
LULEÅ I 
T E K N I S K A .Jk^, 

U N I V E R S I T E T 

1998:44 

DO KT ORS AVHANDLING 

Institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik 
Centrum för forskning i lärande 

1998:44 • ISSN: 1402 - 1544 • ISRN: LTU - DT - - 1998:44 - - SE 



Att fånga en tanke 
En fenomenologisk studie av barns och ungdomars 

tänkande kring miljö 



Att fånga en tanke 
En fenomenologisk studie av barns och ungdomars 

tänkande kring miljö 

Eva Alerby 

Institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik 

Centrum för forskning i lärande 

Luleå tekniska universitet 



Distribution: 

Centrum för forskning i lärande 

Luleå tekniska universitet 

S-971 87 L U L E Å 

tel: 0920-910 00 

fax: 0920-918 90 

U R L : http:/ /www.luth.se/depts/cfl / 

Eva Alerby 

A t t fånga en tanke. En fenomenologisk studie av barns och ungdomars 

tänkande kr ing mil jö 

ISSN 1402-1544 

I S R N LUT-DT—1998/44- -SE 

Omslagsbild: Gustav, Julia och Theodor Alerby 

© 1998 Eva Alerby 

Tryckt v id Universitetstryckeriet, Luleå 

November 1998 



Abstract 

Alerby, E (1998). To catch a thought. A phenomenological study of the thinking of children and 

young people about the environment. Doctoral thesis, no 1998:44. Department of Education 

and Teaching Methods for Natural and Social Sciences, Centre for Research in Teaching 

and Learning, Luleå University of Technology. ISSN 1402-1544, I S R N L U T - D T — 

1998/44—SE. 

This thesis attempts to clarify the way in w h i c h y o u n g people think about our 

envi ronment , based on their experiences as the starting point . The aim is to make 

the t h i n k i n g o f people available and to interpret the meaning o f these thoughts, 

whose content comprises the environment. T h e theoretical roots o f the study are 

to be f o u n d w i t h i n the phenomenology o f the l i f e w o r l d . I also use the 

phenomenological method as a type o f analysis me thod to use as inspiration w h e n 

analysing the empirical material. 

T h e chi ldren and y o u n g people who are inc luded i n the study are be tween 

the ages o f 7 and 16. T h e data collection is based o n t w o partial studies. I n one 

partial study, empirical material is analysed consisting o f the p roduc t ion o f 

drawings by 105 children and young people w i t h attached oral comments, and in 

the other partial study interviews w h i c h were conducted w i t h 16 chi ldren and 

y o u n g people are analysed. These two studies are partially connected and partially 

dependent on one another. The drawing study is aimed at developing an 

understanding o f the t h i n k i n g o f the children and y o u n g people and also forms 

the basis f o r the selection o f subjects for the in te rv iew study. The in terv iew study 

f o r its part is aimed at fur ther deepening understanding o f the t h i n k i n g process 

and the interviews took place on t w o occasions w i t h each person. 

I n the drawing analysis fou r themes o f thoughts were crystallised w h i c h focus 

on: the good w o r l d , the bad w o r l d , the dialectics between the good and bad 

w o r l d , and symbols and actions promot ing the environment . I n the interview 

analysis eight themes emerged o f thoughts w h i c h focus on: pragmatic perspectives, 

teaching and learning perspectives, responsibility perspectives, emotional 

perspectives, fu ture and visionary perspectives, philosophical perspectives, aesthetic 

perspectives and romantic perspectives. 

I t can be stated that the results wh ich emerged i n the f o r m o f the t h i n k i n g o f 

the chi ldren and young people on the environment reflect their t h i n k i n g as 

having many nuances. I f these many-faceted thoughts are to be taken seriously i t is 

necessary i n the teaching and learning situation to take in to account the t h ink ing 

o f y o u n g citizens. Teaching and learning situations should therefore create time 

and r o o m f o r conversation and th inking . This is to stimulate the g r o w i n g power 

w h i c h the experiences o f young people have, experiences w h i c h are i n turn 

requirements fo r th ink ing : t h ink ing wh ich is constituted by be ing- in - the -wor ld . 

Swedish text wi th English summary. 

Keywords: children and young people, thinking, environment, phenomenology, lived 

experience, lifeworld, ontology. 
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F ö r o r d 

Ett avhandlingsarbete är oftast ett ensamarbete, där en av förutsättningarna är 

att man inte är ensam. Många är ni som jag är skyldig ett stort tack. Först och 

främst vi l l jag rikta ett varmt och innerligt tack t i l l professor Henning 

Johansson, Luleå tekniska universitet, vars fört jänst det är att forskar

utbildningen i lärande startade en vårdag 1995. Genom denna utbildning har 

det skapats förutsättningarna för en stimulerande forskningsmil jö, en mil jö som 

jag har haft fö rmånen att vara en del av tack vare Centrum för forskning i 

lärande. Hennings förmåga att se möj l igheter och hans välvilja att låta m i g 

vandra de stigar jag själv valt är viktiga komponenter fö r att utveckla den fr ia 

tanken och därmed det fria ordet. A t t han därtill har bidragit med kritiska 

synpunkter och goda råd uttalade med vetenskaplig skärpa har gjort mit t 

arbete lättare. Tack Henning! 

M i n handledare, professor Tomas Kroksmark v i d Göteborgs univerisitet, 

har med sitt stora vetenskapliga kunnande, engagemang och lyhördhet hjälpt 

mig rita kartan över de vetenskapliga skogarna, fö r att därefter låta m ig ta ut 

kompassriktningen. Våra diskussioner i anslutning t i l l m i t t avhandlingsarbete 

har betytt mer än vad jag med några enkla rader i avhandlingens förord kan 

uttrycka, men vad sägs o m ett tack? Tack Tomas! 

Ett varmt tack vi l l jag även rikta t i l l docent Jan Bengtsson, Göteborgs 

universitet, för många , långa och ovärderliga samtal i anslutning t i l l mina 

fenomenologiska funderingar. Tack Jan! 

Professor T o m Tiller, Tromsø universitet, har i olika skeden läst mit t 

avhandlingsmanus och därmed bidragit med värdefulla synpunkter. Tack 

Tom! 

Dessutom har diskussioner med professor Norma Presmeg, University o f 

Florida, i ett initialt skede av m i n forskarutbildning varit av stort värde. Tack 

Norma! Kontakten med Norma förmedlades av f i l dr Andrejs Dunkels och j ag 

vi l l i sammanhanget även tacka Andrejs fö r hans ingående synpunkter i 

arbetets slutskede. Tack Andrejs! 

De erfarenheter jag fått i anslutning t i l l doktorandgruppens träffar, såväl i 

det 'verkliga livet' som via 'nätet ' , har bidragit t i l l att utveckla mi t t eget 

tänkande, varför jag är skyldiga alla som deltagit i dessa träffar ett tack. Jag 

vi l l i anslutning t i l l detta passa på att rikta ett speciellt tack ti l l Elisabet 

Jernström, Elisabeth Lundmark, Ingmarie Munkhammar och Anders 

Söderlund för att n i i ett slutskede granskat mi t t manus och därmed bidragit 

t i l l att arbetet utvecklats i positiv riktning. 

Genom ständiga diskussioner kring vetenskapande i stort och i smått, och 

å te rkommande träffar för att diskutera vetenskapsteori generellt och 

fenomenologi specifikt, har Anna Granqvist, Ma j -L i s Hörnqvis t och Kerstin 

Ohrl ing betytt oerhört mycket. Dessa diskussioner har bidragit t i l l att berika 
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mit t tänkande. At t n i dessutom granskat mi t t manus och k o m m i t med 

konstruktiva förslag t i l l förbättringar gör att jag är skyldig er ett stort tack. 

F ö r u t o m bidrag av intellektuell art är de ekonomiska bidragen av betydelse 

för en avhandlings tillkomst. Där för v i l l jag passa på att tacka Luleå kommun 

som så generöst bidragit till att jag under två års tid, i inledningen av min 

forskarutbildning, helt kunde ägna mig åt m i n forskningsuppgift. A t t j ag 

däref ter har haft förmånen att inneha en doktorandtjänst finansierad av Luleå 

tekniska universitet, har även det bidragit t i l l att mina tankar kunnat rikta sig 

mot avhandlingsarbetet. Tack Luleå kommun och Luleå tekniska universitet 

för ekonomisk finansiering. 

I samband med avhandlingsskrivande är det viktigt att 'allt runt omkr ing ' 

fungerar. Många av dessa kringaktiviteters göromål v i d Centrum för 

forskning i lärande personifieras i Iris Åst röm, varför jag säger: Tack Iris! 

Tack även alla n i nära och kära, och då speciellt Pelle, Gustav, Julia och 

Theodor, som just genom att n i finns bidragit t i l l att berika mit t 

erfarenhetsförråd, vilket i sin tur avspeglar sig i mit t tänkande. 

Sist, men kanske allra mest, v i l l jag rikta ett varmt tack t i l l alla barn och 

ungdomar som så generöst förmedlat sina tankar t i l l mig. Utan er hade denna 

avhandling inte bl ivi t t i l l . Tack även t i l l all lärare som 'öppna t dö r r en ' t i l l 

dessa barn och ungdomar. 

Sludigen: Som en ständig följeslagare under denna avhandlings tillblivelse 

har jag vid min sida haft glädjen av en b jörn med mycket l i ten hjärna . Då 

han uttrycker ett synsätt som väl s tämmer överens med m i n syn på 

vetenskapande lämnar jag med varm hand slutorden t i l l Nalle Puh. 

"Hallå", sa Nasse, "vad håller du på med?" 
"Jag jagar", sa Puh. 
"Jagar vadå?" 
"Följer ett spår", sa Nalle Puh och såg mycket hemlighetsfull ut. 
"Följer ett spår vart då?", sa Nasse och kom närmare. 
"Det är precis vad jag frågar mig själv. Jag frågar mig själv vart." 
"Och vad tror du blir svaret?" 

"Jag måste vänta med svaret tills jag funnit det", svarade Puh. 

Rosvik, Theodordagen, 1998. 

Eva Alerby 
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INLEDNING 

INLEDNING 

We do not see things as they are, 
we see things as we are. / Judiskt ordspråk 

Före l iggande avhandling försöker synliggöra hur unga människor varseblir, 

upplever, erfar och f ramför allt tänker k r ing vår mil jö . Detta 

forskningsproblem är nu inte sprunget ur intet, utan som alla vetenskapliga 

problem har det sin tillblivelsehistoria. I många vetenskapliga sammanhang 

lämnas dock denna historia i tystnad, men det kan finnas fog för att r edogöra 

även för denna del av forskningsprocessen, speciellt o m v i godtar att det ligger 

n å g o n sanning i ordspråket ovan. 

Historien som finns bakom tillkomsten av denna avhandling har formats i 

ett växelspel mellan mina tidigare erfarenheter av såväl olika teorier som 

praktiskt arbete. Dessa tidigare erfarenheter beskrivs därför närmare nedan. 

M i n förhoppning med denna beskrivning, vilken av naturliga skäl är ytterst 

summarisk, är att den skall bidra t i l l att läsaren får en bättre förståelse för 

var för studien handlar om det den gör. 
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ATT FÅNGA EN TANKE 

Bakgrund 

Hanna 3 år, ser fö r första gången i sitt l i v en ekorre hoppa runt bland 

t rädkronorna. "Ti t ta , en pippi-vovve!" ropar hon fört just . Vad är det som 

rör sig i nom Hanna, när hon för första gången får syn på en ekorre? 

Naturligtvis kan man lätt förstå att Hanna 'vet ' vad en 'p ippi ' är för något , ett 

djur som ofta håller t i l l uppe bland t rädkronorna . Det f ramgår vidare att 

Hanna även 'vet' vad en 'vovve' är för något , ett djur med päls, fyra ben och 

svans. Hanna har således sett och erfarit såväl en fågel som en hund. Det som 

sedan sker kan också relativt enkelt förklaras, Hanna sätter ihop den 

erfarenhet och kunskap hon redan har t i l l att passa den nya situationen. Ett 

djur som har päls, fyra ben och svans, och som dessutom håller t i l l uppe i ett 

träd. Hanna tänker: " . . . j a , det måste j u vara en ' p ipp i -vowe ' ! " . 

Den konstitution av kunskap som exemplifieras ovan har skapats i en 

dialog och i ett samspel mellan Hanna och hennes värld. I denna dialog och i 

detta samspel befinner sig Hanna i världen. Det är således genom sin existens 

som hon via erfarenheten införlivas i den levda vär lden. Kunskapen som 

Hanna konstituerar tar därmed sin u tgångspunkt i hennes erfarenheter, 

erfarenheter som enligt Merleau-Ponty (1996) införlivas via kroppen, vilket 

han uttrycker på följande sätt: 

The thing, and the world, are given to me along wi th the parts of my 
body, not by any 'natural geometry', but in a living connection 
comparabel, or rather identical, with that existing between the parts of my 
body itself (s 205). 

H u r människor , och då i synnerhet barn och ungdomar, varseblir, upplever, 

erfar och tänker o m världen har under hela mi t t yrkesverksamma l iv 

fascinerat mig. Et t yrkesliv som började med små barn på daghem och som 

fortsatte, via lärarutbi ldning i Uppsala och specialpedagogutbildning i U m e å , 

t i l l ungdomar i n o m gymnasieskolan. Denna fascination har naturligtvis 

präglat inriktningen på m i n avhandling, vi lken därav fokuserar just tankar och 

då i f o r m av tankarnas innehåll. Tankar som i sin tur samspelar med våra 

erfarenheter. Det är via våra varseblivningar v i upplever saker och ting, det 

är via erfarenheten som de blir något för oss, vilket i sin tur påverkar vår t 

tänkande. " T h i n k i n g is the accurate and deliberate instituting o f connections 

between what is done and its consequences" (Dewey, 1966, s 151). Kant 

hävdade dock bestämt det oupplösliga sambandet mellan en tankes innehåll 

och dess form: " . . . begrepp utan åskådningar äro tomma, åskådningar utan 

begrepp blinda" (Svensk uppslagsbok, 1954, s 277). 

Det har redan framgåt t att jag intresserar m ig för barns och ungas tankar, 

tankar som riktar sig mot ett valt innehåll, vår miljö. Var för just miljö? Ja, 
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INLEDNING 

egentligen kunde innehållet ha varit någont ing helt annat. Det är dock inte 

slumpen som avgjort att det blev just mil jö. Under de senaste decennierna har 

intresset för och medvetenheten o m mil jöfrågor ökat , sett ur ett såväl 

nationellt som internationellt perspektiv. I en strävan att bredda och fördjupa 

denna medvetenhet hos mänskl igheten i stort betonas undervisning och 

utbildning, vilket i sin tur ämnar öka kunskapsnivån och där igenom även 

medve tanden ivån (se t ex UNCED-bibl io teket , 1993). Denna strävan 

materialiserar sig bland annat via olika typer av styrdokument för skolan. För 

det nationella skolväsendet avspeglar sig detta i fo rm av teser som är avsedda 

att styra skolan; skollag, läroplaner samt kommunala skolplaner. Dessa 

dokument betonar vikten av undervisning och utbildning för att öka 

kunskapen och medvetenheten vad gäller mi l jöf rågor (SFS, 1990:1477; 

Utbildningsdeparte-mentet, 1994a; Skolverket, 1996 1). 

Förel iggande avhandling riktar sitt intressefokus mot de tankar kring miljö 

som barn och unga inom den svenska skolan har. Orsaken t i l l att arbetet 

genomfördes inom ramen för den svenska skolverksamheten var främst att 

skolan är den institution som samdiga barn och ungdomar genomgår under 

minst nio år. N ä r det gäller de ungdomar som passerat den obligatoriska 

skolan, fortsätter i princip samtliga till den frivill iga gymnasieskolan.2 Skolan 

har ansvar att förvalta lärandeuppdraget för bildningen av den kommande 

generationen. T i l l sin hjälp har skolan bland annat de ovan nämnda 

styrdokument. Vad förmedlar då dessa styrdokument när det gäller kunskap i 

miljö? 

Redan i skollagens 1 kap, 2 § slås följande fast: "Var och en som verkar 

i nom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 

för vår gemensamma mi l jö" (SFS, 1990:1477). Det kan dock konstateras att 

någon defini t ion eller avgränsning av begreppet mil jö inte görs, vilket för 

med sig vida tolkningsmöjl igheter . 

I de senaste svenska läroplanerna, Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet och de frivi l l iga skolformerna, Lpo 94 och L p f 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994a), 3 påtalas vikten av att anlägga vissa 

övergr ipande perspektiv, vilka skall ingå i skolans samtliga ä m n e n , och att ett 

av dessa perspektiv just är mil jöperspektivet . 

1 Denna rapport granskar bland annat 25 kommuners skolplaner vad gäller skrivningar om 
miljö. 
2 Enligt Skolverket (1998) fortsatte 98% av grundskoleeleverna t i l l gymnasieskolan hösten 
1996. 

3 Under denna avhandlings tillblivelse har Lpo 94 omarbetats och inkluderar nu även 
förskoleklassen och fritidshemmet - Läroplan för det obligatoriska skoväsendet, förskole-
klassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 1998). Dessa omarbetningar berör inte 
de för denna avhandling aktuella områdena. Vissa terminologiska förändringar har dock 
gjorts, vilka i förekommande fall tydliggörs. 
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ATT FÅNGA EN TANKE 

Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjlighet både att ta ansvar 
för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 
bör 4 belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att arbeta kan anpassas 
för att skapa hållbar utveckling 5 (Utbildningsdepartementet, 1994a, s 7). 

T i l l skillnad från skollagens brist på avgränsning av miljöbegreppet, snävar 

läroplanerna in tolkningsramarna något i och med det ovan sagda. M e n inte 

heller läroplanerna anger någon bestämd defini t ion av miljöbegreppet. 

F ö r u t o m att läroplanerna så klart betonar vikten av att anlägga ett 

mil jöperspekt iv, är de övriga tre perspektiven av största relevans när det gäller 

undervisning i mil jöfrågor . T i l l exempel betonas att eleverna genom det 

historiska perspektivet kan utveckla en beredskap inför framtiden och 

utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Det internationella perspektivet 

påtalar vikten av att se verkligheten i ett globalt sammanhang, medan slutligen 

det etiska perspektivet v i l l medverka till att f rämja elevernas förmåga till 

personliga ställningstaganden (Utbildningsdepartementet, 1994a). Samtliga 

dessa fyra perspektiv har med andra ord viktiga beröringspunkter med 

undervisning i mil jöfrågor . Värt att noterar är dock att dessa skrivningar är 

just övergr ipande perspektiv, vilka därmed skall genomsyra all undervisning. 

Vidare påtalar även såväl Lpo 94 som L p f 94 att lärarna i sin undervisning 

skall: " . . . utgå från varje enskild elevs6 behov, förutsättningar, erfarenheter 

och t ä n k a n d e " (Utbildningsdepartementet, 1994a, s 12; 31). Att ha elevers 

erfarenheter och tänkande som utgångspunkt för undervisningen kräver 

kunskap o m just deras erfarenheter och tänkande . 

Det framgår därmed klart att skolans uppdrag bland annat består i att bilda 

den kommande generationen vad gäller miljö, samt vikten av att utgå från de 

enskilda elevernas erfarenheter och tänkande. A t t ha kunskap om barns och 

ungdomars tänkande har därför en avgörande betydelse för att kunna skapa 

goda lärandesituationer och därmed kunna fullgöra uppdraget. Detta innebä r 

bland annat att det osynliga måste göras synligt, som Kroksmark (1987) 

uttrycker på följande sätt: " . . . när skolans aktörer ßr tillträde till tänkandets 

innehåll: förståelsens, uppfattandets dolda landskap genom vetenskaplig metod och 

teori läggs grunden för undervisning på vetenskaplig grund" (s 340). 

4 1 den omarbetade versionen av Lpo 94 har bör bytts ut mot skall (Utbildningsdepartementet, 
1998). 

5 Begreppet hållbar utveckling kom att bli det centrala begreppet i Brundtlandkommisionens 
slutrapport "Our Common Future" och genom detta kom hållbar utveckling på allvar in i det 
allmänna språkbruket. Vidare definierades begreppet enligt följande: "En hållbar utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov"(Hägerhäll, 1988, s 57). Begreppet formulerades dock redan 
omkring 1980 och återfinns som ett tidigt exempel i "World Conservation Strategy", utgiven 
av International Union for the Conservation of Nature (Sörlin, 1994). 
6 I den omarbetade versionen av Lpo 94 har elevs bytts ut mot individs (Utbildnings
departementet, 1998). 
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Föru tom dessa av statsmakten uppsatta mål, finns styrdokument även på 

kommunal nivå, kommunal skolplan. Enligt skollagens 2 kap, 8§ (SFS, 

1990:1477) skall det i alla kommuner finnas en av kornmunful lmäktige 

antagen skolplan. En plan vars uppgift är att visa hur kommunens skolväsende 

skall gestaltas och utvecklas samt vilka åtgärder kommunen tänker vidta för att 

uppnå de riksgiltiga målen. En särskild granskning av kommunernas stöd till 

mi l jöundervisningen har gjorts i n o m ramen för en utvärder ingen, genomförd 

av Skolverket på uppdrag av regeringen (Skolverket, 1996). I denna 

granskning, som omfattar t jugofem kommuner, vilka granskats vid två 

tillfällen, 7 f r amkom bland annat att fyra av de t jugofem kommunerna inte 

nämnde mi l jö överhuvudtage t i sina skolplaner. Värt att notera är dock att det 

vid denna granskning f ramkom att det i nom en kommun, som inte nämnde 

miljö i sin plan, fanns enskilda skolor /skolområden som i sina lokala planer 

betonade mi l jöområde t . En fråga som i anslutning t i l l detta dyker upp blir 

därmed: H u r mycket påverkar de skriftliga dokumenten det dagliga praktiska 

arbetet på de enskilda skolorna? Utvärder ingen konstaterar att en avgörande 

aspekt för elevers lärande är vad som verkligen händer i elevemas möte med 

dokumentens intentioner. Detta utan att förringa betydelsen av de skriftliga 

dokumenten, vilka är av största v ik t då de avspeglar kommunemas 

intentioner, mål och visioner. "Skolplanerna kan, förnuftigt använda, fungera 

som riktningsgivare för den enskilde elevens lärande" (Alerby, 1996b, s 38). 

Den aktuella kommunen, vad gäller föreliggande studie, betonar i sin 

kommunala skolplan mi l jö som ett av åtta prioriterade områden , och att 

särskilda insatser kommer att riktas mot undervisning i nom mil jöområdet 

(Luleå kommun, 1996-99). Det f ramgår således att mil jö är ett område som 

betonas tydligt och frekvent i de nationella styrdokumenten för skolan på 

samtliga nivåer . Mi l jö borde därför vara något som de flesta bam och unga 

inom skolan å tmins tone någon gång tänker på. Därav följer att detta tänkande 

borde vara av intresse för skolan i dess strävan att skapa goda 

lärandesituationer. 

Innehållet och skrivningarna i de för skolan aktuella styrdokumenten, 

transformeras och tolkas av olika befattningshavare och t jänsteutövare innan 

möte t med de människor som är föremål för just innehållet och skrivningarna 

i dessa dokument - bam och unga inom den obligatoriska och frivil l iga 

svenska skolan. De transformeringar och tolkningar som görs påverkar i sin 

tur vad och hur enskilda lärare väljer att, i nom ramen för skolans arbete, 

behandla mi l jöf rågorna i olika lärandesituationer. Oavsett o m lärarens val av 

undervisningsinnehåll och/eller undervisningsmetod grundar sig på implicita 

eller explicita val, så begränsas valen enligt Bengtsson (1997a) av lärarens yttre 

7 I ett första skede gjordes en genomgång av 25 skolplaner vilka var gällande vid årsskiftet 
1993/94. Därefter granskades samma 25 kommuners skolplaner, vilka var aktuella våren 
1996. 
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och inre ramar. De yttre ramarna utgörs bland annat av de ovan skisserade 

styrdokumenten. T i l l de yttre ramarna hö r även olika typer av läromedel och 

annat material som används i undervisningssammanhang, samt den aktuella 

klassen. Vad gäller grunden för de inre ramarna utgörs den av människans 

tidigare erfarenheter, som påverkar lärarens val av såväl innehåll som metod 

för undervisningssituationen. Dessa val sker inte på ett subjektivt godtyckligt 

sätt, utan de grundar sig istället i lärarens i -vär lden-varo . Teoretiskt uttrycker 

Bengtsson (1997a) det på följande sätt: "Världen t ränger genom kroppsliga 

erfarenheter i n i subjektet och sedimenteras i f o r m av erfarenhetsförråd, 

vanor, personlighetsdrag osv" (s 42). 

Innehållet i dessa vad- och hur-aspekter som de enskilda lärarna väljer att 

belysa kan t i l l exempel ta avstamp från ett normativt synsätt, där färdiga 

program, planer etc är styrande. Lärandesituationen kan även, f ö r u t o m ett 

normativ sätt, styras med utgångspunkt från de lärande själva, där deras 

tankar, funderingar, tidigare erfarenheter etc ligger t i l l grund för 

undervisningen. Oavsett vilket sätt läraren väljer emanerar det ur hans eller 

hennes eget 'erfarenhetsförråd' . 

V i l l jag då som forskare närmare studera något i n o m t i l l exempel skolans 

ramar, grundar sig även mina val i min i -vär lden-varo , där tidigare 

erfarenheter finns i botten. Jag kan, precis som läraren som planerar 

undervisning, anta ett normativt synsätt där målet med forskningen ytterst är 

att utarbeta normer för t i l l exempel undervisning i mi l jö . Ett alternativ till 

detta är att jag som forskare antar en deskriptiv ansats, vars mål är att beskriva 

det studerade, för att därefter låta resultatet av detta komma skolan och 

lärarna ti l l del. Det blir dä rmed läraren, lärargrupper och skolområden som 

genom sina tidigare erfarenheter tolkar och använder forskningsresultaten på 

ett för dem lämpligt sätt. Forskaren kan även själv anta en reflektiv hållning 

med tolkande inslag. 

A t t utgå från såväl elevemas som lärarnas tänkande och strategier i 

lärandesituationer benämner Kroksmark (1992) som den osynliga metodiken, 

och menar vidare att den ofta uppfattas som en av de väsentligaste delarna i 

lärandesammanhang. 

Med osynlig metodik menas främst de tankar eller strategier som å ena 
sidan eleven har när han/hon skall lära sig något och å andra sidan de 
tankar och strategier som läraren har när denne skall välja och presentera 
ett innehåll i undervisningssituationen (s 19). 

At t själva valmomentet kan hänföras t i l l 'den osynliga metodiken' förefaller 

vara rimligt. Lika rimligt är det att det momentet föregås av något hos 

människan på vilket valet grundas. Kroksmark kallar detta 'tankar eller 

strategier'. Frågan är dock vad detta står för och även vilket innehåll det har. 

För egen del har tidigare studier o m barns erfarenheter och tänkande kr ing 
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rniljö (Alerby, 1995; 1996a) resulterat i ett fördjupat intresse för det t änkande , 

vars innehåll är mil jö. Erfarenheter och tankar vilka enligt Kroksmark (1992), 

u tgör grunden för allt lärande. " N ä r den lärande skall lära, gör han/hon det 

alltid med utgångspunkt i en tidigare erfarenhet av det som skall läras eller av 

något näral iggande" (s 19). 

I skolsammanhang försöker man följa upp resultatet av lärandet bland 

annat med hjälp av test och utvärderingar. Dessa relateras idealt till i f ö r v ä g 

bestämda mål. Humvida Sveriges elever uppnå r de mål, i f o r m av kunskaper 

och färdigheter, som statsmaktema fastställt utvärderas med j ämna mellanrum. 

Stora satsningar har gjorts för att kartlägga just detta, till exempel i f o r m av 

den nationella utvärderingen — N U 8 (se t ex Den nationella u tvärder ingen av 

grundskolan, 1992a, b, c; Truedson, 1993). N U , som genomfördes i b ö r j a n 

av 1990-talet, omfattar en stor del av den svenska grundskolans 

ämnesområden och utgick från den då gällande läroplanen, Läroplan för 

grundskolan, Lgr 80 (Utbildningsdepartementet, 1980). Utvärder ingen b ö r 

därför läsas i ljuset av vad Lgr 80 angav, och då i detta sammanhang, speciellt 

vad gäller bi ldning i miljö. 

I likhet med föregående svenska läroplaner släpper inte heller Lgr 80 helt 

greppet o m betoningen på 'naturens skönhetsvärden' , utan påtalar att 

friluftsverksamheten kan lära eleverna att uppskatta och känna ansvar för: " . . . 

naturen och dess skönhetsvärden" (Utbildningsdepartementet, 1980, s 47). 

Vidare betonar Lgr 80, under Mål och riktlinjer, att kunskaper och insikter i de 

stora över levnadsfrågoma skall ta sin utgångspunkt i elevemas vardagliga 

erfarenheter. Eleverna skall även utveckla respekt för att hushålla med resurser 

och återanvända saker, bland annat genom att man i undervisningen för i n 

vardagskunskaper i flera olika ämnen. N ä r det gäller frågor om verkligheten, 

och här tas miljöfrågorna som ett exempel, betonas att den 

naturvetenskapliga—tekniska undervisningen inte kan isoleras f rån 

samhällsvetenskaperna. Istället påtalas att mil jöfrågorna berör flera traditionella 

ämnen , och frågorna tas även upp inom ämnen som hemkunskap, idrot t samt 

inom de natur- och samhällsorienterande ämnena . 

Vad k o m då N U fram ti l l vad gäller elevers kunskaper och färd igheter 

gällande miljö? Den del inom N U , vilken behandlar de naturorienterande 

ämnena , 9 menar bland annat att eleverna uppvisar brister i g rundläggande 

begreppsbildning. O m inte den naturvetenskapliga undervisningen 

organiseras så att en varaktig begreppslig behållning erhålles, leder det bland 

annat till att eleverna saknar: ".. . naturvetenskapliga tankeverktyg . . ." (Den 

nationella utvärderingen av grandskolan, 1992a, s 9; b, s 7). Detta för, enligt 

utvärder ingen, i sin tur med sig att eleverna kan få svårigheter att förstå nya 

8 Genomförd av Skolverket på regeringens uppdrag. 
9 NU:s huvudrapporter inom naturorienterande ämnen: Materia, nr 18; Ekologi och 
människokroppen, nr 19; Lärar- och elevbedömningar, nr 20 (Den nationella utvärderingen 
av grundskolan, 1992a, b, c). 

19 



ATT FÅNGA EN TANKE 

situationer och som exempel på 'nya situationer' anges mil jöproblemen. 

Vidare påtalas att eleverna har ett 'vardagstänkande' och att detta är svårt att 

ersätta med vetenskaplig begreppsbildning, vilket ses som ett hinder för 

lärande. Som en parentes i detta NU-sammanhang kan nämnas att 

ovanstående resonemang ingalunda är unikt för svenska förhållanden, utan 

något som påtalas i flera forskningsstudier världen över. Bland andra Driver , 

Squires, Rushworth och Wood-Robinson (1994) hävdar att undersökningar 

gjort gällande att: children have ways o f constructing events and 

phenomena w h i c h are coherent and fit w i t h their dominans o f experience yet 

which may differ substantially f r o m the scientific view" (p 2). Hel idén (1992), 

som gör en g e n o m g å n g av såväl nationella som internationella studier vad 

gäller e lev tänkande i n o m det naturvetenskapliga fältet, menar bland annat att 

elevers vardagstänkande är både robust och seglivat, samt att det ofta är svårt 

att via undervisning påverka detta vardagstänkande. 

Det kan tyckas som en paradox att målen för den v id utvärderingstillfallet 

gällande svenska läroplanen, Lgr 80, betonade att kunskaper och insikter o m 

de stora över levnadsfrågorna skulle ta sin utgångspunkt i elevemas vardagliga 

erfarenheter samt vikten av att man i undervisningen förde in vardagskunskaper. 

Detta samtidigt som N U ser 'vardagstänkandet ' som ett hinder för elevemas 

naturvetenskapliga begreppsbildning. Även Truedsson (1993), som 

sammanfattar resultaten av N U , menar att elever uppvisar allvarliga brister i 

naturvetenskapligt kunnande, och att de bland annat har en benägenhet att 

använda vardags tänkande istället för vetenskapliga tankeformer, vilket i sin 

tur för med sig föl jande: "... elevemas vardagsföreställningar ibland tar över 

det vetenskapliga synsätt som skolan försöker lära ut och hindrar förståelse" (s 

52). O m undervisning skall utgå från vardagliga erfarenheter och 

vardagskunskaper, varför då 'por t förb juda ' tänkande och föreställningar som 

bygger på just detta — vardagstänkandet? Varför inte istället se detta tänkande 

som en resurs att utgå ifrån, allt för att f rämja lärandeprocessen? Andra 

funderingar och reflektioner väcker Säljö (1995a) i och med att han ställer 

frågan: " Ä r det så att 'naturvetenskapliga tankeverktyg' är oundgängligen 

nödvändiga för att förstå ' t ex rnil jöproblem'?"(s 31). 

Vidare menar Säljö att en alternativ tolkning av NU:s resultat är att 

problemen återf inns i möte t mellan två kommunikativa mönster, människor 

pratar förbi varandra. Detta för i sin tur med sig att resultaten snarare visar: 

". . . att den stora majoriteten av svenska elever inte har tillgång t i l l en 

samtalsmiljö där naturvetenskaplig begreppsbildning är nödvändig och 

bekräftats i kommunikativa projekt" (Säljö, 1995b, s 20). Istället hävdar Säljö 

att människan utvecklar begrepp genom kommunikativa utmaningar, vilket 

för med sig att skolan bör hitta former för att utveckla 

kommunika t ionsmöns te r så att naturvetenskapliga begrepp blir såväl 

funktionella som nödvändiga. "Och alla ämnespedagoger gör klokt i att sluta 
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hetsjakten på 'vardagstänkandet ' . Detta är inget som skall utrotas" (Säljö, 

1995b, s 21). För egen del menar jag att det från vetenskapliga 

utgångspunkter borde vara lika motiverat att ifrågasätta den natur

vetenskapliga begreppsbildningens primat, som att angripa elevers faktiska 

tänkande . Gemensamt för de båda synsätten är dock att elevernas tänkande 

onekligen ses som något mycket vikt igt för lärandet. 

F ö m t o m de styrdokument som direkt riktar sig t i l l skolan finns även andra 

dokument av mer allmän karaktär, vilka också betonar betydelsen av 

undervisning och utbildning i mil jöfrågor. Det i dagsläget mest aktuella torde 

vara Agenda 2 1 , det världsomspännande handlingsprogram for det 21 :a 

århundradet , vilket utarbetades v id FN:s konferens o m mi l jö och utveckling i 

R i o de Janeiro 1992. Detta, handlingsprogram drar upp mål och r ik t l in jer för 

hur en hållbar utveckling skall uppnås genom att utrota fat t igdom och 

undanrö ja hoten mot mil jön (UNCED-bibl ioteket , 1993). I n o m ramen för 

detta handlingsprogram betonas utbildning och undervisning i ett eget 

kapitel . 1 0 "Utbi ldning är avgörande för att främja en hållbar utveckling och 

förbättra människors förmåga att lösa mi l jö - och utvecklingsproblem" 

(UNCED-bibl ioteket , 1993, s 519). F ö m t o m att detta dokument så starkt 

betonar utbildning, betonas även barnens och ungdomamas rol l fö r att uppnå 

en hållbar utveckling i ett speciellt kapitel. 1 1 I bakgrundsbeskrivningen ti l l 

detta kapitel påtalas vikten av att unga från hela världen deltar i 

beslutsprocesser på alla nivåer. Detta eftersom beslut som fattas påverkar de 

ungas l iv idag, men även för att dessa beslut kommer att generera 

konsekvenser för deras framtid. Vidare betonas vikten av att ta tillvara de 

ungas intellektuella bidrag och deras förmåga att mobilisera stöd samt att de 

även bidrar med ". . . unika perspektiv som behöver beaktas" ( U N C E D -

biblioteket, 1993, s 443). För att kunna beakta de 'unika perspektiv' som våra 

unga världsmedborgare kan bidra med måste u tgångspunkten , som jag ser 

det, hämtas hos de unga själva i den livsvärld de bebor, v i lken även inkluderar 

vardags tänkandet . 

Även dokument på lokal nivå betonar undervisning och utbildning. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län (1995) påtalar redan i förordet t i l l sin 

miljöstrategi vikten av att respektera och visa ödmjukhe t in för vår mi l jö , och 

ett av redskapen för att nå d i thän är kunskap. "Nyckeln heter kunskap. Ju 

mer v i lär oss desto större blir respekten och ö d m j u k h e t e n " (Länsstyrelsen i 

Norrbottens län, 1995, s 4). De lokala Agenda 21-dokumenten betonar bland 

annat utbildning och information som en del i arbetet med att nå f ram t i l l en 

hållbar utveckling (Agenda 21 & Luleå E K O kommun, 1995). 

F ö m t o m att de redan befindiga dokumenten betonar utbildning i mil jö, 

angavs i regeringsförklaringen i september 1997 att arbetet med att ställa om 

1 0 Kapitel 36, Att främja utbildning och höja det allmänna medvetandet, s 519-530. 
1 1 Kapitel 25, Barn och ungdomars roll för hållbar utveckling, s 443-447. 
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Sverige t i l l ekologisk hållbarhet fortgår. I en skrivelse redovisas bland annat de 

aktuella å tgärdsprogrammen inom respektive departements verksamhets

o m r å d e , vilket för Utbildningsdepartementet innebär att v ik t skall läggas v i d 

att stärka mil jöundervisningens rol l i skolan (Skr 1997/98:13). Vidare betonas 

vikten av " . . . att styrdokumenten är utformade på ett sådant sätt att 

mi l jöfrågornas betydelse genomsyrar dokumenten och u tgör grund för 

undervisning för ekologisk hållbarhet" (U97/4445/S). 

A v ovanstående framgår att utbildning och undervisning betonas som en 

v ik t ig komponent i strävan att uppnå en hållbar utveckling, von W r i g h t 

(personlig kommunikation) 1 2 poängterar dock att v i bö r ta ställning t i l l hur 

denna utbildning och undervisning skall förhålla sig t i l l de två polariserande 

begreppen veta och förstå. Vidare påtalar han att kunskapsmängden växer på 

bekostnad av förståelsen, och han slår fast att förståelsedimensionen b ö r 

betonas, före den kunskapsackumulerande dimensionen. At t påpeka någo t 

räcker inte för att förändring skall komma ti l l stånd, menar von Wr igh t , utan 

för det krävs en yttre kraft. Människan lär genom lidande, vilket i detta 

sammanhang skulle innebära att mil jön blir så dålig att något måste göras i ett 

direkt och konkret perspektiv. 

* 

N ä r det var dags att starta det arbete, som så småningom ledde fram t i l l denna 

avhandling föll det sig naturligt att försöka synliggöra de osynliga strukturer 

som ' tänkandets landskap' utgör , med riktning mot mil jö . D ä r m e d uppstod 

två delar att undersöka, tänkande och mil jö. Detta skall nu inte ses som 

uttryck för ett dualistiskt synsätt där båda delarna existerar utan att ha någo t 

samröre med varandra. Istället är strävan att förena dessa två delar t i l l en 

förståelig helhet av ' tänkta tankar kring mi l jö ' . Genom att avhandlingens 

intresseområde består av två delar framträder även det faktum att den 

vetenskapliga förankringen finns att hämta inom två olika skolbildningar, 

forskning o m tänkande, och då i f o r m av tänkandets innehållsliga aspekter, 

samt forskning om mil jö . I nom bägge dessa områden var för sig finns 

m ä n g d e r av forskning gjord. Vad gäller forskning som förenar tänkande och 

mi l jö har jag däremot , f ram t i l l dags dato, inte funnit särskilt mycket. 

H u v u d f r å g a n är dock vilka delar som är relevanta för denna studie. Oprecis 

begreppsanvändning försvårar, enligt Klöfver (1995), den vetenskapliga 

granskningen. D ä r m e d framstår behovet av att explicitgöra såväl begreppet 

1 2 Personlig kommunikation med Georg Henrik von Wright, 1997-03-20, Luleå tekniska 
universitet. 
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tänkande som begreppet miljö, i en strävan att koncentrera inriktningen på 

undersökningen ut i från relevanta aspekter och där igenom uppnå stringens i 

arbetet. Dessa begrepp kommer att presenteras och diskuteras närmare under 

de teoretiska utgångspunkterna. 

I samband med den l i t te ra turgenomgång som föregått tillkomsten av 

denna avhandling framstod dock snart att tänkande som begrepp kändes för 

' inskränkt och psykologiserat' i en stor del av den vetenskapliga diskursen. 

Tänkande t är större än så. Tänkandet -ä r - i -vär lden . M e d det som 

utgångspunkt hamnade jag i livsvärldsbegreppet inom fenomenologin och 

människans i -vä r lden-varo . D å begreppen tänkande respektive tanke i såväl 

vardagliga som psykologiska sammanhang är att betrakta som snäva i sin 

betydelse, använder Husserl 1 3 sig av de latinska orden cogitou respektive 

cogitatio}5 Detta för att markera den filosofiska betydelsen i motsats t i l l den 

kognitionspsykologiska betydelsen. I n o m den senare används begreppen tänka 

och tanke för det kognitiva medvetandet, vilket är ett specifikt medvetande. 

Detta skall j ämföras med cogito och cogitatio, vilka inom den filosofiska 

traditionen har innebörden av alla medvetanden, samt även föremålen för 

dessa medvetanden (Husserl, 1995). Ett tänkande, eller en tanke skall nu inte 

ses som något fritt svävande, utan tankeakten är alltid riktad mot någon eller 

något, ett innehåll . "One always thinks o f something; about, according to, i n 

the light o f something; w i t h regard to, i n contact wi th something" (Merleau-

Ponty, 1995, s 14). Detta innebär att tankarna utgör studiens regionala 

ontologi, för att använda Husseris terminologi. 

Det mänskliga medvetandet utvecklas således genom att v i som människor 

gör erfarenheter. Bateson och Bateson (1988) poängterar att det också finns 

underförstådda dimensioner i det människan erfar och fö rn immer . Hela det 

'maskineri' med vars hjälp människan tolkar sina sinnesintryck, hur hon 

förnimmer saker och t ing, styrs av ett system av premisser som Bateson och 

Bateson (1980) kallar för människans epistemologi. En epistemologi som inte 

är synlig för människan själv t i l l alla sina delar, utan istället består av " . . . en 

hel filosofi i djupet av d in ande men bor tom ditt medvetande" (s 105). 

At t det finns underförs tådda och oreflekterade dimensioner i människors 

tänkande påtalar även Mar ton (1978), i och med att han menar att 

uppfattningar ofta innehåller dessa dimensioner: "Uppfattningar står ofta för 

det som är underförståt t , det som inte behöve r sägas eller som inte kan sägas, 

eftersom det aldrig varit föremål för reflektion" (s 20). Vidare menar han att 

dessa underförs tådda, oreflekterade tankar och uppfattningar ofta u tgör den 

plattform som våra resonemang utgår ifrån, vilket innebär att detta är det 

1 3 Edmund Husserl (1859-1938), tysk filosof, vars filosofi fick beteckningen fenomenologi 
(Husserl, 1995). En utförligare genomgång av fenomenologin görs i det följande. 
1 4 Som betyder, jag tänker. 
1 5 Som betyder, tanke. 
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direkt givna, det intuit iva. Larsson (1997) betonar just intuitionen och 

förespråkar att det i nom vetenskapen måste t i l l en intui t iv helhetsskådning, 

som komplement t i l l detaljstudier. "Det karaktäristiska för det intuit iva 

tänkandet är dess förmåga att omedelbart uppfatta företeelsernas 

sammanhang" (Aspelin, 1981, s 323). Vidare påtalar Larsson (1997) att 

intuitionen sammanfattar mångfalden och ger oss överbl ick över vå r 

erfarenhetsvärld, detta utan att för den skull betrakta intuitionen som 

innehållande metafysiska insikter. Däremot förstår Larsson intuitionen i f o r m 

av en högre intelligens. 

Kan man då nå 'djupet av anden' som befinner sig 'bor tom medvetandet'? 

Och är det i så fall där som de intuitiva tankarna befinner sig? A r tankarna 

beroende av människans epistemologi? Och vilken betydelse har de 

ontologiska antagandena? 

Oavsett om de mänskliga dimensionerna är medvetna eller omedvetna 

framstår det faktum att människan tänker, känner, erfar, fantiserar, hoppas, 

tror, handlar, d r ö m m e r , fruktar, eller med andra ord är existentiellt varande i 

världen. Människans existens i världen konstituerar således innehållet hennes 

tankar, känslor, erfarenheter, fantasier, förhoppningar , troende, handlande, 

d römmar , fruktan. Enligt Vygotskij (1995) står det mänskliga medvetandet i 

ständig dialog med olika tankeformer, vilket kan jämföras med intellektet, 

som till skillnad från medvetandet, är monologiskt. Det är i sammanhanget 

vikt igt att vara medveten o m de problem som uppstår om essens och existens 

skiljs åt i nom medvetandets dimensioner. Essens och existens bildar en enhet 

som, enligt existensfilosoferna, måste hållas ihop om v i v i l l göra verkligheten 

rättvisa. Bengtsson (1991) ger som exempel på detta skillnaden mellan att 

varsebli en ilsken hund och att föreställa sig den. At t erfara en ilsken hund i 

verkligheten kan få avgörande konsekvenser för hur v i reagerar och agerar, 

j ämfö r t med att endast föreställa sig den mentalt. M ö t e r v i en ilsken hund 

reagerar v i antagligen med rädsla och flyktberedskap, medan en mental 

föreställning inte behöver föranleda någon reaktion alls. Männ i skan som 

reagerar med rädsla och f lyk t v id m ö t e t med en ilsken hund gör det å sin sida 

på grund av sin existens i världen, eller annorlunda uttryckt, människan är 

rädd om den egna existensen. 

Som en konsekvens av ovanstående resonemang följer att tänkandet , som 

det behandlas i n o m ramen för detta arbete, utgörs av ett t änkande som sker i 

världen som ett existentiellt varande och därmed utesluts tänkande som strikt 

kognitionspsykologiskt begrepp. Istället betraktas tankarna och tänkandet 

genom den innebörd som den filosofiska traditionen lägger i begreppen 

1 6 Hans Larsson (1862-1944), svensk filosof vars intuitionsteori är välkänd. Vidare var han en 
modern sokratiker, men det mest utmärkande för hans tänkande var konvergenstanken. De 
olika tänkesätten konvergerar med varandra, ansåg han (Aspelin, 1981; Liibcke, 1988). 
Ovanstående referens av Hans Larsson (1997) är en faksimilutgåva av hans bok Intuition. 
Några ord om diktning och vetenskap, som i orginal gavs ut 1892. 
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cogito och cogitatio. Denna u tgångspunkt innebär även en syn på det 

mänskliga medvetandet som mångdimensionel l t . 

Strävan med föreliggande avhandling är att synliggöra medvetandets 

dimensioner genom att ge unga människor tillfälle att tänka på några av dessa 

dimensioner och även ge uttryck för dem. Tanke, tankar, tänkande som 

språkliga begrepp kommer dock fortsättningsvis att användas för att förenkla 

skrivandet. Det är därför av största v i k t att läsaren håller i minnet att dessa 

begrepp, som de behandlas inom ramen för detta arbete, tar sin utgångspunkt 

i den levda världen, vilken inkluderar dess olika dimensioner. A v detta 

resonemang, att erkänna livsvärlden som grund för människans tillvaro, 

hennes tänkande och handlande, följer att fenomenen som är föremål för 

studier studeras där de existerar. Detta fö r i sin tur med sig konkreta studier i 

konkreta situationer, vilket Kroksmark (1986) bedömer som en fruktbar väg 

att välja i nom pedagogisk forskning. "Pedagogisk forskning, som tematiserar 

livsvärlden genom konkreta undersökningar av erfarenheten, t ex av 

elevtankar slår, av allt att döma, i n på en fruktbar väg" (s 14, min 

kursivering). 

Syfte 

Det övergr ipande syftet med förel iggande studie är att synliggöra människors 

tänkande samt att tolka innebörden i dessa tankar. Avhandlingen fokuserar 

barns och ungdomars tänkande kr ing ett valt innehåll, nämligen mil jö . 

I försöket att synliggöra detta tänkande ingår två delstudier som delvis 

bygger på varandra. De konkreta syftena med dessa studier är föl jande. 

Delstudie 1 A t t utveckla förståelse av tänkandet , vars innehåll är mil jö . 

Detta tänkande synliggörs med hjälp av skapande verksamhet i 

f o r m av teckningsproduktion, med efterföljande mundiga 

kommentarer. Resultatet av denna studie utgör därefter även 

urvalsgrunden för delstudie 2 - intervjustudien. 

Delstudie 2 A t t förd jupa förståelsen av de tankar som bamen och 

ungdomarna gestaltat och ut t ryckt kring begreppet mil jö . Detta 

sker med hjälp av tolkningar och beskrivningar av mundigt 

formulerade tankar. 
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Sammanfattning 

At t utgå från barnen och ungdomarna själva som tänkande och handlande 

människor i den levda världen och dä rmed låta deras tankevärld visa sig, 

oberoende av om den innefattar 'vetenskapliga begrepp' och/eller 

'vardagstänkande' , är ett av målen med denna studie. Ett annat är att utveckla 

förståelse av dessa tankar. Immanent i barnens och ungdomamas tankar 

återfinns flera av de dimensioner som är närvarande i människans i -vär lden-

varo. H u r människan tänker, känner , erfar, fantiserar, hoppas, tror, handlar, 

d römmer , fruktar etc är således konstitutioner i världen. Dessa medvetande

dimensioner synliggörs genom att bam och ungdomar fått tillfälle att tänka 

och reflektera kr ing dem, för att däref ter med hjälp av ord och bild gestalta 

sina tankar. 

M e d tänkandet som utgångspunkt kan därefter fömtsät tningar för ett 

meningsfullt lärande skapas. O m den lärandes egna erfarenheter och tänkande 

tas som utgångspunkt kommer den nya informationen som den lärande möte r 

att kopplas ihop med den redan befintliga. Genom att koppla ny information 

t i l l den lärandes tankevärld ges fömtsättningar för att utveckla de inre 

strukturerna. Denna betoning, att utgå från de befintliga tankarna för att 

därefter bygga vidare på dem, är inte någon speciellt ny insikt. Dewey 

(1991b) hävdar bland annat att en av de viktigaste och mest övergr ipande 

uppgifterna för skolan är att starta tankeprocesser hos eleverna, för att därefter 

se t i l l att dessa processer vidmakthålls. Vidare argumenterar Dewey för att 

möte t mellan skolan och eleven bör ske på elevens nivå och med utgångspunkt 

i de kunskaper och behov han eller hon redan har. Undervisningen skall enligt 

honom vara en aktiv process, 'learning by doing'. Det är ett synsätt som i 

modem tid oupphörl igen betonas i såväl tal som skrift, och som i detta 

sammanhang får exemplifieras med Ausubel, som betonar vikten av att koppla 

den nya informationen, de nya begreppen t i l l den lärandes befintliga 

tankestruktur. Det handlar med andra ord o m att, i lärandesituationer, utgå 

från vad den lärande redan vet. "The most important single fäctor influencing 

learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach h i m 

accordingly" (Ausubel i Helidén 1992, s 17). Även svensk forskning riktar 

uppmärksamhet på elevens tänkande relaterat till undervisningssituationen. 

"Eleven måste känna att läraren är äkta intresserad av hur han eller hon 

tänker" (Andersson, 1989, s 122). 

Ovans tående skall inte förstås som att tänkandet har företräde f ramför 

andra medvetandedimensioner i människans i -vär lden-varo. T v ä r t o m 

påverkar och påverkas tänkandet av den värld v i lever i . Därav framstår 

behovet av att se människan i ett helhetsperspektiv, där varje del har betydelse 

för helheten och vice versa. A t t utgå från bam och unga i ett 

helhetsperspektiv, innebär enligt J e m s t r ö m och Johansson (1997) följande: " . . . 
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man möter barnets olika erfarenheter och behov utifrån hennes/hans 

tankemässiga, motoriska, känslomässiga, språkliga, sociala och kulturella 

förhållanden och barnet är alltid i centrum" (s 43). Detta benämner Jernst röm 

och Johansson den kulturella bakgrunden, vi lken enligt dem på något sätt måste 

återspeglas i ett pedagogiskt innehåll . Vidare påtalar de nödvändighe ten av att 

se den kulturella bakgrunden med utgångspunkt i å tminstone tre dimensioner, 

allt för att inte hamna i ensidighet. Dessa tre dimensioner benämns som 

materiella, mentala och sociala dimensioner. 

27 



ATT FÅNGA EN TANKE 

28 



TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

T E O R E T I S K A UTGÅNGSPUNKTER 

Människan är bara ett rö, 
det vekaste i naturen, men 
hon är ett tänkande rö. / Blaise Pascal 

Ett forskningsprojekt varken uppstår eller tar f o r m i ett vakuum. T v ä r t o m 

finns mängder av förgreningar t i l l världen, förgreningar som finns i världen. 

O m dessa förgreningar följs återfinns de utgångspunkter ur vilket 

forskningsprojektet emanerar. Dessa utgångspunkter kan vara mer eller 

mindre synliga, men oavsett graden av synlighet ligger det ett värde, för att 

inte säga en nödvändighet , i att explicitgöra dem. 

Enligt Johansson (1995) är det inte en slump eller tillfällighet att forskaren 

intresserar sig för ett speciellt forskningsproblem, eller att forskningen utförs på 

ett speciellt sätt. 

I t all relates to the tacit knowledge that forms i n the paradigm w i t h w h i c h 

the researcher shapes his/her research. The researcher's personal interests, 

his/her qualifications, the researcher's conception o f the w o r l d , research-
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objects that he/she conciders important, and the methods of research 
perceived as the most efficient, determine what kind of research wi l l be 
performed. That knowledge, whether tacit or declared, moulds the 
researcher's concept of paradigm (s 10). 

Vilket sätt v i väljer att arbeta på grundar sig således i våra tidigare 

erfarenheter och i vår syn på verkligheten. Ontologi , 1 läran om varat, speglar 

antaganden om verklighetens beskaffenhet och u tgör därmed den bakgrund, 

den kuliss från vi lken forskningen utgår. "Varje vetenskap förutsätter en 

ontologi och varje vetenskap styrs i sin verksamhet av en ontologi" 

(Bengtsson, 1991, s 23). 

Ontologiska utgångspunkter 

Hur ser då den verklighet ut som forskaren beforskar? Beroende av skilda 

forskares olika antaganden o m verkligheten, medvetna eller omedvetna, ter sig 

'verkligheten' olika. Jag menar därför att det är en fordel om man inom ett 

forskningsprojekt synliggör sina ontologiska antaganden, detta då de kommer 

att styra de metoder man väljer att använda. Dessa metoder väljs å sin sida 

med utgångspunkt i de epistemologiska antaganden. Av detta resonemang 

framgår att ontologin föregår epistemologin eller enklare uttryckt, 

verkligheten bö r styra metoderna. Därav följer att forskningsmetoden endast 

är ett medel för att undersöka verkligheten genom specifika forskningsfrågor, 

vilket van Manen (1990) uttrycker på följande sätt: "The questions themselves 

and the way one understands the questions are the important starting points, 

not the method as such" ( s i ) . M e d utgångspunkt i vad v i vi l l veta bö r således 

metod väljas, och beroende på metodval är förfaringssätten vid analysen given 

inom vissa ramar. Detta f ö r i sin tur med sig att de resultat som synliggörs är 

konsekvensen av de ontologiska antaganden forskaren utgår ifrån (se figur 1). 

D ä r m e d f ramträder det fak tum att verkligheten konstitueras i möte t med 

människan, samtidigt som människan konstitueras i världen. 

1 Det är dock av vikt att läsaren är medveten om att jag, inspirerad av Bengtsson och 
Kroksmark, förstår ontologi "... som läran om det som finns i fenomenvärlden . . . " 
(Bengtsson, 1997b, s 249). Detta medan läran om varat, vilken utgör fenomenvärldens yttersta 
grund, men principiellt inte är erfarbar, kallas för 'metafysik' (Bengtsson & Kroksmark, 
1994). Därmed har en grundläggande dubbelhet införts i ontologin. Detta då både en 
objektsida, i form av fenomenen, 'det som visar sig', och en subjektsida införts. Subjektsidan 
är å sin sida självskriven i sammanhanget, "... ty inget som visar sig kan undvika att visa sig för 
någon" (Bengtsson & Kroksmark, 1994, s 48). Denna betraktelsegrund kan jämföras med 
Heidegger, som ger följande syn på ontologin: "Ontologins uppgift är att särskilja varat från 
det varande samt att explicera varat självt" (Heidegger, 1993, s 49). 
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Utan att göra anspråk på att reda ut dualismens, monismernas och pluralismens 

ontologiska ställningstaganden i sin helhet v i l l jag ändå peka på några 

skillnader, samt vilka konsekvenser dessa ställningstaganden för med sig 

beträffande antaganden om verkligheten. Ut i f rån denna beskrivning kommer 

jag däref ter att argumentera fö r de u tgångspunkter som utgör grunden för de 

ställningstaganden jag själv senare kommer att ta. 

Enligt dualismen delas verkligheten in i två helt oförenliga delar. Res 

extensaf vilket representerar materia, det fysiska, kan aldrig förenas med res 

cogitans,3 vilket å sin sida representerar själen, medvetandet. Detta speglar ett 

synsätt som grundar sig på antaganden o m att mellan kropp och själ finns 

radikala skillnader, med inbyggda oförsonliga motsättningar. Kropp och själ 

kan dä rmed inte påverka varandra (Bengtsson, 1989; Stevenson, 1988). Den 

dualistiska ontologin kan liknas v i d ett järnvägsspår där den ena spårskenan 

representerar kroppen och den andra själen. Båda spårskenorna finns och löper 

parallellt bredvid varandra, men aldrig mötas de två. Drar man konsekvenser 

av detta antagande, för det med sig föl jande vad gäller dualism i relation till 

intersubjektivitet. Inom dualismen f ramt räder endast ett subjekt, nämligen jag 

själv. Endast jag själv tänker, v i lket får konsekvensen att alla andra människor 

endast existerar i fo rm av materia, fysiska objekt, och därmed har inget 

utrymme lämnats för intersubjektivitet (Bengtsson, 1993). 

Monismerna å sin sida tar helt sonika bort en av spårskenoma och behåller 

bara den ena. Beroende på vi lken av skenorna man behåller framstår 

verkligheten som två helt skilda verkligheter. Inom monismema finner v i 

idealismen och materialismen, där idealismens ontologiska antaganden bygger på 

själslig grund, res cogitans, och föl jakdigen endast intresserar sig för 

2 Från grekiskan; res = sak, extensa = utsträckt - 'den utsträckta saken'. 
3 Från grekiskan; res = sak, cogitans = tänkande - 'den tänkande saken'. 
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kognitioner som rena kognitioner och därmed helt bortser från det materiella. 

A l l t fysiskt förstås istället som immanent i medvetandet. Då idealismen innebä r 

att jag upplever andra utifrån mitt ego m e d f ö r det att andra människor endast är 

delar i min världsbild, och därmed lämnas inte heller i detta fall någo t 

utrymme för intersubjektivitet (Bengtsson, 1989; 1993). 

Den andra spårskenan inom monismema, materialismen, förstår i motsats 

till idealismen verkligheten i termer av fysiska och materiella ting, res extensa. 

D ä r m e d har man förbisett den själsliga delen av verkligheten. D å 

materialismen ser alla, inklusive mig själv, som fysiska ting och bortser f r ån 

medvetandet, bortses helt från subjektet i sig. Istället ses subjektet enbart i 

f o r m av fysiska egenskaper, och på så sätt framstår det faktum att inte heller 

här finns utrymme för intersubjektivitet (Bengtsson, 1989; 1993). 

Vad för då dessa ontologiska antaganden med sig för den undersökning j a g 

genomför t? Låt se vad det rent konkret skulle innebära att anta något av 

ovanstående antaganden. 

Ut i f rån en dualistisk ontologi, som delar upp verkligheten i två existenser, 

materia och medvetande, finns ingen kommunikat ion mellan delarna. B å d a 

existerar visserligen, men tänkandet skulle vara tvunget att helt frikopplas f rån 

de kroppsliga erfarenheterna. Jag skulle dä rmed vara tvungen att beskriva 

barnens och ungdomamas tänkande som f r i t t svävande vid sidan kroppen. 

Kroppen å sin sida, i form av fysiska egenskaper, har heller ingen koppling 

eller samröre med tänkandet som svävar v id sidan någonstans. 

Idealismen å sin sida betonar visserligen medvetandet, men gör detta i 

f o r m av ett förnekande av det materiella eller kroppsliga. Detta skulle innebära 

att tänkandet enbart behandlades som f r i t t svävande tankar. Dessa tankar är 

inte bara oberoende av kroppen, som i fallet med dualismen, utan kroppen 

existerar överhuvudtaget inte i nom idealismen. O c h därmed bortser man helt 

och hållet från att kroppsliga erfarenheter gjorda i den levda världen skulle ha 

någon inverkan på tänkandet . 

Sludigen har v i att rannsaka materialismen för att se om jag kan utgå f r ån 

dess antaganden. At t studera tänkandet genom att anta att verkligheten kan 

förstås i termer av fysiska, materiella ting utan inblandning av ett medvetande 

faller på sin egen orimlighet. 

Ovanstående beskrivning av dualismen och monismema visar att dessa 

-ismer innebär någon f o r m av reduktion och generalisering inom vilket allt 

skall rymmas. För att komma ifrån dessa generaliseringsproblem kan 

ontologiska undersökningar, enligt Bengtsson (1997b), rikta in sig på en 

speciell företeelse. Detta innebär att allt i nom en bestämd region väljs ut och 

begränsas från det övriga som finns, ontologin regionaliseras. Denna 

konkretisering för i sin tur med sig behovet av en pluralisering av ontologin, 

vilket får till följd att dualismens och monismemas grundkategorier, det 

själsliga och det fysiska, blir otillräckliga. "Det blir därför nödvändigt att 

utvidga repertoaren av självständiga, det v i l l säga oreducerbara, egenskaper 
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samt ta hänsyn t i l l det ömsesidiga beroendet mellan olika egenskaper och deras 

kontextberoende" (Bengtsson, 1997b, s 249). 

Föreliggande studie begränsar sig ontologiskt till en konkret region, barns 

och ungas tänkande kring mil jö , och av ovanstående har f ramgåt t att detta 

inte kan göras rättvisa inom ramen för dualismens och monismernas 

ontologiska antaganden. Grunden måste därmed sökas i ett annat antagande, 

ett antagande som ledde mig f ram t i l l den fenomenologiska rörelsen. 

Fenomenologin, som utarbetat fenomenbegreppet, har i och med detta tagit 

ett steg på vägen mot en ontologi som förenar det själsliga och det fysiska, 

vilket Bengtsson (1997b) uttrycker på följande sätt: "Fenomenets subjektiva 

och objektiva sida förstås som korrelerande med varandra och inte som 

ömsesidigt uteslutande varandra eller återförbara på varandra" (s 250). 

A v detta ställningstagande, att inte ansluta mig t i l l vare sig dualismen eller 

monismema, följer med automatik att de vetenskapliga ansatser och teorier 

som bygger på dessa inte framstår som tänkbara alternativ för denna studie. 

Jag nöjer mig dock med att konstatera detta, utan att nä rmare presentera 

samdiga de ansatser och teorier vars grundläggande syn på verklighetens 

beskaffenhet har en annan riktning än m i n egen. Låt mig däremot tydliggöra 

min personliga syn på varat. 

Utgångspunkten för mina ontologiska antaganden grundar sig på att 

verkligheten är mångfasetterad och att världen upplevs genom världen själv, 

en värld som är föränderlig. Det går inte heller att särskilja kropp och själ, 

utan dessa är in t imt sammanflätade i den levda världen. Därav följer att en 

företeelse är beroende av sin kontext. Vidare innebär en förening av kropp 

och själ att resultatet utmynnar i : ". . . en tänkande kropp och kroppsliga 

tankar" (Bengtsson, 1997a, s 42). A v detta följer även att utrymme lämnas för 

intersubjektivitet, i och med att v i alla är levande människor i världen, en 

värld där kroppen är både subjekt och objekt och där andra människor ses på 

samma sätt som jag själv. 

D ä r m e d är det dags att närmare granska den fenomenologiska traditionen, 

en tradition som inte är att betrakta som särdeles enhedig och konform. Istället 

återfinns flera olika riktningar i nom fenomenologin och därav följer behovet 

av att explicitgöra dessa olika riktningar. 

V a d är fenomenologi? 

Den moderna fenomenologin växte fram som en gren på filosofins träd i och 

med att den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938), v id sekelskiftet, 

införde beteckningen fenomenologi för hela sin filosofiska ansats. 

Fenomenologin är som vetenskap f ramför allt en specifik metod och en 
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specifik tankehållning (Husserl, 1995). Den grundprincip som kom att bl i 

fenomenologins signum formulerades av Husserl och löd - tillbaka till sakerna 

själva, och detta genom att studera fenomenens essens. "Phenomenology is the 

study o f essences", slår Merleau-Ponty (1996, s vi i ) fast, van Manen (1990) 

menar dock att begreppet essence inte skall mystifieras, utan istället förstår han 

det som en lingvistisk konstruktion, en beskrivning av ett fenomen. 

When a phenomenologist asks for the essence of a phenomenon — a 
lived experience - then the phenomenological inquirey is not unlike an 
artistic endeavor, a creative attempt to somehow capture a certain 
phenomenon of life in a linguistic description that is both holistic and 
analytical, evocative and precise, unique and universal, powerful and 
sensitive (s 39). 

Vidare hävdade Husserl (1995) att det är genom erfarenheten som v i får 

tillgång t i l l sakerna själva, erfarenheter som v i gör genom vår plats i världen, 

eller som van Manen (1990) uttrycker saken: "What first o f all characterizes 

phenomenological research is that i t always begins i n the l i fewor ld" (s 7). 

Erfarenheten v i gör är från bör jan stum eftersom teorier, begrepp, åsikter etc 

är sprungna ur just erfarenheten, samt att dessa genom tankemässiga och 

språkliga aktiviteter försöker tygla erfarenheternas realiteter (Bengtsson, 1988; 

1993). 

Det framstår därmed tydligt att erfarenhetsbegreppet var centralt för 

Husserl, ett nyckelbegrepp för hela fenomenologin. Det Husserl tog fasta på 

var hur världen erfars via våra sinnen på ett subjektivt sätt och syftet var att 

hitta sätt att beskriva innebörden i dessa subjektiva erfarenheter. "Det är detta 

som fenomenologin går ut på, att i någon betydelse fa grepp om sakerna så 

som de visar sig i erfarenheten, begreppslägga dem, men utan att våldföra sig 

på dem" (Bengtsson, 1993, s 26). Det handlar o m en beskrivning av hur 

världen erfars av människorna själva i den levda världen själv. "Lived 

experience is the starting point and end point o f the phenomenological 

research" (van Manen, 1990, s 36). 

Vidare har vårt erfarande alltid ett innehåll och detta innehåll erfars 

dä rmed som något, och detta även om det faktiska fenomenet inte är oss 

direkt givet i konkret bemärkelse. Detta för i sin tur med sig att erfarandet 

sker ut i från olika horisonter, vilket innebär att det i erfarandet finns något mer 

än det som konkret och direkt visar sig, det som presenterar sig för vår t 

medvetande. Detta 'andra som är något mer' appresenterar sig för medvetandet 

enligt Husserl, och därmed syftar han på egenskaper vilka inte erfars på ett 

konkret och direkt sätt. Samtidigt som det direkt givna erfars, medpresenteras 

således det icke direkt givna (Bengtsson, 1993). Denna av Husserl utvecklade 

teori kan benämnas som fenomenens horisontalisering (Kroksmark, 1986). " I 

erfarenheten finns en given mederfarenhet, något som finns i vår direkta 
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erfarenhet av objektet men som endast är indirekt givet i vår varseblivning av 

det v i erfar" (Kroksmark, 1992, s 19). Kroksmarks beskrivning av hur v i 

varseblir ett bord får tjäna som exemphfiering. N ä r v i ser ett bord i en speciell 

vinkel ser v i endast två av bordets fyra ben. Trots det vet v i genom våra 

tidigare erfarenheter att bordet har ytterligare två ben, vilka således 

konstitueras i varseblivningen av bordet. 4 Dä rav följer att såväl fysiska som 

psykiska objekt " . . . presenterar sig för oss med ett större medvetandeinnehåll 

än vad som är givet i den direkta erfarenheten" (Kroksmark, 1992, s 20). 

Detta innebär i sin tur att erfarenhetens appresentationer, vilka överskrider 

den direkta varseblivningen, "... möj l iggör en tillvaro i m m och tid och ett 

sinnenas samspel" (Bengtsson, 1993, s 29). 

Fenomenologin kan därmed sägas vara en erfarenhetsfilosofi som fokuserar 

sakerna så som de visar sig. V i måste dock här vara på det klara med att 'det 

som visar sig', fenomenen, är fenomen som finns i vårt medvetande. Det är 

genom medvetandet v i har tillträde till vär lden. "Consciousness is the only 

access human beings have to the world . O r rather, i t is by virtue o f being 

conscious that we are already related to the w o r l d " (van Manen, 1990, s 9). 

De fenomen v i erfar visar sig således för vårt medvetande. Ett medvetande 

som är uttryck för människans i -vär lden-varo , och av detta följer att det 

mänskliga medvetandet innehåller flera dimensioner. Människan tänker, 

känner, erfar, fantiserar, hoppas, tror, handlar, d römmer , fruktar, och är 

därmed existentiellt varande. 

Brentano 3 å ter införde ett centralt begrepp i den moderna filosofin, 

intentionalitet, ett begrepp som k o m att b l i centralt just för den 

fenomenologiska filosofin (Husserl, 1995). Detta begrepp medfö r att vårt 

medvetande gör avgränsningar i den levda vär lden. 

I en föreställning föreställes något, i omdömet erkännes eller förkastas 
något, i kärleken älskas något, i hatet hatas det, i begäret begärs det osv. 

Denna intentionala inexistens är utmärkande uteslutande för de psykiska 
fenomenen. Intet fysiskt fenomen uppvisar något liknande. Och därmed 
kan vi definiera de psykiska fenomenen på så sätt, att vi säger att de är 
sådana fenomen som i sig intentionalt innehåller ett föremål (Brentano i 
Husserl, 1995, s 13-14). 

Människans varande i världen rymmer nu flera medvetandeakter, vilka enligt 

Brentano trots det kan ha samma objekt. Som människor kan v i såväl varsebli 

4 Vår erfarenhet säger oss att ett bord av en viss typ alltid har fyra ben. Skulle det visa sig vid 
närmare granskning att bordet inte har det skulle säkerligen förvåning uppstå. Detta då 
mederfarenheten, eller appresentationen för att använda Husseris terminologi, inte stämmer 
med de erfarenheter vi har av ett bord. 
5 Franz Brentano (1838-1917), tysk filosof med intresse för medeltida katolsk filosofi, 
utvecklade intentionalitetsbegreppet. Det fmns dessutom en klar koppling från Brentano till 
Husserl och fenomenologin (Husserl, 1995; Spiegelberg, 1982). 

35 



ATT FÅNGA EN TANKE 

eller erfara ett objekt som föreställa oss samma objekt genom att tänka på det. 

Vidare kan v i som människor även tänka på både existerande och icke 

existerande objekt. Låt m ig förtydliga detta genom ett exempel. V å r 

medvetandeakt kan t i l l exempel rikta sig mot den kända danska statyn 'Den 

lille havfrue' föreställande en havsrå, vilken faktiskt existerar, men v i kan även 

tänka på det mytomspunna fantasiväsen som en 'Havsrå ' utgör. Det 

gemensamma för medvetandets intentionalitet är dock att objektet(n) finns för 

människans medvetande (Husserl, 1995; Spiegelberg, 1982). 

Det går nu inte att göra fenomenologin rättvisa genom att beskriva den 

som en sammanhållen riktning. Istället har olika uttolkare av fenomenologin 

dragit åt olika håll. Husserl betraktade bland annat den evidenta erfarenheten 

som den yttersta kunskapskällan och myntade begreppet alla principers princip. 

Denna princip handlar om att gå till sakens natur, t i l l det ursprungliga. Flera 

av Husseris mest namnkunniga efterföljare avvek dock från den husserlska 

tanken, att nå fram ti l l absolut säker kunskap. En kunskap, som enligt Husserl, 

skulle utgå f rån det rena medvetandet genom att göra åtskillnad mellan 

fenomenets essens och existens. För att uppnå detta utvecklade Husserl den 

transcendentalfenomenologiska metoden, den så kallade epochén. " M e d denna 

metod skall all världslig naivitet och relativism övervinnas och ett 

kunskapsteoretiskt fundament etableras" (Bengtsson, 1991, s 30). Epochéns 

uppgif t består i att göra åtskillnad mellan fenomenets existens och innehåll, 

genom att existensen sätts i n o m parentes och därmed inte används. Husserl 

menade att det rena fenomenet är det som blir kvar utanför parentesen, av 

innehållet i det erfarna objektet (Bengtsson 1991; 1993). Det är i det 'rena 

medvetandet' v i kan finna den yttersta kunskapskällan, den absolut säkra 

kunskapen hävdade Husserl. För att nå dithän krävs ett parentetiserande av 

den egna vardagliga förförståelsen och de vetenskapliga förkunskaperna. 

Den transcendentalfenomenologiska metoden, epochén, har starkt 

ifrågasatts även inom den fenomenologiska rörelsen och de helhjärtade 

anhängarna är få. Existensfilosofiskt inriktade fenomenologer samt personer 

i n o m den hermeneutiska fenomenologin förkastade de husserlska 

transcendentala tankarna. Varken Heidegger, Sartre, Schütz, Gadamer eller 

Merleau-Ponty, för att nämna några, följde denna strävan att nå fram t i l l det 

filosofiska idealet, den absolut säkra kunskapen (Bengtsson, 1993). De 

betonade istället förförståelsen samt behovet av att hålla ihop existensen och 

essensen i den vetenskapliga strävan att göra verkligheten rättvisa. Vidare 

menade de att erfarenhetsbegreppet så som Husserl betraktade det, var alltför 

inriktat mot den säkra kunskapen och kunde av det skälet inte göra 

verkligheten rättvisa. Merleau-Ponty (1996) hävdade även att det mänskliga 

medvetandet i den mänskliga kroppens ti l l-världen-varo f ö m t o m att betrakta 

vär lden även medverkar i den. Dessa kritiker blottlade därmed epochéns svaga 

punkt i och med att de förkastade och tog avstånd från kärnan, eller själva 
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essensen i den transcendentala fenomenologin, den fullständiga reduktionen av 

medvetandet (Bengtsson, 1991; 1993). 

Frågan är om epochén är möj l ig ens ut i från den transcendentala 

fenomenologin själv? Bengtsson (1993) menar att Husserl kanske i detta gö r 

sig skyldig t i l l det retrospektiva misstaget. Det är endast genom reflektion som 

det rena medvetandet blir tillgängligt, vilket även tycks vara fallet med den 

rena fenomenologin. I varseblivningen kan aldrig bortses från ett fysiskt 

föremåls existens. N ä r v i dä remot reflekterar över tingen är existensen inte 

närvarande, utan det som är kvar är istället innehåll och egenskap. 

D e t retrospektiva misstaget bes tår n u däri att man betraktar resultatet av 

ref lekt ionen som en fö ru t s ä t t n ing fo r eller som fundamentalare än den 

faktiska verkligheten som ref lekt ionen utgick från. Oberoende av o m detta 

förstås ontologiskt eller kunskapsteoretiskt tycks det vara ett misstag, ty i 

b å d a fallen förbises att re f lekt ionen förutsätter vä r ldens och subjektets 

fakticitet (Bengtsson, 1993, s 37). 

Kroksmark (1987) menar att v i ut i f rån pedagogiska sammanhang skulle kunna 

tala o m en didaktisk epoché, vilket innebär att de begrepp och uppfattningar 

som den lärande uppvisar hanteras på samma sätt som vetenskapemas 

begreppsbildning hanterades av Husserl. 

E n didaktisk e p o c h é bl i r en svagare e p o c h é som således innebä r , inte ett 

fu l l s tändig t parentetiserande av o m d ö m e n utan grunden till en metodologi 

för kvalitativ forskning som u tgör s av själva ansatsens grundvi l lkor 

(Kroksmark, 1987, s 262). 

Trots kr i t iken mot Husseris transcendentala syn på fenomenologin är 

erfarenhetsbegreppet såväl centralt som gemensamt för fenomenologin, vars 

innebörd Merleau-Ponty (1996) beskriver enligt föl jande: " I t tries to give a 

direct description o f our experience as i t is, without taking account o f its 

psychological origin and the causal explanations which the scientist, the 

historian or the sociologist may be able to provide" (s v i i ) . Merleau-Ponty 

vidareutvecklar även de husserlska tankarna om den konkreta livsvärlden, en 

livsvärld som konstituerar människans i -vär lden-varo . Genom vår existens 

erfar v i den konkreta världen i all dess komplexitet, en komplexitet som är 

såväl historiskt som kontextuellt beroende. Detta innebär i sin tur att 

människans vara i tiden och mmmet är fömtsät tningar för hennes erfarande, 

vilket inte skall tolkas som att den mänskliga kroppen finns i världen på samma 

sätt som yttre ting, till exempel ett träd eller en stol. Istället betonar Merleau-

Ponty (1996) att kroppen bebor tiden och mmmet. Det är livsvärlden, vår 

dagliga erfarenhetsvärld vi lken v i tar för given och lever våra l iv i , som utgör 

förutsät tningen för våra l iv . Detta samtidigt som livsvärlden även utgör 
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förutsättningen för vetenskapen, vilket Kroksmark (1986) uttrycker på 

följande sätt: "Det är ur livsvärlden som alla teorier måste hämtas och det ä r 

till livsvärlden som de sedan måste ställas" (s 15). Det är även framfor allt i n o m 

detta livsvärldsbegrepp som alternativet till dualismens och monismemas 

ontologiska antaganden kan hittas. Vidare menar van Manen (1990) att 

immanent i livsvärlden finns fyra fundamentala och existentiella temata. 

"These four existential o f lived body, lived space, lived time and lived relation to 

others can be differentiated but not separated. They all f o r m an intricate uni ty 

which we call the l i fewor ld - our lived w o r l d " (s 105, m i n kursivering). 

Personligen ansluter jag mig till de existensfilosofiska uppfattningar, som 

kritiserat den transcendentala fenomenologins åtskillnad mellan existens och 

essens. Dessa kritiska uppfattningar hävdar, t i l l skillnad från de 

transcendentalfenomenologiska uppfattningarna, att denna enhet måste hållas 

ihop o m verkligheten skall göras rättvisa. 6 Som ett alternativ t i l l epochén 

utvecklades en livsvärldsfilosofi utan transcendental reduktion - livsvärlds

fenomenologin (Bengtsson, 1993). Det är i denna livsvärld utgångspunkten för 

m i n studie återfinns, vilket i sin tur för med sig att då människan finns i 

världen ser jag det som ytterst tveksamt att som människa kunna sätta sin till-

världen-varo helt i n o m parentes. Istället menar jag att det är av största v i k t att 

medvetandegöra den egna förförståelsen och de egna förkunskaperna, vi lket 

även van Manen (1990) argumenterar för. " I t is better to make explicit our 

understandings, beliefs, biases, assumptions, presuppositions, and theories" (s 

47). Dä rmed framgår att jag helt bortser från den transcendental

fenomenologiska metoden, vad gäller denna studie. 

Som en konsekvens av att denna studies teoretiska grund återfinns i n o m 

livsvärldsfenomenologin följer en syn på det mänskliga medvetandet som 

medverkande i vär lden. Medvetandet är således inte enbart en betraktare, 

utan via vår kropp är v i 'inkastade i världen' , för att använda Heideggers 

terminologi (Heidegger, 1962). 

Kopplingen till teori sker dock på flera olika nivåer, och då jag ovan 

redogjort för mina antaganden om verklighetens beskaffenhet, återstår här att 

närmare beskriva de teoretiska perspektiven utifrån nästa nivå. Det innebär att 

teorier med nära anknytning t i l l det aktuella forskningsproblemet explici tgörs, 

och i en strävan att uppnå detta kommer i det följande denna studies centrala 

begrepp att närmare synliggöras och granskas. 

6 Se även Inledning, s 24. 
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Studiens centrala begrepp 

Som konstaterats i det tidigare återfinns flera dimensioner inom den mänskliga 

medvetandesfären. I en strävan att synliggöra dessa dimensioner har de 

aktuella bamen och ungdomarna i denna studie fatt tillfälle att tänka på några 

av dessa medvetandedimensioner. Det gemensamma för detta tänkande är 

dock att tankarna alltid är riktade mot något, vilket u tgör tankens 

intentionalitet. Dä rmed är det dags att närmare synliggöra studiens centrala 

begrepp — tanke, tankar, tänkande1 å ena sidan och å andra sidan begreppet 

miljö. Detta försök skall ses som en strävan att perspektivera såväl tänkande 

som mil jö ur teoretiska synvinklar, vilket i sin tur innebär att de explicitgjorda 

teorierna kontextualiseras och situationaliseras (Ostman, 1996). 

Målet är inte att mejsla ut en allenarådande definition av dessa begrepp. 

Istället är strävan att precisera studiens begreppsanvändning genom stipulativa 

definitioner (Molander, 1988). Detta innebär att de aktuella begreppen skall 

förstås på ett visst sätt inom ramen för denna studie, genom att jag anger och 

begränsar deras betydelse. Larsson (1997) poängterar att man bör vara 

försiktig med grova definitioner, och bland annat påtalar han att varken 

personlig individualitet eller sinnesförfattning går att definiera. 

Var icke f ö r brös tgänges med dina definitioner. D u v i l l hafva sanningen i 

handen: godt och väl — o m du kan! Lifvets hemligheter är som en fågel i 

skogen. Hål l d ig icke ibland dem som rusa fram oskickligt och vilja hafva 

h o n o m lefvande eller d ö d . D u skall nalkas försiktigt och hålla dig stilla — så 

far du h ö r a h o n o m sjunga (s 67)! 

Huruvida tänkande och mil jö som begrepp kan definieras eller inte skulle 

kunna betraktas som just en definitionsfråga. Men oberoende av detta f ramgår 

i det föl jande innebörden av dessa begrepp så som de stipuleras i denna studie. 

Låt oss därför närmare granska de begrepp och perspektiv som är centrala här, 

med bö r j an i cogito, eller tänkandet. 

7 Begreppen tanke, tankar, tänkande inkluderar även dess olika böjningsformer. För 
läsbarhetens skull skrivs dock inte alla dessa varianter på begreppets böjningsmöjligheter ut. 
Det är dock av vikt att läsaren håller i minnet att studien fokuserar tänkandets innehåll. 
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T ä n k a n d e 

— vad är det? 

'Det mänskliga tänkandet har i alla tider fascinerat tänkande människor ' , 

skulle jag kunna uttrycka det. M e n vad är då tänkandet? Går det att göra en 

distinkt beskrivning över vad en tanke är, eller går det att finna olika svar 

giltiga i nom olika discipliner? 

Flertalet vetenskapliga discipliner har studerat och studerar tänkandet. Låt 

mig därför i detta sammanhang belysa hur psykologin, och då i första hand 

kognitionspsykologin, men f r amför allt hur filosofin betraktar tänkandet. 

Att tänka betyder i sin vidaste mening all andlig verksamhet, allt medvetande, 

eller som Descartes uttryckte saken, Cogito, ergo sum. M e d utgångspunkt i 

denna sats blir tänkandet i det närmaste synonymt med att vara medveten om 

något. Begreppet tänkande har dock så skiftande betydelse att det svårligen, för 

att inte säga omöj l igen, kan positionsbestämmas genom en entydig definition 

(Meil i , 1955). Vidare menar M e i l i att tänkande som begrepp framför allt 

omfattar tre företeelser, vi lka samtliga fokuserar innehållsdimensioner; för det 

första, tänkandet på någon och/eller något , för det andra, reflekterandet över 

någon och/eller något, och slutligen som tredje företeelse, teoretiskt och 

praktiskt problemlösande. I denna tredje företeelse föreligger dock en viss 

tveksamhet humvida dessa processer tillhör tänkandet eller ej, och speciellt då 

det handlar om små bam och djur. M e i l i (1955) hävdar dock att det vore 

både ogrundat och godtyckligt att utesluta dessa på grund av det nära 

släktskapet med tankeaktema. 

Tankepsykologin måste alltså innesluta alla dessa företeelser i sitt 
undersökningsområde och har att avgöra, på vilket sätt "idéerna", eller 
mera allmänt, de "intellektuella objekten" (geistige Gegenstände) är givna 
för subjektet, hur dessa objekt under tankeförloppet förändras och på 
vilket sätt helt nya idéer eller beteendesätt kan uppstå (s 156). 

I nom psykologin är det f rämst föret rädare för kognitionspsykologin som har 

studerat tänkandet och då i första hand hur information representeras och 

bearbetas av den mänskliga h jä rnan . Kognition förklaras i National

encyklopedin (NE, 1993) som: ". . . de tankefunktioner med vilkas hjälp 

information och kunskap hanteras" (s 149). Inom kognitionspsykologin 

används bland annat uttrycket kognitiv stil, vilket avser hur en person behandlar 

information, hur man kombinerar föreställningar, med andra ord hur man 

tänker (NE, 1993). I nom denna del av psykologin talar man vidare om 

mentala modeller, mentala representationer, personal constructs, tankekartor, kognitiva 

8 Vilket på svenska blir: "Jag tänker (har medvetande), alltså är (existerar) jag" (Liibcke, 
1988, s 93). 
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strategier etc (Eysenck & Keane, 1992; Kel ly , 1991; Lundh, Montgomery & 

Waern, 1992). Den kognitiva utvecklingen, som behandlar de intellektuella 

funktionerna, innefattar i v id mening bland annat tänkandet (NE, 1993). 

Enligt Sandström (1975) beskrivs tänkande som: ".. . en aktiv process med 

utnyttjande av tillgängliga föreställningar; ett handskande med symboler som 

om de vore t ing" (s 126). Vidare beskrivs, enligt The N e w Encyclopædia 

Britannica (1992a), en tanke som ett dolt symboliskt svar på inre eller yttre 

stimuli, samt även att tänkandet är en inre aktivitet som påverkas av yttre 

stimuli. "Thought, or thinking, is considered to mediate between inner 

activity and external s t imuli" (s 732). 

T i l l en av förgrundsgestalterna bland kognitionspsykologer med inriktning 

på bams och ungdomars tankemässiga utveckling måste Jean Piaget räknas. 

Piaget delade i n människans kognitiva utveckling i olika perioder eller stadier. 

Dessa stadier följer varandra i en speciell ordning vilken är densamma för alla 

människor, även om åldern på individer som utvecklingsmässigt återfinns 

inom samma stadium kan variera. Piaget hävda r att människans, precis som 

allt annat levandes, förmåga att klara sig i l ivet grundar sig på två medfödda 

egenskaper, anpassning och organisation. Adaptation är en annan benämning 

för anpassning och utgår från människans strävan att uppnå j ä m v i k t mellan 

omgivningen och sig själv. Genom människans medfödda nyfikenhet försöker 

hon aktivt att förstå sig själv och sin omvär ld . Det system med vars hjälp 

människan försöker skaffa sig denna förståelse är det mänskliga tankelivet. 

Detta tankeliv behöve r dock stmktureras för att kunna generera förståelse, och 

av den anledningen har den andra av de två medfödda egenskaperna 

förmågan att organisera erfarenheterna och upplevelserna. Piaget menar att 

människan redan under spädbamstiden organiserar sitt tankeliv genom 

bildandet av möns te r och strukturer, sk scheman (Piaget, 1951). 

Piagets stadieteori kom att få stor genomslagskraft i n o m det svenska 

skolväsendet och även inom barnomsorgen. Vad gäller skolan öppnades 

möjl igheter att genom enkla test u t röna på v i lken nivå eleverna tankemässigt 

befann sig, för att därefter analysera förhållandet mellan elevemas 

tankemässiga förmåga och skolans krav (Andersson, 1989). 

Det är dock vikt ig t att vara medveten o m att Piagets stadieteori inte fick 

stå oemotsagd. Det höjdes kritiska röster mo t den, där bland andra Donaldson 

(1978) menar att t i l l exempel förskolebarns förmåga ti l l logiskt tänkande kan 

vara mer välutvecklat j ämför t med vad Piaget kommi t fram till. 

Fömtsä t tn ingama för att generalisera en förmåga t i l l andra operationer 

ifrågasattes också starkt, av bland andra Dr iver (1985). Wyl i e , Sheehy, 

McGuinness och Orchard (1998) poängterar bland annat, i motsats till Piaget, 

att så små bam som fem-sexåringar kan hantera situationer där förmågan att 

tänka i systemtermer krävs. Vidare visar en studie av Wyl ie et al (1998) att 

barns förmåga att förstå förhållanden i vår mi l jö är mer avancerad och 

sofistikerad än vad den traditionella utvecklingsteorin hävdar. Även svensk 
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forskning har visat att barns fö rmågor inte alltid följer Piagets stadieteori och 

riktar i sammanhanget kr i t ik mot Piagets intervjusituationer, speciellt vad 

gäller den kliniska intervjun (se t ex Pramling, 1992). Denna intervjusituation 

har en experimentell design, vilket i sin tur för med sig att f rågorna inte utgår 

från en livsvärldsorientering. 

Lev S Vygotsky, 9 även han en av kognitionspsykologins förgrunds

gestalter, argumenterar i likhet med Piaget för att en människas utveckling 

kan indelas i olika perioder eller zoner. Emellertid finns avgörande skillnader i 

deras olika syn på den kognitiva utvecklingen. Piaget inriktade sig på 

intellektets logiska kategorier där känslan underordnas rationaliteterna, medan 

Vygotskij (1995) ser medvetandet såväl dynamiskt som föränderligt och vilket 

även förenar känsla med mening. Vidare poängterar Vygotsky att 

medvetandet både ti l l fo rm och innehåll speglar den omgivande kulturen. Han 

påpekar även att distinktionen meDan barns och ungas tänkande återfinns i det 

faktum att när små barn tänker, erinrar de det tänkta eller en speciell 

företeelse, medan erinrandet för unga människor är detsamma som att tänka. 

"For the young child, to think means to recall; but for the adolescent, to recall means 

to think" (Vygotsky, 1978, s 51). Vygotsky anser vidare att parallellt med 

försöken att förstå och förklara de mänskliga processerna, b ö r även de högre 

processerna i fo rm av till exempel medvetandet aktualiseras. För att förstå en 

människas intellekt måste människans handlande aspekter inkluderas. Ett 

handlande som även involverar handskandet med redskap, och där ett av de 

viktigaste redskapen enligt Vygotsky (1994) är språket. Som människor föds 

v i i n i en social människovärld vilken redan existerar. I samspel med denna 

värld utvecklas v i genom den såväl praktiska som språkliga kontakten med 

andra människor, och därmed växer medvetandet fram. "Thought and speech 

turn out to be the key to the nature of human consiousness" (Vygotsky, 1994, s 

256). Det är dock av vikt att vara medveten o m att Vygotsky inte ser språket 

som en spegelbild av tänkandet . Tanke och ord är således inte stöpta i samma 

form, utan tanken genomgår många förändringar på vägen till orden. Vidare 

menar Vygotsky att alla högre psykiska processer uppträder två gånger under 

ett barns utveckling. Först som interpsykiska funktioner, dvs i kollektiv och 

social aktivitet, och därefter som intrapsykiska funktioner, i fo rm av 

individuell aktivitet, som inre egenskaper hos barnets tänkande (Vygotsky, 

1994). A v detta följer att o m v i v i l l förstå en människa kan v i inte betrakta 

blott en f o r m av framträdandet , till exempel beteendet. Istället måste alla de 

vil lkor som människan lever under studeras. I förlängningen av detta följer att 

tänkandet utvecklas i ett socialt och kulturellt sammanhang (Vygotsky, 1994). 

9 Namnet Vygotsky transkriberas ibland med - i j på slutet, Vygotskij. Jag har dock här valt att 
använda det förra sättet att stava, med undantag då namnet stavas med - i j i en referens. 
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Några som i alla tider har ägnat sin tid åt tankar om tankar är filosofer, eller 

som Merleau-Ponty (1995) uttrycker saken: " N o w as before, philosophy 

begins w i t h a 'What is thinking?' and is absorbed in the question to begin 

w i t h " (s 14). I det föl jande kommer därför några filosofers syn på tänkandet 

att synliggöras. 

Platon gör en klar distinktion mellan å ena sidan den synliga sinnevärlden 

och å andra sidan idévärlden, vilken är det rena tänkandets värld. Vidare 

antog Platon att den mänskliga tanken skulle kunna nå fram till kunskap om 

idéerna genom en uppfostringsprocess (Stevenson, 1988). 

Aristoteles påtalar att det som finns i tanken först måste ha varit i sinnena. 

För Aristoteles var själ l iktydigt med l iv , vilket för med sig att allt l i v har en 

själ. Detta synsätt innebär att även växter och djur, enligt Aristoteles, har en 

själ. Det som skiljer dessa själar från den mänskliga själen är att människan har 

en tänkandets själ, den sk förnuftssjälen, vilken är specifik för människan . 

Dessutom skilde Aristoteles på praktiskt och teoretiskt tänkande, där det 

praktiska tänkandet behandlar behov kontra behovstillfredställelse alternativt 

förnekandet av behovstillfredställelse. Det teoretiska tänkandet innefattar 

begreppen sanning och falskhet samt även den mänskliga verklighets

uppfattningen. Vidare hävdar Aristoteles att det finns olika sätt att tänka, 

nämligen vetande, kunnighet, klokhet och vishet (Höffe, 1995; Stensmo, 

1994). 

John Locke menar att våra sinnen tar emot olika intryck f rån objekt i 

omvär lden samt att människan tänker på dessa sinnesintryck vi lket gör att 

människan blir medveten om dem. Locke liknar medvetandet v id ett 'oskrivet 

blad', en tabula rasa, som skall fyllas med erfarenheter vilka ger upphov till 

olika idéer. Vidare skiljer Locke mellan enkla idéer, reflektioner och 

komplexa idéer (Liibcke, 1988; Marc-Wogau, 1967). Enligt Locke (1997) 

förmedlas tankar via språket och därmed synliggörs tänkandet genom orden, 

vilka betraktas som yttre, iakttagbara tecken. 

The comfort, and advantage of society, not being to be had without 
communication of thoughts, it was necessary, that man should find out 
some external sensible signs, whereby those invisible ideas, which his 
thoughts are made up of, might be made known to others (Locke, 1997, s 
363). 

Enligt John Dewey (1991a) kan en tanke vara allt som 'far genom huvudet' i 

en bred och vag bemärkelse. Han ger ytterligare tre aspekter på vad en tanke 

är, och menar vidare att v i bara tänker på sådant v i inte direkt kan se, höra , 

känna lukt eller smak av. I denna andra bemärkelse ligger en inbyggd 
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begränsning i uteslutandet av det v i direkt kan se och fö rn imma . Som en 

tredje aspekt menar därför Dewey att en tanke är begränsad till en övertygelse 

som bygger på någon fo rm av bevis eller vittnesmål, men poängterar vidare 

att denna tredje förklaring måste delas upp i två delar. I vissa fall accepteras en 

övertygelse utan några större försök att stödja motivet, medan det i andra fall 

medvetet söks efter grunden eller basen i övertygelsen, och denna process 

kallar Dewey för reflekterat t änkande . 1 

Hannah Arendt (1988) gör en distinktion mellan det aktiva livet, Vita 

activa, och det kontemplativa livet, Vita contemplativa. Dessa två benämningar , 

vilka ursprungligen stammar från den aristoteliska ontologin och 

epistemologin, som även har förankring inom den medeltida filosofin, ger 

Arendt följande betydelse: människan är en aktiv, social varelse som deltar i 

samhälleliga aktiviteter och i detta l iv , Vita activa, ingår enligt Arendt 

elementen arbete, tillverkning samt handlande. I kontrast t i l l detta l iv kommer 

människans behov av att dra sig tillbaka för att finna ro och det är då det 

kontemplativa livet tar v id , vilket följakdigen består av elementen tänkande, 

vilja samt omdömesförmåga. 

Arendt gör ytterligare en distinktion, denna gång i själva begreppet 

tänkande, i och med att hon hävdar att tänkandet består av såväl en ren och 

passionerad aktivitet som ett medel för att uppnå resultat, då ofta i f o r m av 

vetenskapligt tänkande. Vidare menar Arendt att det är det mänskliga 

tänkandet hos gemene man som driver den vetenskapliga utvecklingen f ramåt . 

Detta speglar ett epistemologiskt synsätt, som utgår från att tänkandet hos 

allmänheten i stort ligger före det vetenskapliga tänkandet och följaktligen 

banar väg för vetenskapliga upptäckter . Eller som Arendt (1988) själv 

uttrycker saken: ".. . vetenskapen har bara förverkligat vad människor d römt 

om, och den har bara bekräftat att d r ö m m a r inte behöver förbli fantasier" (s 

24). 

Enligt den fenomenologiska rörelsen bygger mänskliga tankar på tidigare 

erfarenheter. Erfarenheter som v i kan erinra oss och reflektera över , med 

andra ord tänka på, tack vare vårt språk (van Manen, 1990). Dessa 

erfarenheter behöve r inte nödvändigtvis vara oss direkt givna, utan i enlighet 

med Husserl (1995) kan egenskaperna även appresenteras för medvetandet, 

1 0 Reflektion, som beskrivs etymologiskt av Bengtsson (1995a; b) består av de två sammansatta 
delarna re, vilket betyder åter, tillbaka, och flectre, vilket betyder böja, vända. Enligt NE 
(1994b) översätts det latinska reflecto med böja bakåt, vrida på, kröka sig bakåt. Vidare 
innebär reflektion en process där ljus sprids bakåt vid ett gränsskikt. Bengtsson menar att 
tänka ofta används som en synonym för reflektion, och påtalar vidare det paradoxala i att 
reflektionsbegreppet hamnat i den situationen att det ofta används på ett oreflekterat sätt 
(Bengtsson 1994; 1995a; b). Det finns dock flera olika aspekter av begreppet reflektion. En 
aspekt är redan nämnd, den som av Dewey (1991a) benämns som reflekterat tänkande. 
Bengtsson (1995a) belyser ytterligare tre grundläggande aspekter av reflektion; som 
självreflektion, som självförståelse samt självreflektion som distanserad funktion. 
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vilket innebär att de medpresenteras tillsammans med det omedelbart givna. 1 1 

Merleau-Ponty (1996) betonade tänkandet som en del i strävan att nå fram ti l l 

'sakerna själva', där de finns i den konkreta verkligheten. Detta är således en 

verklighet som människan har en levande relation till (Bengtsson, 1993). "To 

think is to confine yourself to a single thought that one stands still like a star i n 

the world's sky" (Heidegger, 1975, s 4). 

Den samtida diskussionen kring tänkande, och då speciellt med inr ik tn ing 

på innehållet i barns och ungdomars tankar, accentuerades i Sverige under 

1980-talet. Som ett nationellt exempel på denna forskningsinriktning kan 

INOM-gruppens 1 2 arbete nämnas (se t ex Mar ton , Dahlgren, Svensson & 

Säljö, 1989). I INOM-gruppens efterföljd har forskning med tyngdpunkt på 

barns och ungas tänkande utvecklats, och här kan bland andra Doverborg-

Österberg och Pramling (1985), Pramling (1992; 1994), Neuman (1987) samt 

Lybeck (1981) ses som exempel. En sammanfattande beteckning på denna 

inr iktning är fenomenografi (Marton, 1981). Beträffande ytterligare samtida och 

nationell forskning o m barns och ungdomars tänkande kan EKNA-pro jek te t 1 3 

nämnas . 

F ö m t o m att barns och ungdomars tänkande har uppmärksammats , har 

intresset för lärares tänkande , Teachers' Thinking, accelererat under 1990-talet 

(se t ex Alexandersson, 1994b; Carlgren, Handal & Vaage, 1994; Strømnes & 

Søvik, 1987). 

Det kan dock försiktigt konstateras att forskningsobjektet, tänkandet, i nom 

dessa bägge rörelser, är relativt outrett. Bengtsson (1995a; b) har i samband 

med lärares tänkande explorerat reflektionsbegreppet, även om detta inte kan 

jämställas med tänkande som begrepp. I uppslagsverk beskrivs begreppen 

tanke, tankar, tänkande, då framförallt den psykologiska betydelsen (se t ex N E , 

1995). Det kan i sammanhanget framstå som aningen anmärkningsvärt att 

begreppen tanke, tankar, tänkande inte återfinns som filosofiska begrepp i 

något av de tre stora historiska och systematiska samlingsverk som getts ut i 

Norden inom ramen för filosofiämnet under de senaste decennierna (Lübcke, 

1988; Nord in , 1995; Skirbekk & Gilje, 1993). 

Det återstår så att redogöra för m i n syn på dessa begrepps, tanke, tankar, 

tänkande, innebörd . Vi lke t f ramgått av inledningen skall tanke, tankar, 

tänkande inom ramen för denna studie betraktas i den filosofiska traditionens 

betydelse. Som en följd av detta får tankebegreppet vidare ramar i jämförelse 

1 1 Se även s 34-35. 
1 2 Beteckningen INOM står för inlärning och omvärldsupfattning. Det forskninsprojekt som 
initierades och utvecklade av en grupp forskare vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs 
universitet, presenterades i stora delar i boken 'Inlärning och omvärlsuppfattning', 1977. 
Därav kom forskargruppen att benämnas INOM-gruppen (Alexandersson, 1994a). 
1 3 Det av SÖ finansierade projektet EKNA - Elevtänkande och kurskrav i naturvetenskaplig 
undervisning, leddes av Björn Andersson. Rapporter publicerade inom ramen för projektet är 
t ex Varför elevperspektiv?: EKNA-projektets bakgrund, problem och filosofi (Andersson, 
1979); Elevperspektiv/EKN'A-projektet (Andersson, 1979-1989). 
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med den psykologiska betydelsen. Psykologin, och då f ramför allt 

kognitionspsykologin, betraktar tankar som en del av det kognitiva 

medvetandet, och därmed har den begreppsliga innebörden snävats in . Detta 

t i l l skillnad från filosofin som låter alla medvetandeformer, inklusive de t ing 

och skeenden som visar sig för medvetandet, rymmas inom ramen för 

begreppen cogito respektive cogiatio. A v detta följer att det mänskliga 

medvetandet rymmer en mängd olika dimensioner. Som människor gör v i 

genom vår plats i världen erfarenheter, erfarenheter som visar sig för vår t 

medvetande. Inom ramen för vårt medvetande tänker, känner, erfar, 

fantiserar, hoppas, tror, handlar, d r ö m m e r och fruktar v i , för att nämna några 

av de dimensioner som kan rymmas i n o m en människas medvetandesfär . Det 

är dessa medvetandedimensioner som denna studie försöker synliggöra genom 

att några bam och ungdomar getts tillfälle att rikta tankarna mot begreppet 

mil jö , för att därefter språkligt förmedla dessa tankar t i l l mig. 

Genom att utgå från livsvärldsfenomenologisk grund följer en syn att 

människans i -vär lden-varo konstituerar varseblivningar, upplevelser, erfarande 

och därmed även tänkandet . Vidare kan återigen betonas att det är innehållet i 

det tänkta som är av intresse, för att med utgångspunkt i detta utveckla 

förståelse av tänkandet och dess innebörder. 

M i l j ö 

- vad 'dr det? 

Vad innebär då egentligen begreppet miljö? Eller kanske framför allt, vilken 

betydelse läggs i begreppet mil jö, så som det behandlas inom ramen för denna 

studie? 

Miljö stammar ursprungligen från franskans milieu, och betyder då mitt. 

Motsvarande latinska ord, medius locus, har betydelsen i mitten, befintligt läge. 

Mil jö har dock kommit att fa betydelsen omgivning, omvärld. Denna förklaring 

täcker nu långt ifrån hela innebörden, utan begreppet mil jö är ett komplext 

begrepp som täcker i n en mängd olika områden . Det f ö r e k o m m e r till exempel 

som begrepp inom såväl det naturvetenskapliga fältet som inom det human-

och samhällsvetenskapliga. Exempel på dess olika användningsområden är 

biologisk mil jö , bakteriell mil jö, mil jöförstöring, miljövård, uppväxtmi l jö , 

psykosocial mi l jö , arbetsmiljö, för att nämna några. Under senare år har dock 

mil jöbegreppet i nom det allmänna språkbmket främst kommit att omfatta det 

som har att göra med natur, naturvård, miljövård, mil jöföroreningar etc. Det 

händer att orden miljövård och ekologi används som synonymer, vilket inte ger 

en rättvisande bi ld . Ekologi, läran o m de levande organismemas samspel med 

varandra och med sin mil jö, är en naturvetenskap vars resultat kan ha 
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betydelse för mil jövården (Bra Böckers lexikon, 1979; N E , 1994a; 

Hubendick, 1992). Det f ramgår därmed klart att mi l jö som svenskt språkligt 

begrepp är ett begrepp med vida innebördsramar. Även på engelska används 

ordet för mil jö och begreppet mil jö , environment, i v id bemärkelse. 

'Environment ' beskrivs i The N e w Encyclopædia Britanica (1992b) enligt 

följande: " . . . the complex o f physical, chemical, and biotic factors that act 

upon an organism or an ecological community and ultimately determine its 

f o r m and survival" (s 512). 

Enligt Klöfver (1995) förefaller begreppet mil jö ofta användas ut ifrån ett 

förgivettagande, utan att någon explicit definit ion formuleras. I det vardagliga 

livet är det väl heller inget större problem att människor lägger i n olika 

innebörder i ett begrepp. Ä r det däremot fråga o m ett vetenskapligt arbete 

krävs en avgränsning, som i detta fall syftar till att sätta upp ramarna för det 

begrepp som tänkandet har att rikta sig mot. Vad är det bamen och 

ungdomarna har att samla sina tankar kring? Begreppet miljö, som tänkandet 

hade att rikta sig mot i föreliggande studie, begränsar sig t i l l den naturgivna 

värld i vi lken människan ingår som en del. Denna värld innefattar såväl natur 

i sin ursprungliga f o r m som t ing och skeenden skapade av människor. Mellan 

människa och värld föreligger ett ojämlikt beroendeförhål lande. Människan är 

på olika sätt beroende av vär lden, likaväl som hon själv är en del i den 

påverkansprocess som världen utsätts för. Världen är dock inte beroende av 

männ i skan . 1 4 

H u r ser då situationen ut vad gäller vår miljö? Som så ofta i vetenskapliga 

sammanhang ser olika forskare 'verkligheten' ur olika perspektiv, och därav 

följer att helt olika bilder av 'verkligheten' utmålas. Från mina utgångspunkter 

är det vikt igt att forskaren klargör sin egen syn på denna 'verklighet', vilket 

jag för egen del gör i det följande. 

Livsbetingelserna på jo rden hotas av den pågående resurs- och 

mil jöförstörelsen. En majoritet av jordens resurser utnyttjas av en minoritet av 

jordens befolkning. Dessutom konsumerar jordens befolkning en större del än 

vad det ekologiska utrymmet medger. Jorden töms på sina naturresurser, 

koldioxid släpps ut, sopbergen tornar upp sig, konstgödsel sprids på våra åkrar, 

skogar skövlas, sjöar försuras, öknar breder ut sig, arter dör ut (Hubendick, 

1994; Palmer, 1998; Sörlin, 1991; Tiberg, 1995). Under årmil joner har 

jo rden varit stadd i utveckling. De senaste 250 åren har dock utarmningen 

accelererat och hotar nu vår existens.13 Dessa problem är, enligt von Wr igh t 

(1995a), skapade av människan och därmed unika för den mänskliga arten i 

1 4 Det råder delade meningar om huruvida världen är oberoende av människan eller ej. 
Margulis och Lovelock har utformat teorin om Gaia, en teori som menar att jorden är en 
levande varelse. Jorden och dess liv fungerar, enligt Gaiateorin, som en levande organism med 
sin egen homeostas (Hubendick, 1994; Nørretranders, 1994). I och med detta konstaterande 
lämnas dock denna teori utan vidare beaktan. 
1 5 Föreläsning av professor Nils Tiberg, Högskolan i Luleå, november 1994. 
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och med ".. . att hon planmässigt ändrat andra arters naturliga 

levnadsbetingelser och sålunda ändrat också på sina egna livsvillkor" (s 31). 

Bateson (1987) argumenterar för att överlevnadsenheten i den biologiska 

världen inte är beroende av släktlinjen, arten, underarten eller något liknande, 

och gör därmed upp med Darwin och hans teori o m urval och evolution. 

Istället hävdar Bateson (1987) att över levnadsenheten är organismen plus miljön. 

"The unit o f survival is organism plus environment. W e are learning by bitter 

experience that the organism which destroys its environment destroys i t s e l f (s 

491). 

N ä r Bateson (1987) nu korrigerat den Darwinska överlevnadsenheten t i l l 

att innefatta såväl mi l jön som samspelet mellan organism och miljö f ramträder , 

enligt honom, en överraskande och mycket märkl ig identitet: ". . . : the unit o f 

evolutionary survival tums out to be identical w i t h the unit o f m i n d " (s 491). 

Från att tidigare ha tänkt i hierarkier av enheter; arter, underarter etc, som 

överlevnadsenheter, kan enheterna ses i en annan formation; gen-i-organism, 

organism-i-mil jö, ekosystemet etc. Ekologi i dess vidaste bemärkelse visar sig, 

enligt Bateson, vara studiet av samspel och överlevnad av föreställningar, 

'ideas', och program i kretslopp, vilket i detta sammanhang står för skillnader, 

sammansättningar av skillnader osv. 

Vad händer då o m v i , i enlighet med Batesons tankar, gör det 

epistemologiska16 misstaget att välja fel enhet? Resultatet skulle b l i 

reduktionistiskt och dualistiskt; människan mot naturen, arten mot andra 

ornkringlevande arter eller mot mil jön. O m inte hänsyn tas t i l l andra 

människor, andra arter eller andra organisationer skärs hänsynstagandet av till 

andra delar i kretsloppsstrukturen (Bateson, 1987). För att exemplifiera detta 

tankesätt föreställer v i oss att staden Äppelgårda beslutar sig för att göra sig av 

med det mänskliga livets biprodukter och att Äppelgårdasjön är ett bra ställe 

att hälla dem i . Vad man i det ögonblick, då man dumpar avfallet i sjön, 

g lömmer är att det ekomentala system som kallas Äppelgårdasjön är en del av 

ens eget större ekomentala system. Analogt med detta framstår då tydligt att o m 

Äppelgårdasjön drivs t i l l vansinne är dess vansinne införlivat i ens eget större 

tanke- och upplevelsesystem. A v detta följer att människa - mil jö kan ses som 

ett system, vilket i sin tur för med sig att såväl de miljöetiska som de 

människoetiska frågeställningarna blir in t imt sammanflätade och därmed svåra 

att skilja åt. "Det v i gör mot naturen gör v i också mot oss själva" (Sörlin, 

1994, s 109). 

Bateson (1987) poängterar att de tanke- och attitydfel, som den dualistiska 

synen på människan och mi l jön uppvisar, har sina röt ter i att v i tillämpat det 

naturvetenskapliga tänkandet för vår världsbild. Vidare menar han att o m v i 

1 6 Enligt Bateson (1987) går det inte att, i den levande människans naturhistoria, göra åtskillnad 
mellan ontologi och epistemologi. Därför använder han termen epistemologi för att täcka såväl 
ontologi som epistemologi. 
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särskiljer mindil från den struktur i vilken den är immanent hamnar v i 

antagligen i fundamental villfarelse, som kommer att skada oss. 

Epistemological error is all right, it's fine, up to the point at which you 
create around yourself a universe in which that error becomes immanent in 
monstrous changes of the universe that you have created and now try to 
live in (s 493). 

Redan under medeltiden växte det fram en bi ld av vetenskapen vars mål var 

att ge människan herravälde öve r naturen. Från att tidigare betraktat naturen 

som en levande organism förde naturvetenskapens uppkomst under 1600-talet 

med sig att naturen alltmer k o m att betraktas som ett döt t mekaniskt urverk, 

vilket människan skulle styra (Merchant, 1994). 

Från 1500-talet till 1600-talet fick föreställningen om ett organiskt kosmos 
med en levande, kvinnlig jord i centrum ge vika för en mekanistisk 
världssyn i vilken naturen uppfattades som någonting dött och passivt som 
skulle domineras och kontrolleras av människor (Merchant, 1994, s 13). 

Descartes förespråkade bland annat att mänskligheten skulle begagna 

naturkrafterna och genom det göra sig till 'naturens herrar'. Även Bacon förde 

fram att vetenskapens tekniska uppfinningar skulle upprät ta 'människans 

herravälde över universum' (Merchant, 1994). A v detta föl jer att de 

teknologiska tillämpningarna bl i r ett vetenskapligt redskap för att u töva makt. 

Det är dock viktigt att inse att vetenskapen i sig inte är en syndabock, det är 

istället dess användning (von Wr igh t , 1995a). 

Den dualistiska synen på människan som dominerande öve r naturen 

b e n ä m n e r Næss (1973) som shallow ecology. Genom detta synsätt görs naturen 

t i l l objekt, medan människan ses som subjekt. Næss betonar det otillräckliga 

med den grunda ekologins kamp mot föroreningar och resursutnyttjande och 

menar att det ekologiska handlingsprogrammet istället måste utgå f rån vad han 

b e n ä m n e r som deep ecology. Detta innebär ett synsätt som utgår f rån att 'allt 

hänger samman' och således karaktäriseras av ett system- och relations

tänkande (Næss, 1973; 1981). 

Bateson (1987) konstaterade redan under 1960- och 1970-talet att tiden 

var knapp för att säkerställa jordens överlevnad, samt att ett flertal människor 

bör ja t inse att många katastrofala faror vuxit fram ur den västerländska 

epistemologins villfarelser. Bateson påtalar att de gmndläggande orsakerna till 

våra mil jöproblem kan härledas ur det samverkande spelet av a) teknologins 

framsteg, b) befolkningsökningen, c) konventionella, fastän felaktiga, 

föreställningar om människans natur och hennes förhållande t i l l omvär lden. 

Var för sig är dessa tre krafter självgående, men det är v ik t ig t att se att de på 

1 7 Ande, själ. 
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samma gång även interagerar och samverkar. Fortsätter dessa tre krafter i 

samma r ik tn ing som de slagit i n på väntar, enligt Bateson, en ekologisk 

katastrof. Vidare ansåg han att o m v i lyckas påverka någon av dessa tre 

faktorer i positiv riktning kan utvecklingen vändas. 

Även von Wrigh t (1995c) anser att om katastrofer i stor skala skall 

undvikas b ö r v i stävja befolkningsexplosionen, vara sparsamma med jordens 

resurser och visa skonsamhet mot miljön, genomföra allmän nedrustning, 

skydda utrotningshotade d jur - och växtarter, samt visa omtanke o m de 

genetiska variationerna. Vidare poängterar von Wr igh t att detta kräver att 

k lyf tan mellan bör och kan minskas. Sörlin (1991) menar att dagens 

problembild i stor utsträckning emanerar ur förändr ingen, och då f ramför allt 

ökn ingen , av människans utnyttjande av jordens resurser. Ett resursutnyttjande 

som i sin tur beror på befolkningsökningen. 

Fö r att lyckas vända utvecklingen till en ur mil jösynpunkt positiv r ik tn ing 

krävs, enligt Bateson (1987), att v i kan påverka vår föreställningsvärld att inte 

tänka på ett reduktionistiskt och dualistiskt sätt. Dessa föreställningar 

summerar han på följande sätt: 

a) It's us against the environment. 
b) It's us against other men. 
c) It's the individual (or the individual company, or the individual nation) 

that matters. 
d) We can have unilateral control over the environment and must strive 

for that control. 
e) We live within an infinitely expanding "frontier". 
f) Economic determinism is common sense. 
g) Technology wi l l do it for us (s 500). 

Dessa, enligt Bateson epistemologiska villfarelser, leder till att människan 

lämnar spår efter sig. Spår som, utifrån en miljöaspekt, i vissa fall är 

irreparabla. Detta då bland annat räckvidden av människans verksamhet har 

ökat i tiden och mmmet, vilket i sin tur fö r med sig en kris som 

mänskl igheten behandlat som mil jöproblem. Problem som i första hand 

betraktats som tekniska problem vilka, i likhet med Batesons beskrivning av 

forestäl lningen, 'tekniken skall fixa det', återspeglar en syn på att dessa 

problem kan åtgärdas (Thunberg, 1994). Vidare har bland andra von W r i g h t 

(1995b) uppmärksammat detta problem i och med att han menar att nya 

former av fundamentalism utvecklar sig i dagens samhälle, och där en av dessa 

fundamentalistiska läror är säentismen. En lära som avspeglar en tro på att 

naturvetenskaperna och tekniken 'skall fixa det', eller med andra ord, f ö rmå 

lösa de problem vilka de själva till stor del har ansvar för. Pepper (1996) 

b e n ä m n e r denna tro på tekniken som technocentrism. 
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Merleau-Ponty (1996) betonar att den natur som människan i 

förkroppsligad form befinner sig i , inte enbart går att betrakta som natur 

utanför den levda kroppen. Istället hävdar han att människans innersta existens 

bärs upp av anonym natur. " A v den anledningen kan människan i sin t i l l -

vär lden-varo så att säga uppleva mi l jö föroren ingama in på den egna bara 

kroppen" (Bengtsson, 1993, s 87). 

von W r i g h t (1995c) betänker mänsklighetens framtidsutsikter och väcker 

frågan humvida människans livsform, vi lken behandlar naturen på det sätt v i 

gör, är biologiskt lämplig för människan. Själv menar von Wrigh t (1995c) att 

denna fråga: ". . . kan bara mötas av en utveckling som tar vara på det tekniska 

kunnande v i förvärvat och samtidigt använder detta kunnande för att avvär ja 

de katastrofhot som dess missbruk framkallat" (s 317). 

Utf lykter från studiens forskningsobjekt 

Det är så sludigen dags att närmare granska de båda begreppen tänkande och 

miljö i ett sammanslaget perspektiv. Vidare kan det vara på sin plats att 

återigen p å m i n n a o m att denna studies fokus återfinns inom den filosofiska 

traditionen vad gäller tänkandet. Därav följer att ramarna fastställs av det 

filosofiska paradigmet, i motsats t i l l det psykologiska. Och det kan försiktigt 

konstateras att bams och ungas tänkande kr ing vår mil jö är relativt outrett, 

såvida u tgångspunk ten finns inom det filosofiska perspektivet på tänkandet. 

D ä r e m o t förekommer forskning som tangerar detta område , bland annat 

genom studier av elevers tänkande o m naturvetenskapliga begrepp. Sett ur 

nationell synvinkel kan i detta sammanhang t i l l exempel EKNA-projektets 

studier n ä m n a s . 1 8 Vidare har Helidén (1992; 1994) studerat hur bam tänker 

om och förstår ekologiska processer samt hur denna förståelse förändras över 

tid, vilket i sin tur kan generera konsekvenser för synen på vår mil jö . 

Ytterligare forskning som fokuserar elevtänkande med inr iktning på ekologi 

och natur återf inns som en del i den forskning som Pramling bedriver. H o n 

har bland annat studerat hur bam uppfattar natur- och ekologibegreppet 

(Pramling, 1994). 

Gemensamt för dessa studier är att de i första hand koncentrerar sig på att 

analysera och presentera resultaten utifrån innehållsliga aspekter. Vidare utgår 

de flesta av dessa studier från en konstruktivistisk grundsyn, vilket för med sig 

att de psykologiska aspektema på tänkandet lyfts fram. Detta gäller även för 

den internationella forskning som bedrivs av bland andra Palmer, inom 

område t bams mi l jö tänkande . Palmer har i studier visat hur små bam tänker 

kring vissa mil jörelaterade begrepp, så som till exempel sophantering, 

1 8 Se fotnot 13, s 45. 
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växthuseffekt , situationen för regnskogar, och då framfor allt hur dessa barn 

uppfattar respektive missuppfattar dessa begrepp och situationer (Palmer, 

1995; 1996; 1998; Palmer, Suggate & Matthews, 1996). 

Wyl ie et al (1998) har studerat bams förmåga att tänka i system relaterat 

t i l l mi l jöproblem och till skillnad f rån många andra forskare har de intresserat 

sig för hur bamen tänker, t i l l skillnad från ett vad-perspektiv. 

Andra studier i gränslandet t i l l denna studies forskningsobjekt, är de studier 

som fokuserar mi l jömedvetenhe t , miljöåsikter samt mil jöat t i tyder . Klöfver 

(1995) har till exempel i en studie studerat ungdomars föreställningar om 

relationen människa — natur, med syfte att beskriva och analysera m i l j ö 

medvetenheten. Bennulf (1994) har bland annat studerat svenska folkets 

miljöåsikter, medan attityder i förhållande t i l l mi l jön f ramför allt studerats 

i nom det psykologiska området (se t ex Gergen & Gergen, 1986; Veitch & 

Arkkel in , 1995). 

Ytterligare forskning, som bedrivs i gränslandet t i l l bams och ungas 

tänkande kr ing mil jö, är studier som intresserar sig för den naturorienterande 

utbildningens diskurser sett i ett läromedels- samt läroplansteoretiskt 

perspektiv. H ä r återfinns bland andra Ostman (1995), vars forskning belyser 

No-utbi ldning som politiskt och mi l j omoraliskt problem. Dessa yttre ramar 

genererar i sin tur konsekvenser för utbildningens genomförande , vilket i 

förlängningen kan avspegla sig i elevemas erfarenheter och tänkande samt 

därmed även i fo rm av deras lärande. 

Vad gäller studier kring mil jöundervisning har funnits och finns inom 

Sverige olika nationella och internationella projekt, t i l l exempel E N S I , 1 9  

BSP, 2 0 M U V I N 2 1 samt Globe, 2 2 vars inriktning är mil jöundervisning i någon 

f o r m (Skolverket, 1996). 

Vidare finns en rad olika forskningsrapporter och studier med betoning på 

mil jöundervisning (se t ex Brei t ing & Nielsen, 1996; Mrazek, 1993, 

Palmberg, 1995; Palmer, 1998). På arenan för mil jöundervisning skulle 

många fler kunna räknas upp, men då denna studie inte riktar sig mot 

undervisning i sig, lämnas denna beröringspunkt utan vidare kommentarer. 

Det kan dock konstateras att dessa projekt och studier inte i första hand har 

bams och ungas tänkande som forskningsobjekt. D ä r e m o t kan resultaten f rån 

1 9 ENSI - Environment and School Initiatives, initierades vid OECD/CERI 1986 som ett 
miljöundervisningsprojket. 
2 0 BSP - Baltic Sea Project, är ett subregionalt UNCESCO-projekt vars uppgift är att stimulera 
elevers intresse för regionala miljöfrågor samt att förbättra och utveckla miljöundervisningen i 
Nordsjöregionen. Idén t i l l detta samarbetsprojekt presenterades vid en UNESCO-konferens 
1988, och 1989 beslutades att sju länder runt Östersjöregionen skulle delta. 

2 1 M U V I N - Miljöundervisning i Norden. Nordiska ministerrådets miljöprojekt som startade 
1991 och där arbetet i skolorna sker utifrån temat 'Intressekonflikter i bruket av 
naturresurser'. 
2 2 Globe-projektet startade 1994 på initiativ av USA:s vicepresident A l Gore, med syfte att 
stärka miljömedvetenheten genom att kontakter knyts mellan elever, lärare och vetenskapsmän 
världen över. 
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dessa studier i för längningen komma att generera konsekvenser för bams och 

ungas erfarenheter i undervisningssammanhang, vilket i sin tur kan påverka 

deras tänkande . 

Forskning o m rnil jöundervisning tangerar i sin tur 'Outdoor education' 

och även här kan konstateras att perspektivet i första hand är 

naturvetenskapligt. Inte heller outdoor education fokuserar tänkandet explicit, 

utan koncentrerar sig på undervisning som är förlagd utomhus (se t ex M c 

Rae, 1990). 

I n o m mil jöe t iken finns ytterligare vissa berör ingspunkter med denna 

studies forskningsobjekt. Även dessa berör ingspunkter befinner sig i 

gränslandet och behandlar inte explicit tänkandet, men det kan konstateras att 

de etiska frågeställningarna är int imt sammankopplade med mi l jöf rågorna . 

Detta då mi l jöf rågorna t i l l stor del består av olika val och immanent i alla 

valsituationer återfinns etiska överväganden. I n o m mil jöet iken behandlas även 

f rågor om människans förhållande till naturen och vår mil jö. Det går en 

skiljelinje mellan det antropocentriska synsättet, som sätter människan i centmm, 

och det hiocentriska synsättet, som betraktar allt levande, tillsammans med 

jordens naturresurser som en helhet där allt har lika värde och i princip samma 

rät t igheter (se t ex Ariansen, 1993; Sörlin, 1991; Thunberg, 1994; von 

W r i g h t , 1995b). 

A v ovanstående genomgång framgår att jag inte har funnit några studier 

som explicit behandlar tänkande kr ing miljö som forskningsobjekt på det sätt 

som denna studie avser. Det finns därmed skäl att anta att de inte är särskilt 

vanligt f ö r e k o m m a n d e . D ä r e m o t finns, vilket f ramgåt t ovan, mängde r av 

forskning som tangerar ämnesområde t och därmed u tgör viktiga bidrag t i l l att 

öka förståelsen i ett helhetsperspektiv. Det är dock vikt igt att betona att dessa 

olika berör ingspunkter är att betrakta som 'utflykter ' från denna studies 

forskningsobjekt, och därav nö je r jag mig med denna kortfattade g e n o m g å n g 

av tangerande forskning. 

S ammanfattning 

I det ovanstående har studiens teoretiska ramverk diskuterats, och som 

f ramgåt t emanerar de teoretiska utgångspunkterna ur mina ontologiska 

antaganden. Dessa ontologiska antaganden utgör därmed själva grunden för 

studiens teorianknytning. 

Molander (1988) menar att en teoris avgränsning kan utgöras av: "Ett 

system av påståenden, av vilka vissa betraktas som lagar, som på ett enhetligt 

och sammanhängande sätt beskriver och förklarar fenomenen inom ett visst 

unde r sökn ingsområde" (s 37). Även Ös tman (1996) påtalar att teorier 
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representeras av ett systematiskt perspektiv på ett fenomen. Vidare antar alla 

teorier olika grader av abstraktionsnivåer, vilket å sin sida innebär olika 

grader av generalisering. Det är dock vikt igt att se att en teori aldrig kan ge 

'Svaret' på hur v i skall agera i en viss situation. Teorier kan hjälpa oss att 

perspektivera ett fenomen, vilket i sin tur kan vägleda oss i vår strävan att till 

exempel lösa problem. För att nå dit krävs dock att teorin kontextualiseras och 

situationaliseras (Ös tman, 1996). 

Figur 2. Visar studiens olika teoriperspektiv, med början i ett generellt perspektiv för att därefter 
smalna av till studiens mer specifika perspektiv. 

A v såväl det tidigare sagda som av figur 2 framgår att den generella teoretiska 

grunden återfinns i n o m fenomenologin. Då jag redan konstaterat att 

fenomenologin inte är att betrakta som en enhedig och sammanhållen 

riktning, utan mer som en filosofisk metod likaväl som en tankehål lning 

(Husserl, 1995; Merleau-Ponty, 1996), krävs ett förtydligande av vilken 

riktning inom fenomenologin som utgör grunden för studien. O c h som även 

det framgått av det tidigare sagda samt av figur 2 ovan återfinns den 

teoretiska grunden i n o m livsvärldsfenomenologin, för att specificera det hela. 

Som en följd av detta väljer jag att inte utveckla de husserlska tankarna om 

den fullständiga reduktionen, den så kallade epochén. D ä r m e d ansluter j a g 

mig även till de fenomenologiska uppfattningar som hävdar nödvändighe ten 

av att behandla ett fenomenens essens och existens som en enhet. 
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Vidare har i detta avsnitt studiens centrala begrepp kontextualiserats och 

situationaliserats, vilket innebär en teoretisering av tänkande och miljö. 

Begreppen tanke, tankar, t änkande så som de behandlas inom ramen för detta 

arbete tar sin utgångsåunkt f rån den filosofiska synen på begreppen. Filosofin 

låter alla medvetandeformer, inklusive de ting och skeenden som visar sig för 

medvetandet, rymmas inom begreppen cogito respektive cogiatio. 

Det begrepp tankarna hade att rikta sig mot, miljö, begränsar sig t i l l den 

naturgivna världen i vi lken människan ingår som en del. Denna värld 

innefattar såväl natur i sin ursprungliga form som ting och skeenden skapade 

av människor . 

F ö m t o m att dessa två begrepp synliggjorts har även tidigare forskning som 

i någon m å n intresserat sig för tänkande kring miljö granskats. Det kan dock 

konstateras att några studier som behandlar tänkande kr ing mil jö på liknande 

sätt som denna studie, har jag inte funni t . 
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DEN METODISKA GRUNDEN 

D E N METODISKA G R U N D E N 

What is done 
by what is called myself is, I feel, 
done by something greater 
than myself in me. /James Clerk Maxwell 

Som en följd av att den teoretiska grunden finns inom livsvärldsfenomenologin 

utesluts de metoder som bygger på annan grund. Jag har även i det tidigare 

konstaterat att verkligheten bö r styra metoderna och trots att denna studies 

ontologiska grund är lagd, vilket för med sig vissa givna kunskapsteoretiska 

ramar, kan det vara på sin plats att närmare granska de olika epistemologiska 

alternativen. Utan att göra anspråk på att reda ut gmndema för kvantitativ 

och kvalitativ forskning och dess metoder v i l l jag ändå peka på huvuddragen i 

distinktionen dem emellan. En djupare analys av detta skulle på ett effektivt 

sätt spränga ramarna för denna avhandling, och därför nö j e r jag mig med att 

synliggöra skillnaderna i stora drag utifrån ett generellt perspektiv. 
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Som en skiljelinje mellan kvantitativa och kvalitativa metoder nämns ibland 

distinktionen mellan standardisering/icke-standardisering. Alvesson och 

Sköldberg (1994) påtalar dock att denna skiljelinje bl i r något oskarp i ljuset av 

att en del av de kvalitativa metoderna betonar att materialet b ö r inordnas i 

kategorier. Trots detta ser de att denna distinktion kan vara fruktbar, men 

betonar vidare att ett annat signum för kvalitativa metoder är att de tar sin 

utgångspunkt i studiesubjektens perspektiv. I motsats t i l l detta utgår de 

kvantitativa studierna i större utsträckning från de dimensioner och perspektiv 

forskaren på förhand definierat och ställt upp. Vidare söker kvantitativ 

forskning ofta objektiva fakta och samband mellan olika variabler. Bland 

andra van Manen (1990) poängterar att data v id kvantitativa studier bland 

annat bygger på kunskap från iakttagbara mätningar . Dessutom utförs ofta 

hypotesprövningar vilka syftar till att antingen acceptera eller förkasta 

hypotesen, och av detta följer ett metodiskt ideal som bygger på deduktion. 

Kvalitativ forskning försöker å sin sida upptäcka och synliggöra stmkturer, 

egenskaper, subjektiva upplevelser samt innebörder , och i denna strävan 

används ofta tolkande inslag (Mårtensson & Nilstun, 1988). Enligt van Manen 

(1990) kännetecknas en stark och rigorös kvalitativ studie av att forskaren har 

modet och beslutsamheten att lyfta fram det unika hos fenomenen i studien. 

Därav följer att såväl induktion som abduktion är väsendiga i den kvalitativa 

skolbildningen. Polariseringen mellan kvantitativa och kvalitativa metoder och 

valet av den ena eller andra sidan bör dock inte göras u t i f rån en abstrakt 

frågeställning. Istället bör valet relateras till det aktuella forskningsområdet och 

forskningsproblemet (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

A v tradition har den naturvetenskapliga forskningen ofta kopplats ihop 

med kvantitativa metoder, medan forskning inom det beteendevetenskapliga 

fältet ofta hänförts t i l l kvalitativa metoder (Mårtensson & Nils tun, 1988). Som 

en konsekvens av det ovanstående följer att naturvetenskaperna försöker 

förklara, medan human- och samhällsvetenskaperna, vi lka inkluderar 

beteendevetenskapema, istället inriktar sig på att förstå. Detta resonemang 

u tgö r granden för Diltheys vetenskapsteori, eller som han själv uttrycker 

saken: "Naturen förklarar v i , själslivet förstår v i " (Kroksmark, 1989, s 123). 

Ett av vetenskapens stora problem, så som det formuleras av bland andra 

Bateson (1987), är att beteendevetenskapema använt naturvetenskapemas 

fundament som utgångspunkt för bildandet av sin begreppsvärld . I detta ingår 

att det som är kvantitativt mätbar t ses som 'Sanningen', och att det som 

eventuellt finns utöver detta är ointressant. Även Grene (1969) påtalar 

problemet med att naturvetenskapemas syn på kunskap är styrande. " I t is one 

o f the paradoxes o f modem epistemology that we take science as the paradigm 

case o f knowledge, yet insist upon a conception o f whol ly explicit t ru th" 

(Grene, 1969, Introduction). 
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Människovetenskaperna, psykologi, psykiatri, sociologi och antropologi, 

för att nämna några, har i stor utsträckning använt sig av naturvetenskapernas 

lagar i f o r m av fysikaliska begrepp (Bateson, 1987; Mårtensson & Nilstun, 

1988). Ett begrepp som man övertagit från naturvetenskapen är 

energibegreppet, vilket i hög grad Freud bidragit till att etablera som ett 

ursprung för beteende (Ølgaard, 1983). Andra naturvetenskapliga begrepp är 

avstånd, tid och massa, vilka enligt Bateson (1987) är fel att använda som 

utgångspunkt för beteendevetenskaperna. M e d naturvetenskapen som modell 

gjordes beteendevetenskapen ti l l substans istället för till form. Istället föreslår 

Bateson att beteendevetenskapens epistemologi kan beskrivas i termer av form, 

till exempel begrepp som kommunikation, mönster, organisation, idé , 

skillnad. 

Vidare identifierar Bateson (1987) två typer av påståenden i dessa 

vetenskapliga lagar, tmismer och påståenden som är generellt sanna. 

Matematikens eviga sanningar räknar han i n i truismerna och t i l l de generellt 

empiriskt sanna påståendena hör t i l l exempel termodynamiken och lagarna för 

massa och energi. A t t beteendevetenskapen använt sig av dessa lagar har enligt 

Bateson inte varit fruktsamt, utan istället har det lett till att man k o m m i t 'vilse 

i labyrinten'. Bateson hävdar att världen går att beskrivas vetenskapligt, och 

då även sådant som vetenskapen tidigare 'struntat i ' . Exempelvis betonar han 

att kärlek, sakrament och ande går att studera och utforska på ett vetenskapligt 

sätt. Vidare anser han att allt hänger samman, separata händelser är inte 

separata utan delföreteelser i komplexa nätverk på olika nivåer . De nya 

begrepp som Bateson vi l l infora hämtar han från informationsteorin, 

systemteorin och cybernetiken. Det som påverkar systemet är inte energi utan 

information. "Information består av skillnader som gör skillnad" (Bateson, 

1995, s 143). Alla delar i ett system står i förbindelse med varandra, vi lket för 

med sig att o m en del i systemet påverkas kommer hela systemet att påverkas . 

Budskapet utgörs av ett tröskelvärde som överskridits och det som påverka r 

systemet är som sagt inte energi utan information. Exemplet med hunden som 

far en spark ger en bra bild av vad som menas. Hunden Karo ligger och 

sover. I n kommer husse och ger Karo en hård spark där bak. Vad händer? Jo, 

Karo 'flyger upp' från sin sovplats. Vad fick då Karo att reagera? Enligt 

Batesons synsätt var det informationen som Karo fick genom sparken, alltså inte 

energin. Det är i sammanhanget vikt igt att komma ihåg att även ett icke

budskap kan utgöra en 'skillnad som gör en skillnad'. Brevet eller hälsningen 

man aldrig fick innehåller även det information. 

Bateson poängterar vidare att i en värld av information tar m i t t Jag inte 

slut v id min huds gräns (Ølgaard, 1983). Bateson (1987) ger i l ikhet med 

Merleau-Ponty (1996) exemplet med den blinde mannen och hans k ä p p . 

Käppen utgör en förlängning av den blinde mannens kropp, och med käppens 

hjälp erfar mannen världen. Detta är enligt Merleau-Ponty exempel på 

människans förmåga att relatera sig t i l l världen genom instrument. Ytterligare 
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exempel på detta är hammaren, vilken utgör en för längning av snickarens 

kropp och som dä rmed möjl iggör snickrandet, trumpeten u tgör i sin tur en 

för längning av trumpetarens kropp och möjliggör dä rmed spelandet, etc. 

Grenness (1984) kopplar detta till Batesons tänkande. " I moderne terminologi 

kunne man si at kropp og instrument utgør et 'system' som tilsammen viser 

egenskapen ' m i n d ' " (s 18). A v detta följer att människans Jag är gränslöst och 

inte kan lokaliseras, jaget är immanent i det totala systemet (Bateson, 1987). 

D å m i n strävan är att synliggöra några bams och ungas tänkande kr ing 

mil jö, tar denna studie avstamp i den kvalitativa skolbildningen. Vidare 

använder j ag v i d arbetet med empirin olika metoder, både vad gäller 

insamlingen och bearbetningen av det empiriska materialet. A v detta följer att 

studiens metodiska grund i stora drag innefattar två delar. Dels en del som 

behandlar de metoder som använts v id insamlingen av det empiriska 

materialet och dels en del där analysmetoden behandlas. 

Metoder vid insamlingen av empiriskt material 

A v det hittills sagda har framgått att jag försöker synliggöra de mänskliga 

medvetandedimensionema genom att låta unga människor i den levda världen 

tänka på några av dessa dimensioner och även ge uttryck för innehållet i dem. 

En fråga som i sammanhanget uppenbarar sig är: Kan en tanke fångas? Svarar 

v i Ja på den frågan uppstår nästa fråga: Hur fångas en tanke? Vi lka 

metodologiska överväganden bö r rent konkret göras för att hitta spåren som 

ska leda t i l l svaren? 

De vägar jag valt för att synliggöra tänkandets innehåll bygger på en 

studie av bams och ungdomars teckningsproduktion med efterföljande 

mundiga kommentarer samt en intervjustudie. Låt oss därför närmare granska 

vad det innebä r att använda bilder och intervjuer v id insamlingen av det 

empiriska materialet i ett allmänt perspektiv, men även hur dessa metoder 

konkret kan appliceras på den aktuella studien. 
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Att a n v ä n d a bilder 

'En bild säger mer än tusen ord' är ett uttryck som ofta förmedlas. Vad innebär 

då detta uttryck? Är det så att bilder kan 'tala'? Och o m så är fallet, hur ska 

det språk som bilden förmedlar förstås? 

Bland andra Borgersen och Ellingsen (1994) menar att v i genom att 

betrakta en bild kan hitta budskap och mening i det bilden uttrycker, bilden 

berättar något för oss. Betraktad ur detta perspektiv kan en bild ses som en 

text som producerats genom bildspråk. At t betrakta bild som språk, vars 

tecken och kombinationer av tecken kan tolkas via koder är enligt Nords t röm 

(1991) en såväl f ramkomlig som möjl ig väg. O m v i så accepterar att det finns 

visuella koder, argumenterar han vidare för att det finns en grundstruktur som 

sammanbinder dessa koder. På så sätt uppstår ett bildspråk, bildat av ett system 

l ik t det Saussure konstaterade v id sekelskiftet för verbalspråket. Vidare 

poängterar N o r d s t r ö m att det rör sig om en definitionsfråga, alternativt en 

relativt snäv akademisk fråga, humvida bilden är att betrakta som språk eller 

inte. Själv väljer han dock att se bilden som språk. " N ä r jag påstår att den 

[bilden] är språk väljer j ag en definition som utifrån mina erfarenheter och 

målsättning förefaller mest rimlig och utvecklingsbar" (Nordström, 1991, s 

21). Även van Manen (1990) betonar att konstnärlig verksamhet har egna 

språkliga uttryckssätt, med egna grammatiska regler. "Objects o f art are 

visual, tactile, auditory, kinetic texts — texts consisting o f not a verbal 

language but a language nevertheless, and a language w i t h its own grammar" 

(s 74). A v detta föl jer att bilden för att kunna förstås måste sända ett 

meddelande till en mottagare, som mottagaren därefter tolkar. Detta är nu 

inget unikt för bildspråket, utan gäller alla slags språk. I och med att språket 

alltid kräver en tolkning hävdar Ekström (1993) att inget språk kan betraktas 

som fullständigt sant. Inte heller en bild kan betraktas utifrån en fullständig 

sanning. "Vore bilden 'sann' måste den j u vara identisk med verkligheten och 

då skulle den inte längre vara en b i l d " (Ekström, 1993, s 9). 

Även den svenska skolans styrdokument, i f o r m av kursplaner, påtalar att 

bilden är ett språk, vi lket i l ikhet med såväl talat som skrivet språk bland annat 

kan förmedla upplevelser (Utbildningsdepartementet, 1994b). I S O U 

(1997:21) menas också att bland annat bildmässig gestaltning är att betrakta 

som språk, samt att detta språk eller uttrycksform ".. . måste ges utrymme och 

likvärdig status i skolan" (SOU, 1997:21, s 73). M e n på vilket sätt är då 

bilden att betrakta som språk? O c h hur ska v i komma åt det språk som bilden 

förmedlar? 

Semiologi är den generella vetenskapen o m teckensystem, som f ö m t o m 

språksystem även innefattar signalspråk, symboliska ritualer och olika typer av 

umgängesformer (Liibcke, 1988). van Manen (1990) preciserar detta i och 

med att han menar att semiologiska studier inriktar sig på de strukturella 
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förhållanden som råder mellan olika tecken eller symboler. Semiotik är en 

annan b e n ä m n i n g som ofta används istället för semiologi (Lübcke, 1988). 

Semiotikbegreppet rymmer även bildsemiotiken vars huvudsakliga 

kunskapsintresse är: ". . . att upptäcka och beskriva generella fakta o m bild och 

avbildning, inte specifika bilder i specifika kulturella och historiska kontext" 

(Sahlström, 1997, s 56). Är då semiotiken att betrakta som en vetenskap eller 

metod, eller kanske båda delarna? Sjölin (1993) och Sonnesson (1989) 

argumenterar för att semiotiken är att betrakta som teori och inte som metod. 

De menar vidare att semiotiken borde ligga till grund för all humanistisk 

forskning, och därav följer att de betraktar semiotiken som en vetenskap. I 

motsats t i l l detta hävdar Åhlberg (1986) att semiotiken är att betrakta som en 

metod. En metod som bland annat utgår från Saussures teser o m språket 

kontra talet och skillnaderna dem emellan. A v detta följer att semiotiken inte 

är att betrakta som en grundläggande stmktur, utan istället skall ses som ett 

verktyg. 

O m v i nu utgår från att en bilds innehållsliga aspekter förmedlar symboler 

och tecken, visuella koder, som l ik t det verbala språket kan tolkas och förstås 

behövs redskap för att tolka och förstå bilden. En av dem som skrivit o m olika 

tolkningsnivåer för bilder är Peirce (1985), och han menar att en b i ld i 

princip kan tolkas utifrån tre olika nivåer. Dessa nivåer beskrivs av Aronsson 

(1997) enligt föl jande: 

• Ikonisk nivå. Bilden tolkas utifrån om den är förebildstrogen, " l i k " sitt 
objekt. 

• Indexikalisk nivå. Bilden utpekar något utan att detta behöver utsägas i 
"bildlikhet". En hund kan ha överdrivet stora tänder som indikerar 
"farlighet". Tänderna utgör alltså en markör för något. 

• Symbolisk nivå. Ett tecken står för något annat genom en konventional-
iserad och ibland godtycklig koppling. Ett hjärta utmärker exempelvis 
kärlek (s 99). 

F ö m t o m dessa tre nivåer argumenterar Sjölin (1993) för att det ibland även 

kan finnas fog för ytterligare en tolkningsnivå, den verbala nivån. Den verbala 

nivån v id bildanalys behövs de gånger en text och/eller m ü n d i g utsaga 

förekommer i , eller i anslutning t i l l bilden. Såväl skrivna som muntliga ord 

och/eller meningar kan ge meningsfull tilläggsinformation. Ett klassiskt 

exempel på detta är Magrittes måln ing av en pipa med texten, Ceci n'est pas 

un pipe, vi lken utan denna text får en annan innebörd . 1 Vidare påtalar 

1 René Magrittes målning Bildemas förräderi från 1928 föreställer vad vi skulle säga är en 
naturtrogen pipa. Ändå är det inte en verklig pipa, utan färgpigment på en tavelduk. 
Målningen avbildar en pipa, men likheten med en verklig pipa är i det närmaste helt 
obefintlig. För att tydliggöra denna skillnad har Magritte skrivit orden 'Ceci n'est pas une 
pipe' i bildens nederkant, vilket på svenska betyder 'Detta är ingen pipa' (Ekström, 1993). 
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Aronsson (1997) att v i genom bakhtinsk 2 begreppsapparat kan se bildens 

intertextualitet bestående av dels bildens relation t i l l andra bilder, men även 

bildens position i förhållande t i l l eventuell text eller mundiga utsagor. 

Den levda erfarenheten, de tankar och funderingar, drömmar , visioner 

och upplevelser, som finns i nom människan kan uttryckas på en mängd olika 

sätt. Ett av de sätt som använts i denna studie har varit att låta de aktuella 

bamen och ungdomarna göra bilder/teckningar. I konstvetenskapliga 

sammanhang görs ofta en distinktion mellan bi ld och teckning (se t ex 

Konsdexikon, 1981). Personligen väljer jag dock att bortse från detta i 

anslutning till denna studie. Då det i samband med en förstudie (Alerby, 1995) 

visade sig att de yngre bamen lättare förstod begreppet teckning j ä m f ö r t med 

begreppet bi ld, har jag valt att fortsättningsvis använda det förra begreppet — 

teckning. Detta innebär att jag i min begreppsanvändning utgår f rån en 

kontextanpassning. Bildbegreppet används dock även fortsättningsvis när 

bilden diskuteras i allmänna och generella ordalag. 

Genom att använda bildspråket skapas fömtsättningar för en differentierad 

kommunikation, bilden i sig kommunicerar. En kommunikation där 

utgångspunkten är barnens och ungdomamas erfarenheter, tankar, funderingar 

och upplevelser gestaltade genom den symbolproduktion som visualiseras, när 

de ges möjl ighet att spontant reagera på begreppet mi l jö . Morgan och Welton 

(1992) menar att symboler u tgör de tecken vilka representerar ett innehåll som 

är såväl djupare som bredare än det från bör jan varit. Vidare betonar de att 

tolkningen av dessa tecken påverkas av det undermedvetna. At t människan 

styrs av bland annat underförstådda dimensioner påtalar även Bateson och 

Bateson (1988). 3 I detta perspektiv utgör teckningarna symboliska berättelser 

som utgår från vad de enskilda individerna väljer att lyfta fram och berätta 

om, men även hur de genom den levda erfarenheten, medvetet eller 

omedvetet, tolkar och gestaltar olika dimensioner av begreppet mi l jö . At t 

använda barnteckningar, och då speciellt teckningar avbildande människor , 

har i ett traditionellt perspektiv ofta använts i diagnossyfte v i d I Q -

bedömningar , men även v id emotionella bedömningar . De senaste två 

decennierna har dock studier av teckningsprocessen istället fokuserat de 

individuella avsikterna hos bamen (Aronsson & Andersson, 1996). 

För att förstå bilder måste en interaktion uppstå, en interaktion som 

involverar betraktaren och dennes reception av bilden. Detta för i sin tur med 

sig att betraktandet blir en process, där innebörder konstitueras i betraktelsen 

själv. Denna process måste dock föregås av reception på barnens och 

2 Mikhail Bakhtin (1895-1975), rysk litteraturvetare vars tankar influerat, förutom 
litteraturvetenskapen, även antropologin, lingvistiken, psykologin och sociologin. Ett av de 
begrepp Bakhtin betonade var reaccentuering. En talare kan t ex genom olika betoning och 
röstkvaliteter markera sina attityder. Ett ironiskt uttalande kan t ex markera ett 
avståndstagande. I bildarbetet motsvaras reaccentueringen av att skaparen av bilden t ex 
parafraserar en känd målning (Aronsson, 1997; Holquist, 1991). 

Se även Inledning, s 23. 

63 



ATT FÅNGA EN TANKE 

ungdomarnas egen produktiva nivå, genom att de med utgångspunkt i den 

levda erfarenheten tolkar i n olika aspekter och dimensioner i begreppet mil jö . 

Värt att betona är även den kontextuella betydelsen, vilken är ytterligare en 

del i den interaktion som b ö r uppstå v id tolkning av en bilds meningsbudskap 

(Morgan & Wel ton, 1992). 

Genom att använda bildspråket öppnas även möjl igheter för att synliggöra 

det flöde av associationer som finns inom varje människa, associationer som 

kanske inte aktualiseras på samma sätt i n o m andra kommunikationsformer. 

Herr l in 4 (1932) påtalar att v i i psykologisk bemärkelse ger ord mening genom: 

"... att v i associerar vissa bes tämda realföreställningar med dem" (s 65). Bohlin 

Brundin (1992) menar att just ordet miljö väcker en mängd olika associationer 

hos människor. Detta på grund av dess aktualitet och skiftande 

användningsområden. Vidare betonar Bohl in B m n d i n att bilden är ett v ik t ig t 

språkredskap, ett redskap som v id sidan av det skrivna ordet kan uttrycka 

tankar, åsikter och känslor. At t teckningar är att betrakta som 

associationsbilder, unika för varje enskild individ , bottnar i just den enskilda 

människans unika tankar, vilka tar sin utgångspunkt i erfarenheter gjorda i 

den levda världen. "Because artists are involved i n giving shape to their lived 

experience, the products o f art are, i n a sense, lived experiences transformed 

into transcended configurations" (van Manen, 1990, s 74). Konstnärerna , i 

detta fall bamen och de unga, ges således möj l ighet att gestalta sina tankar 

genom ett symbolsystem, vilket de konstituerar utifrån egna erfarenheter och 

förutsättningar. 

At t denna gestaltning av tänkandet synliggörs genom teckningsproduktion 

för med sig att tankarna blir synliga i fysisk bemärkelse u tanför det egna 

medvetandet. Detta innebä r att en teckning u tgör en symbolisk gestaltning av 

någon inre dimension. Denna gestaltning kan, fömtom att eventuellt sätta 

'spår på näthinnan ' , dvs i n o m en människa, även finnas kvar som ett fysiskt 

'spår', i fo rm av den faktiska teckningen, vi lken därmed rent konkret kan tas 

fram och tittas på. Vidare möj l iggör denna fysiska gestaltning att skaparen av 

teckningen kan betrakta sin egen gestaltning utifrån. Innehållet i det egna 

tänkandet bHr dä rmed synligt för en själv i konkret bemärkelse. Detta skall 

jämföras med det talade ordet, som försvinner i och med det sagda, men som 

mycket väl kan ha satt bestående 'spår' inom en människa. Det är dock inte 

möjligt att i det dagliga l ivet plocka fram just exakt det sagda för att åter igen 

lyssna på det. Såvida det sagda inte har gjorts beständigt genom olika typer av 

ljudupptagningar, vi lket ofta är fallet i vetenskapliga arbeten, exempelvis v i d 

intervjuer. 

En fråga v i i sammanhanget måste ställa oss är humvida medvetandets 

dimensioner kan transformeras via tankar för att sludigen synliggöras i f o r m 

4 Det kan i sammanhanget vara värdefullt att vara medveten om att Axel Herrlin (1870-1937), 
professor i pedagogik och psykologi, företrädde en fysiologisk psykologi som var renodlat 
naturalistisk (Kroksmark, 1991; Liibcke, 1988). 
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av en bi ld eller teckning. Arnhe im (1969) menar att konstnärl ig verksamhet är 

en f o r m av resonemang där förnimmelser och tänkande är in t imt 

sammanflätade. Utifrån denna syn hävdar han att en person som uttrycker sig 

via konstnärl ig verksamhet, till exempel i f o r m av bildskapande genom 

målning, tänker med sina sinnen. Detta för med sig att den enhet av 

perception och tankar som förmedlas via bilden inte enbart är att betrakta som 

en speciell del av konsten. Istället poängterar Arnheim att de mekanismer som 

styr sinnenas förståelse av sin omgivning är nästan identiska med de 

tankeoperationer vilka beskrivs inom psykologin. Vidare betonar han att 

tankar och bilder interagerar med varandra. "Th ink ing calls for images, and 

images contain thought. Therefore, the visual arts are a homeground o f visual 

th ink ing" (Amheim, 1969, s 254). Även Vygotsky (1971) hävdar att tänkande 

och konst h ö r ihop, där konsten u tgör en avancerad f o r m av tänkande, vilket i 

sin tur påvisar samhörigheten mellan känsla och tanke. 

A t t använda sig av bilder och teckningar som metodiskt redskap har 

tidigare utnyttjats av ett flertal forskare, bland annat i samband med studier 

o m bams och ungdomars tankar och uppfattningar o m döden , i samband med 

klassrumsstudier samt v id studier av barns upplevelser av natur och mil jö (se 

t ex Aronsson and Andersson, 1996; Childers and Wimmer , 1971; K u r u , 

1996; Lonetto, 1980; Palmberg & K u m , 1998; Palmberg & K u m , under 

utgivning; Tamm & Granqvist, 1995; Wenestam, 1984; Wenestam & Wass, 

1987). 

Efter denna genomgång av användandet av bilder och teckningar v i d 

datainsamlingen är det nu dags att närmare granska vad det innebär att 

använda intervjuer, sett ur ett al lmänt och generellt perspektiv. 

Intervju s o m metod 

'Som man frågar ßr man svar', är en ofta använd devis i sammanhang där 

intervjuer och deras värde diskuteras. Låt oss närmare undersöka substansen i 

detta uttryck. För att göra det kan det vara på sin plats att först synliggöra vad 

som karaktäriserar en intervju. I en intervjusituation är det minst en person 

som v i l l veta något, samtidigt som det är minst en person som skall stå för 

förmedlandet av detta ' någo t ' . Det handlar med andra ord o m en 

mellanmänsklig relation som bygger på m ü n d i g kommunikat ion, dock inte på 

samma vi l lkor som vid ett vardagligt samtal. I en intervjusituation är det 

intervjuaren som leder och kontrollerar situationen, och av detta följer att 

intervjuer inte kan betraktas som ett samtal där båda parter deltar på l ika 

vi l lkor . 
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Vidare kan intervjuer anta olika grader av strukturering och styrning. Al l t 

f rån den hårt styrda intervjun med karaktären av en münd ig enkät, t i l l den 

helt öppna intervjun och varianter däremellan (Robson, 1994). Beroende på 

o m jag som forskare söker efter objektiva fakta alternativt subjektiva 

upplevelser väljer jag olika intervjumetoder, och sett ur det perspektivet u tgö r 

devisen ovan en sanning. En annan sanning är att den kvalitativa in tervjun, 

vilken söker demaskera subjektiv erfarenhet och kunskap, fångar en verklighet 

som ofta består av mångfald och motsägelser, den ger många olikartade svar. 

Det v i i sammanhanget måste ta ställning t i l l är o m denna mångfald och dessa 

eventuella motsägelser är att betrakta som en svaghet eller styrka. Kvale (1997) 

hävdar att den kvalitativa intervjuns styrka ligger i att den speglar just den 

mänskliga världens mångfald. Vidare påtalar han att den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett professionellt samtal som bygger på vardagens 

samtal, utan att fö r den skull göra anspråk på att ske under lika v i l lkor . 

Intervjuaren definierar situationen, presenterar ämne t för intervjun samt föl jer 

upp respondentens svar med följdfrågor. Det gäller dock att vara observant på 

att man som intervjuare inte lotsar respondentema fram t i l l ett svar. Ett sådant 

lotsningsfÖrfärande kan föra med sig att det är intervjuarens tankar som 

framträder på bekostnad av respondentens, eller som Bell, Osbom och Tasker 

(1996) uttrycker det: "It is not the interviewer's conceptions that we are trying to 

get into the child's head, but the child's conceptions that we are trying to get into the 

interviewer's head" (s 153). 

Det har redan framgått i tidigare kapitel att denna studie tar avstamp i ett 

ontologiskt antagande o m den levda världen. A v detta följer en strävan att 

förstå världen som den upplevs av de barn och unga som ingår i studien. För 

att frilägga deras subjektiva syn på en region i den livsvärld de bebor, har j a g 

valt att låta m i g inspireras av vad Kvale (1997) benämner som den halv-

strukturerade livsvärldsintervjun, vilken han ger följande definition: " . . . en 

intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening" (s 13). A v detta föl jer att 

in tervjufrågorna inte ämnar att fa fram lösningar och korrekta svar. Istället 

söks förståelse för den innebörd och mening som respondenten förmedlar , van 

Manen (1990) påtalar att detta utgör grunden för fenomenologiska f r ågo r . 

"Phenomenological questions are meaning question. They ask for the meaning 

and significance o f certain phenomena" (s 23). Det är således barnens och 

ungdomamas bi ld av verkligheten, den mening och innebörd de lägger i 

begreppet mil jö , som i samspel med mig som intervjuare skall synliggöras för 

att därefter kunna förmedlas t i l l andra. En fråga v i i anslutning t i l l detta måste 

ställa oss är: Får v i genom denna typ av intervjumetod tillgång ti l l människans 

upplevelser av sin livsvärld? Kvale (1997) hävdar att så är fallet: " . . . den 

kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde 

t i l l vår grundläggande upplevelse av livsvärlden" (s 56). 
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Efter denna mer allmänna och generella g e n o m g å n g av de aktuella 

metoderna vad gäller denna studie, är det nu dags att närmare granska hur j a g 

rent konkret gått tillväga för att samla in det empiriska material som utgör 

grunden. 

Det konkreta tillvägagångssättet 
—försök att fånga en tanke 

Det konkreta tillvägagångssättet v id datainsamlingen bygger på två delstudier. 

I den ena delstudien bearbetas ett empiriskt material bestående av barnens och 

ungdomamas teckningsproduktion med efterföljande mundiga kommentarer 

och i den andra delstudien bearbetas intervjuer. Dessa två studier hänger 

delvis samman och är delvis beroende av varandra. Teckningsstudien syftar till 

att utveckla förståelse av barnens och ungdomamas tänkande samt utgör även 

urvalsgrunden för intervjustudien. Intervjustudien å sin sida syftar t i l l att 

ytterligare fördjupa förståelsen av tänkandet, och dessa intervjuer skedde v i d 

två tillfällen med varje person (se figur 3). 

T i d 
& 

djup 

< r 

Delstudie 1 

Intervju 1 Delstudie 2 

Analvs 

n j a 2 

Restiltarartalvs 

Figur 3. Schematisk bild över studiens design och metodval. 
* Teckningsproduktionen inkluderar de efterföljande muntliga kommentarerna. 
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Det empiriska materialet samlades i n under den ordinarie skolverksamheten 

hösten 1996. 3 De bam och ungdomar som ingår i studien bor samtliga i n o m 

Luleå kommun i Norrbottens län och de går i fyra olika skolor spridda i nom 

kommunen. Åldrarna varierar mellan sju och sexton år. I och med denna 

åldersspridning omfattas en stor del av de olika åldersgrupperna inom skolan 

och variationer i åldersstrukturerna speglas. 

Teckn ingss tud ien 

I teckningsstudien deltog 109 bam och ungdomar, fördelade på fyra olika 

klasser i nom gmndskolans år 1, 4 och 7, samt gymnasieskolans år 1. Dessa 

klasser valdes ut i anslutning t i l l att studien presenterades v id en nätverksträff 

fö r lärare i den aktuella kommunen, våren 1996. V i d den träffen deltog 

lärarrepresentanter från samtliga skolenheter i kommunen. Dessa 

lärarrepresentanter förmedlande i sin tur studiens syfte och uppläggning t i l l de 

övriga lärarna inom respektive enhet. De lärare som var intresserade av att 

låta bamen och ungdomarna i sina klasser delta i studien och som ti l l hösten 

1996 skulle ha de aktuella åldersgrupperna, f ick själva anmäla sitt 

in t resse /godkännande av att låta m i g fa tillträde t i l l bamen och ungdomarna i 

deras respektive klasser. Däre f t e r valdes klasserna slumpmässigt ut. Skolledning 

samt lärare med huvudansvar för de respektive klasserna informerades närmare 

o m studiens syfte och uppläggning . Ä v e n de aktuella bamen och ungdomarna 

samt deras målsmän informerades, såväl muntligt som skrifdigt. Medverkan 

från barnens och ungdomamas sida var helt f r iv i l l ig och samtliga tillfrågade 

valde att delta. 

Tabell 1. Antal bam och ungdomar i undersökningsgruppen fördelade efter ålder och kön. 

Ålder 

Kön 7 år 10 år 13 år 16 år Totalt 

Flicka 14 15 8 10 47 

Pojke 9 19 13 21 62 

Totalt 23 34 21 31 109 

Som framgår av tabell 1 är såväl ålders- som könsfördelning något o jämn. Det 

centrala i studien är emellertid de likheter och/eller olikheter i tänkandet som 

5 Al l t empiriskt material samlades in under månaderna september - december. 
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återfinns i undersökningsgruppen som helhet. N ä r det i resultatredovisningen 

förs en diskussion o m eventuella likheter/skillnader mellan olika åldrar och 

kön , så är det inte likheter/skillnader mellan de enskilda subjekten som är av 

intresse. Det ligger istället ett visst intresse i denna jämförelse utifrån de olika 

åldersgruppernas och f l i ck - eller pojkgruppernas tänkande. Därför har den 

något o jämna ålders- och könsfördelningen ingen större betydelse i 

sammanhanget. Istället är det bara att konstatera att så här såg den verklighet 

som jag studerade ut. 

Teckningsstudien har föregåtts av en förstudie (Alerby, 1995), samt 

ytterligare tillfällen då bam och unga i de aktuella åldrarna fått tillfälle att 

gestalta sina tankar kr ing mil jö med hjälp av teckningsproduktion. Denna 

studie har genomför t s i nom ramen för den ordinarie skolverksamheten och det 

empiriska materialet samlades in genom att samtliga barn och ungdomar 

individuellt fick rita en teckning på temat miljö. Instruktionen de fick var att 

rita/måla vad de tänker på när de hör ordet mi l jö . De fick även instruktion 

o m att det var just deras tankar som var det väsentliga och inte hur den 

sludiga teckningsprodukten tog sig ut. Då det var viktigt att fånga de enskilda 

barnens och ungdomamas tankar genomfördes datainsamlingen i mindre 

grupper med deltagarna utspridda i mmmet för att undvika påverkan dem 

emellan. I samband med att teckningen ritades/målades fick bamen och 

ungdomarna själva f r i t t välja mellan olje- och vaxkritor, färgpennor av tusch 

eller blyerts och vattenfärger. 

I direkt anslutning t i l l teckningsproduktionen genomfördes ett enskilt 

samtal med varje deltagare, då de fick tillfälle att tänka och reflektera öve r sin 

teckning. Deltagarna fick därmed möjl ighet att mundigt kommentera sina 

gestaltade tankar i teckningen. Detta samtal utgick från respektive persons 

egen teckning och samtalet syftade ti l l att fö rd jupa förståelsen av hur bamen 

och de unga tänkte i samband med att tankarna gestaltades i teckningen. Det 

kan dock inte betraktas som en intervju, utan skall mer ses som ett samtal styrt 

av mig. Vidare innebär detta att teckningarna utgör det första steget i ett 

försök att ' fånga en tanke', medan det efterföljande samtalet är det andra 

steget i denna jakt ' , där bamen och ungdomarna gavs möjl ighet att tänka och 

reflektera över sina gestaltade tankar. Dessa mundiga utsagor skrev jag ner 

ordagrant i direkt anslutning t i l l det sagda. 

N ä r samtliga teckningar och de mundiga kommentarerna samlats in följde 

en analysfas som inleddes med att materialet granskades i syfte att fånga en 

första upplevelse av det. Denna granskning ledde därefter vidare t i l l att 

likheter och olikheter, mönster och temata f ramträdde . A v olika anledningar, 

bland annat språksvårigheter, gick fyra teckningar inte att gruppera, varför de 

exluderades ur undersökningen. Därmed återstod teckningar från 105 barn 

och ungdomar. 

Vidare utgick analysen f ramför allt och i första hand från en indexikalisk 

nivå, där olika gestaltningar i bilderna utgör markörer för att betona ett visst 
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t ing eller skeende. Ä v e n inslag från symbolisk nivå fö rekom i vissa fall 

beroende på teckningarnas gestaltningar. Vidare utgör den verbala nivån ett 

viktigt inslag i analysen i och med att teckningarna kompletterades med de 

muntliga utsagorna, vi lka gav värdefull tilläggsinformation. F ö m t o m denna 

muntliga t i l läggsinformation innehöll en del av teckningarna även text 

inskriven direkt i bilden. 

Trots att teckningsstudiens visuella och verbala information anger olika 

perspektiv skall inte den information som såväl teckningen som de mundiga 

utsagorna förmedlar betraktas som två skilda delar, där den ena har 

tolkningsföreträde. Istället valde jag att v id analysen, betrakta och behandla 

bilden samt den mundiga tilläggsinformationen som en sammanhållen helhet. 

Analysfasen resulterade sludigen i att fyra olika temata utkristalliserade sig, 

vilka redovisas i kommande resultatkapitel, men innan det är dags för denna 

resultatredovisning skall j ag även belysa hur intervjustudien rent konkret gick 

t i l l . 

Intervjustudien 

För att fördjupa bilden som framträt t genom teckningsanalysen genomfördes 

intervjuer med sexton av de bam och ungdomar som deltagit i 

teckningsstudien. Denna intervjustudie har också, i likhet med 

teckningsstudien, föregåtts av en förstudie (Alerby, 1995) samt ytterligare 

provintervjuer med barn och ungdomar i de aktuella åldrarna. Intervjuerna i 

denna studie genomfö rdes v i d två tillfällen med samtliga sexton personer. 

Dessa bam och ungdomar valdes ut genom ett stratifierat urval, vilket för det 

första innebar att fyra personer från varje åldersgrupp k o m att ingå. Vidare är 

dessa personer utvalda med utgångspunkt från de olika teckningstemata, vilket 

gör att varje tema representeras av fyra personer från olika åldersgrupper. 

V i k t lades även v i d att könsfördelningen skulle vara j ä m n , i såväl 

åldersgrupperna som ut i f rån de olika teckningstemata. 

Intervjuerna, som skedde i enmm vid respektive skola under den ordinarie 

skoltiden, dokumenterades med hjälp av såväl ljudbandspelare som 

videokamera. Bandpelaren är ett bra hjälpmedel då den fångar upp och 

bevarar ord, tonfall, pauser etc, vilket senare transkriberas. I samband med att 

det talade ordet fångas upp och bevaras via ljudbandspelare frigörs även 

mycket av intervjuarens uppmärksamhet . Denna uppmärksamhet kan då 

istället inrikta sig på att tolka det sagda för att därefter följa upp med 

följdfrågor i syfte att berika intervjun. Det finns även möjl ighet att gå tiUbaka 

t i l l intervjun och lyssna igenom den igen (Kvale, 1997). Det som dock saknas 

vid användandet av l judband är de visuella aspektema av intervjun och där 
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bland andra Kvale (1997) menar att det vanliga ljudbandet endast ger en 

avkontextualiserad version av intervjun. Denna avkontextualisering innebär 

som jag ser det, inte enbart att kontext saknas utan den innebär även en 

avhumanisering. För att fånga upp även det ljudlösa språk som alltid 

f ö r e k o m m e r i en mellanmänsklig situation, ansikts- och kroppsspråk i f o r m av 

miner, gester etc, använde j ag m i g även av videokamera. Detta i ett försök 

att ytterligare berika den informat ion, i fo rm av visuella aspekter, som 

intervjusituationerna gav. Det kan kanske tyckas märkligt med detta dubbla 

förfaringssätt. Varför ljudbandspelare när videobandspelaren även återger ljud? 

Förfaringssättet tjänade dubbla syften. Dels i fo rm av en extra säkerhetsåtgärd, 

med dubbla ljudupptagningar, men f ramför allt av praktiska skäl. Den 

tekniska utrustning jag hade att tillgå v id utskriftstillfället baserade sig på 

ljudband, vilket medfö rde att intervjuutskrifterna genomfördes från 

ljudbanden. 

De första intervjuerna tog mellan 45 och 70 minuter i anspråk, och 

inledningsfrågan för samtliga intervjupersoner var densamma som v i d 

teckningsproduktionen: Vad tänker du på när du hör ordet miljö? Däre f te r 

behandlades olika områden , vars inr ik tn ing i grova drag var följande; 

• den rådande mil jösi tuationen, 

• åtgärder att vidta för att förbättra mi l jön , 

• ansvarsfrågan vad gäller mi l jön , dels i ett allmänt perspektiv och dels 

det egna ansvaret, 

• känslor, dels vid tankar på mi l jö och dels när något görs för att 

förbättra mil jön, 

• kunskapsinhämtning vad gäller mi l jön , 

• synen på framtiden vad gäller mi l jön , 

• egna visioner angående mi l jön . 

Dessa områden skall betraktas som riktningsgivare v id intervjuerna. D ä r a v 

följer att jag v id intervjuerna var observant på att samdiga områden belystes, 

och detta oavsett om det var jag som ställde frågor kr ing respektive område 

eller o m de intervjuade spontant pratade o m dem. Jag var även lyhörd för och 

observant på andra o m r å d e n som barnen och ungdomarna själva spontant 

belyste, genom att jag följde upp även dessa områden med frågor och 

föl jdfrågor . 

I samband med att intervjuerna genomfördes var jag även observant på 

humvida barnens och ungdomamas systemtänkande samt deras syn på 

vem/vi lka/vad som påverkas av mi l jön framkom. Detta belystes vanligen 

inom ramen för de ovan explicitgjorda områdena, men v id behov ställdes 

kompletterande frågor för att belysa dessa områden specifikt. 

De exakta f rågeformuler ingarna och frågomas ordning växte fram under 

intervjuernas gång och var alltså inte på förhand formulerade. Av naturliga 
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skäl blev således föl jdfrågorna av skiftande karaktär och helt beroende av hur 

intervjun, som mer kan liknas v id ett samtal av narrativ karaktär (Mishler, 

1995) fortskred. En följsamhet gentemot intervjupersonens och hans/hennes 

tankar eftersträvades. Det gemensamma var dock att samdiga intervjuer 

behandlade de olika områdena, o m än i olika ordning, genom olika 

frågeställningar etc. 

I tidigare studier har jag upplevt att de då intervjuade bamen hade mer 

inom sig än vad de mundigt kunde förmedla (Alerby, 1995). Polanyi (1969) 

menar att v i i n o m oss bär en tyst underförs tådd dimension vilken 

kännetecknar de situationer då v i känner att v i vet mer än vi kan uttrycka. " A 

wholly explicit knowledge is unthinkable" (s 144). Enligt van Manen (1990) 

kan detta outtryckta kallas epistemological silence. "Beyond the range o f our 

ordinary speaking and wr i t ing there is the rich domain o f the unspeakable that 

constandy beckons us" (s 113). 

I ett försök att nå fram ti l l denna outtalade dimension använde j a g 

fotografier som underlag vid intervjuerna. Ett alternativ t i l l användandet av 

artefakter i samband med en intervjusituation är att använda sig av 

'verkligheten själv'. A t t använda observerbara t ing och skeenden skulle i detta 

fall varit svårt att genomföra då ämnesområde t var mil jö. Mil jö, så som det 

behandlades inom ramen för denna studie, är svår att 'plocka i n ' i mmmet där 

intervjun genomfördes . Et t alternativ t i l l att 'plocka in verkligheten' i rammet 

är att genomföra intervjun 'ute i verkligheten'. Inte heller detta gick praktiskt 

att genomföra , då det v id förstudien samt provintervjuerna visade sig att 

bamen och de unga pratade om ting och skeenden som inte fanns att tillgå i 

den direkta omgivning. Därav följde att sexton fotografier slutligen valdes ut 

att ligga t i l l grund v i d intervjuerna. 6 Dessa fotografier 7 är således desamma v i d 

denna studie som v id den tidigare förstudien (Alerby, 1995). A t t använda 

fotografier som underlag v id intervjuer har även praktiserats i samband med 

andra forskningsstudier rörande natur och rniljö samt mil jöundervisning (se 

t ex Palmer, 1993; 1998; Palmer et al, 1996; Palmberg & Kura , 1998; 

Palmberg & Kura , under utgivning; Wyl ie et al, 1998). 

Intervjuemas inledning samt avslutning skedde på ett traditionellt sätt 

genom att jag ställde frågor, medan intervjuns mi t t hade fotografierna som 

underlag. A t t jag inte lät intervjupersonerna ta del av fotografierna i bö r j an av 

intervjuerna beror på att jag först ville fa en uppfattning om vad bamen och 

ungdomarna själva spontant belyste och betonade. N ä r denna inledningsfas 

genomförts fick bamen och ungdomarna tillgång t i l l samtliga fotografier, som 

spreds ut på bordet framför dem. Bamen och ungdomarna gavs tillfälle att 

närmare studera fotografierna för att däref ter berätta vad de tänkte på när de 

6 För ytterligare information om detta se Alerby (1995). 
7 Fotografierna avbildar ting och skeenden från samtliga årstider, och representerar följande 
områden; luft, vatten, växtlighet, sophantering och människans levnadsituation. Dessutom 
återspeglade fotografierna såväl 'bra' som 'dålig* miljö. 
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såg dem. Barnen och ungdomarna fick själva bes tämma i vilken ordning 

fotografierna skulle behandlas, och de tankar de förmedlade om ett visst 

fotografi följdes upp genom att jag ställde frågor och följdfrågor. V i d 

intervjuerna har jag ansträngt m i g samt varit observant på att inte ställa frågor 

av ' läxförhörskaraktär ' , eftersom jag inte varit ute efter barnens och 

ungdomamas kunskaper vad gäller mil jö . Istället har strävan varit att komma 

åt just deras tankar, oavsett graden av 'riktighet ' . Jag försökte även att vara 

lyhörd för det bamen sa och följa upp deras svar även o m jag vid själva 

intervjutillfället hade svårt att se hur svaren hängde ihop med mina frågor. 

Det visade sig sedan vid den efterföl jande analysen att detta varit klokt på 

grund av den värdefulla information dessa, i mit t första tycke, ovidkommande 

uppgifter i vissa fall gav. 

De bandade intervjuerna transkriberades ordagrant i nära tidsmässig 

anslutning t i l l intervjutillfällena. En första analys gjordes i syfte att fånga en 

första bi ld av essensen i det sagda samt att upptäcka eventuella luckor i den 

information intervjun gav. Däre f te r genomfördes , i n o m en vecka, intervju 

nummer två vars syfte var att ytterligare fördjupa förståelsen av tänkandet hos 

intervjupersonerna, genom att u töka och berika det empiriska materialet. V i d 

denna andra intervju gavs intervjupersonen tillfälle att tänka och reflektera 

över innehållet i det tidigare sagda, vilket den första in tervjun gett uttryck för. 

Därmed f ramgår att syftet inte var att kontrollera giltigheten i det tidigare 

sagda, samt humvida tankarna var konsistenta eller e j . Dessutom fanns v id 

detta andra tillfälle möj l igheten att ställa kompletterande frågor, med det 

yttersta målet att ytterligare fördjupa förståelsen av barnens och ungdomamas 

tankevärld. Detta förfaringssätt b e n ä m n e r Kvale (1997) som ett möjligt femte 

steg av en intervjuanalys sex steg. Då den andra in tervjun byggde på den 

första intervjun kom intervju nummer två att behandla skiftande områden. 

Det gemensamma var dock att försöka fördjupa förståelsen av innehållet i 

barnens och ungdomamas tankar, i och med att de gavs tillfälle att reflektera 

över det som behandlats i den första intervjun. Intervjuerna i denna andra 

omgång tog mellan 25 och 35 minuter i anspråk. Ä v e n dessa intervjuer 

transkriberades ordagrant i nära tidsmässig anslutning t i l l intervjutillfället. Nä r 

samtliga intervjuer transkriberats granskade jag videoupptagningarna för att 

ytterligare komplettera intervjuutskrifterna med den visuella information, i 

form av gester, minspel etc, som fallit bort när tal transformerats och tolkas 

som tecken. 

Däref ter följde en period av intensivt analysarbete i ett försök att göra så 

många upptäckter som möjl igt i barnens och ungdomamas snåriga 

'tankelandskap'. V i d detta analysarbete har jag själv varit vaksam på humvida 

de aktuella intervjuerna stammar ur den första eller andra intervjun. Detta 

trots att jag v id den sludiga analysfasen, som utmynnar i den sludiga 

resultatdelen, har behandlat samdiga intervjuer som en helhet. 
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Jag ska nu i det kommande försöka att så noggrant som möjligt teckna 

kartan över de analysstigar längs vilka jag strövat, i en fö rhoppn ing att läsaren 

kan följa mig och inte går vilse. Det är dock vikt igt att vara medveten o m att 

en karta kan ge vägledning och viss kunskap om terrängen, men ter rängen 

kan aldrig till fullo ges en rättvis beskrivning enbart med hjälp av kartan. 

Världen måste upplevas genom världen själv. D ä r m e d inte sagt att kartan är 

oväsendig. Kartan kan ge oss en god vägledning och hjälp på vägen, men man 

måste vara medveten o m dess begränsning eller som Bateson uttrycker saken: 

"The map is not the territory - and we can only have maps o f maps" 

(Ølgaard, 1983, s 15). 

H u r ser då den 'analyskarta' ut som ska leda oss genom barnens och 

ungdomamas 'tankelandskap'? I och med denna fråga är v i framme v id den 

andra delen av den metodiska grunden för denna studie, den del som 

behandlar analysmetoden. 

Metod för att analysera det empiriska materialet 

Oavsett vilken eller vilka metoder som används v i d datainsamlingen behövs 

metoder eller tillvägagångssätt för att analysera det empiriska materialet. 

Beroende på vad v i v i l l veta och hur v i gått tillväga v id datainsamlingen är 

analysen given inom vissa ramar. Detta skall nu inte sammanblandas med ett 

deterministiskt synsätt där allt på förhand är givet. T v ä r t o m är analysramama 

att betrakta som vida och våra valmöjl igheter inom ramarna som stora. V å r a 

val grundar sig dock, medvetet eller omedvetet, i våra antaganden o m 

verklighetens beskaffenhet. D å jag i det tidigare redogjort för mina 

ontologiska antaganden, vilka förde m ig till den fenomenologiska traditionen, 

föl jer behovet av att beskriva dess synsätt vad gäller metod. Dä rmed återstår 

nu att i ett såväl allmänt som konkret perspektiv beskriva tillvägagångssättet 

v id analysen utifrån fenomenologisk grund. 

Fenomenologin s o m m e t o d och t a n k e h å l l n i n g 

Tidigare har jag i detta arbete konstaterat att fenomenologin är såväl en 

metod som en tankehållning (Husserl, 1995), och i likhet med Husserl ser även 

Merleau-Ponty (1996) fenomenologisk metod som ett sätt att tänka: " . . . 

phenomenology can be practiced and identified as a manner or style of thinking" (s 

v i i i ) . Det gäller dock att hålla i minnet att både Husserl och Merleau-Ponty 

var filosofer och att det är f rån den utgångspunkten de uttalar sig. Vad gäller 
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denna studie ska jag nu försöka argumentera för att fenomenologisk metod 

och tankehål lning även kan användas i anslutning t i l l att ett empiriskt material 

analyseras. 

Bengtsson (1993) poängterar att den fenomenologiska metoden snarare 

borde benämnas i pluralis, som metoderna. Fenomenologisk metod är således 

inte att betrakta som särdeles enhetHg och traditionell, en metod att följa t i l l 

punkt och pricka utifrån en specieU metodbok. Tvä r tom menar van Manen 

(1990) att fenomenologisk metod värjer sig mot aUa tendenser att använda fixa 

och färdiga tekniker och procedurer, vilka styr forskningsprojektet. 

Spiegelberg (1982) hävdar dock att det finns en gemensam kärna inom 

fenomenologin som rättfärdigar etiketten fenomenologi, och att det mest 

karaktäristiska i n o m denna kärna är just metoden. 

Precis som Husserl och Spiegelberg förstår även Bengtsson (1991) i första 

hand fenomenologin som metod, bestående av två grundläggande 

komponenter. "Den första komponenten är den fenomenologiska vändningen 

mot sakerna själva, den andra är kravet på följsamhet mot sakerna" (s 27). 

Fenomenologin handlar med andra ord inte om att slaviskt följa en 

lärobyggnads lärosatser. Det handlar inte heller om att följa vetenskapliga 

teorier, det sunda förnuftet eller åsikter över huvud taget i ett okritiskt 

förgivettagande. Istället väljer jag att betrakta fenomenologisk metod som 

såväl en filosofisk metod, som ett sätt att förhålla mig tül empiriskt material 

v id analysen. Detta innebär att jag v i d bearbetningen av det empiriska 

materialet väljer att inspireras av fenomenologisk tankehållning, en 

tankehållning som jag därmed ser o f rånkoml ig i fenomenologisk metod. Med 

andra ord, låter jag mitt sätt att tänka och förhålla m ig tül det empiriska 

materialet sätta sökarljuset på 'det som visar sig'. A v detta följer att 

fenomenologisk metod, från min betraktelsehorisont, även kan ses som en 

form av analysmetod att inspireras av v i d bearbetningen av empiriskt 

material. EUer kanske riktigare uttryckt, som ett förhållningssätt som vid 

analysen kan vägleda och håUa ordning på de egna tankarna. 

Fenomenologin som metod kan enligt Spiegelberg (1982) presenteras som 

en serie steg, närmare bestämt sju steg. Spiegelberg menar att de senare stegen 

vanligtvis förutsätter de tidigare, men inte med nödvändighe t b e h ö v e r följas 

av de näs tkommande stegen. Detta kan tolkas som att det råder en viss 

självständighet meUan de olika stegen, vi lket Johansson och Kroksmark (under 

utgivning) påtalar i och med att de hävdar att varje steg bygger på det 

föregående, medan självständigheten återfinns i det att ett steg inte 

nödvändigtvis måste följas av nästa. Johansson och Kroksmark (under 

utgivning) anger två skäl tül att förstå fenomenologisk metod på detta sätt: 

On one hand, it is possible to determine the systematic relation between 
different types of phenomenology; on the other hand, it is possible to 
consider and evaluate important elements in phenomenology stage by stage 

75 



ATT FÅNGA EN TANKE 

without pledging ourselves to accept or turn down the same in its entirety 
(under utgivning). 

För egen del väljer jag att ytterligare betona och utveckla tolkningen av de 

olika stegens självständighet genom att inte betrakta dem utifrån ett linjärt 

förhållande. Istället förstår jag dem utifrån ett komplementär t förhållande, där 

en pendling fram och åter mellan de olika stegen kan råda, likaväl som det 

råder frihet att välja vilka steg som skall utnyttjas. Detta innebär rent konkret 

att jag bland annat argumenterar för att i fenomenologiska studier kunna 

använda tolkande inslag, ett inslag som enligt Spiegelberg återfinns i det 

sjunde och sista steget, utan att för den skull först ha beaktat samtliga 

föregående 'steg' . 8 Det finns dock skäl att påpeka att det inte är nödvändigt , 

eller ens vanligt, att samdiga steg som beskrivs av Spiegelberg (1982) utnyttjas. 

Sättet att analysera styrs dock, som jag ser det, av studiens syfte. Det yttersta 

målet med denna frihet, att pendla mellan de olika stegen som Spiegelberg 

beskriver, samt friheten att välja något eller några steg, är som jag betraktar 

det hela, att göra fenomenet så stor rättvisa som möjligt genom att försöka få 

så hel täckande förståelse av det som möjligt. Och för att få en så heltäckande 

förståelse av fenomenet ifråga måste v i låta fenomenet visa sig just som det är, 

och dä rmed hävdar jag att det är omöjligt att följa vissa på förhand bestämda 

steg t i l l punkt och pricka. Istället betraktar jag fenomenologisk metod som ett 

sätt att tänka i förhållande t i l l det empiriska materialet v id analysen. Därav 

framgår att jag inte betraktar fenomenologisk metod ut i från en absolut 

'metodmall ' , utan mer som en hjälp och vägledning för att stmkturera de egna 

tankarna v i d analysarbetet. 

Det faktum att jag personligen betraktar fenomenologin som metod från 

en annan betraktelsehorisont i jämförelse med Spiegelbergs (1982) 

beskrivning, för med sig att jag enbart beskriver 'stegen på de stigar j ag 

strövat' i syfte att ledsaga läsaren framåt. Därav framgår att jag ti l l viss del är 

inspirerad av Spiegelbergs beskrivning av fenomenologisk metod, samtidigt 

som jag t i l l viss del är kritisk till hans tolkning och beskrivning. Som en 

konsekvens av detta följer att jag enbart beskriver de delar av fenomenologisk 

metod som jag valt att låta m i g inspireras av. Dessa delar beskrivs först i ett 

allmänt perspektiv, för att därefter beskrivas med utgångspunkt i hur j ag 

personligen hanterat dem. Enligt van Manen (1990) är det av v ik t att vara 

medveten o m att den metodiska diskussionen inte syftar t i l l att fastställa en 

'metodmall' , utan istället skall ses som en inspirationskälla. "Discussions o f 

8 Spiegelberg beskriver fenomenologisk metod metaforiskt som en serie steg. För att 
tydliggöra att detta är Spiegelbergs liknelse samt att ytterligare förtydliga att jag för egen del 
inte betraktar dessa steg som en 'metodmall', väljer jag att här sätta steg inom citationstecken. 
Det kan i sammanhanget konstateras att även van Manen (1990) använder den metaforiska 
liknelsen i form av steg när han ger sin syn på fenomenologisk metod, och att han i likhet med 
Spiegelberg betonar stegens självständighet. 
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method and methodology are meant not to prescribe a mechanistic set o f 

procedures, but to animate inventiveness and stimulate insight" (s 30). 

* 

A t t använda fenomenologin som metod handlar, enligt Spiegelberg (1982) och 

van Manen (1990) i ett första skede o m att undersöka det specifika fenomenet, 

allt i en strävan att blottlägga den omedelbara upplevelsen av fenomenet 

ifråga. Immanent i försöket att synliggöra upplevelserna återfinns tre 

grundläggande och in t imt sammankopplade faser, den skådande, den 

analytiska och den beskrivande fasen. V i d den skådande fasen handlar det om 

att fånga den omedelbara upplevelsen av fenomenet, utan att låta sig styras av 

några på förhand uppställda teorier, begrepp eller åsikter. Det handlar istället 

o m att låta 'sakerna visa sig och tala till en'. Det är i samband med detta 

vikt ig t att vara observant på det egna subjektet, så att koncentrationen riktar 

sig mot upplevelsen av det observerade objektet. Detta utan att för den skull 

helt uppslukas eller att förlora den kritiska granskningen av fenomenet. Några 

konkreta instruktioner hur detta i praktiken skall genomföras uttalas inte. 

Istället beskrivs denna fas med hjälp av olika metaforer, såsom 'öppna 

ö g o n e n ' , 'håll dem öppna ' , 'inte förblindas', 'se och lyssna' (Spiegelberg, 

1982). 

Den andra fasen, den analytiska, handlar enligt Spiegelberg (1982) om att 

försöka finna möns te r och strukturer genom att i tanken variera det som visar 

sig och på så sätt uppnå koncentration, utan att för den skull våldföra sig på 

fenomenet ifråga. Syftet med detta sökande efter mönster och strukturer är att 

koncentrera det som framträder i materialet genom bildandet av olika 

begrepp. Dessa begrepp får därmed t jäna som ersättare för det ursprungliga 

empiriska materialet, utan att för den skull stycka upp fenomenet i separata 

delar eller fasta kategorier. Här krävs istället öppenhet och en känslig 

följsamhet. A t t denna fas kräver att flera analyser genomförs , analyser som 

förkastas och omarbetas ett flertal gånger, är ganska uppenbart. Det gäller 

således att inte gå för for t fram med vare sig den skådande eller den analytiska 

fasen, utan att materialet känns väl genomarbetat innan det är dags för den 

beskrivande fasen. "Rushing into descriptions before having made sure o f the 

thing to be described may even be called one o f the main pitfalls o f 

phenomenology" (Spiegelberg, 1982, s 693). 

Den beskrivande fasen förutsätter därmed ett begreppsligt ramverk, 

bestående av möns ter och strukturer, dit eventuella nya strukturer och 

tillkommande möns ter kan tillföras. "So phenomenology is the application o f 

logos (language and thoughtfulness) to a phenomenon (an aspect o f lived 

experience), to what shows itself precisely as it shows i t se l f (van Manen, 
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1990, s 33). Det är i sammanhanget befogat att belysa den varning som 

Spiegelberg (1982) utfärdar vad gäller ett alltför flitigt användande av 

metaforer under denna fas. Istället föreslås användandet av negationer i 

beskrivningen av de mönster och strukturer som framträtt och framträder . 

"What must be b o m in mind is that the main function o f a phenomenological 

description is to serve as a reliable guide to the listener's own actual or 

potential experience o f the phenomena" (Spiegelberg, 1982, s 694). 

Vidare är det viktigt att vara medveten om att dessa beskrivningar är 

selektiva, och kan inte annat vara. Det blir dä rmed nödvändigt att försöka nå 

fram t i l l koncentration, vi lken bygger på centrala och avgörande 

karaktäristika hos fenomenet ifråga. M e d andra ord innebär det att det 

väsendiga skiljs från det oväsendiga. 

Användaren av fenomenologisk metod kan, enligt Spiegelberg (1982) även 

försöka att se fenomenet från den sida som framträder , men även att vara 

medveten o m de andra sidorna hos fenomenet. Man kan med andra ord 

uttrycka att det inte bara handlar o m att se vad som visar sig, utan även hur 

det visar sig. För att lyckas med detta krävs att v i går mnt fenomenet ifråga 

och granskar det ur alla vinklar och vrår . Ett exempel som ofta figurerar i 

detta sammanhang är 'huset' (se t ex Merleau-Ponty, 1996). 9 V i kan som 

betraktare se ett hus rakt f ramif rån , vi lket gör att v i ser en sida av huset, 

framsidan, alternativt kan v i se huset snett f ramifrån och har då såväl 

framsidan som ena gaveln framfor vårt synfält. Trots att endast en respektive 

två sidor är synliga i vår betraktelse av huset, inkluderas i det v i erfar även de 

andra sidorna av huset. Genom vår erfarenhet upplever v i även att ett hus har 

något innanför väggarna. V i kan d ä r m e d erfara även insidan av huset, trots att 

v i står på gatan utanför. F ö m t o m att fenomenet har olika sidor att uppvisa 

f ramträder det alltid mot en speciell bakgrund, och även med en särskild 

belysning riktad mot sig. D ä r m e d framstår behovet av att medvetandegöra 

fenomenets olika ffamträdesformer, eller som Arnheim (1971) uttrycker saken: 

" A teapot is a teapot, from whatever side i t is viewed" (s 197). 

I n o m fenomenologin återfinns även hermeneutiska inslag. Humvida 

tolkning ingår i den fenomenologiska metoden eller inte råder det dock delade 

meningar om. Detta inslag var till exempel helt främmande för Husserl själv, 

medan andra framför allt i nom den moderna hermeneutiken, vilken t i l l stor 

del utvecklats ur existensfilosofin, menar att v i aldrig kan ha direkt tillgång till 

sakerna själva (Bengtsson, 1991). Heidegger (1962) och Gadamer (1995) 

hävdar till exempel att beskrivande fenomenologisk metod bygger på just 

tolkning. M e d utgångspunkt i detta kan sägas att det alltid sker en 

transformering av objektet via subjektet, vilket i sig är att betrakta som en 

tolkning. Denna tolkning påverkas i sin tur av subjektets förankring i den 

9 Ett annat exempel är beskrivningen av hur v i varseblir ett bord, vilket beskrivits tidigare, se s 
35. 
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levda världen. A v resonemanget följer att inga data är rena rådata, eller som 

Bateson uttrycker saken, universum är inget observerbart objekt (Bateson, 1987). 

Vidare betonar de hermeneutiskt inriktade fenomenologema att sakerna måste 

förstås och tolkas, inte bara betraktas och beskrivas, o m fenomenologin skall 

vara de undersökta fenomenen trogen. 

Betraktandet har snarare förståelsens struktur, den hermeneutiska cirkelns 
struktur, och av den anledningen måste sakerna tolkas. Från och med 
denna insikt, hävdas det, måste fenomenologin vara hermeneutisk 
(Bengtsson, 1991, s 33). 

Enligt van Manen (1990) är det dock möjligt att göra en distinktion mellan 

fenomenologin som rent beskrivande och som tolkande, och här kan 

konstateras att olika forskare väljer olika vägar. 

Beskrivningen av fenomenologisk metod som Spiegelberg (1982) gör i 

fo rm av olika steg är en beskrivning av filosofisk insamlingsmetod. Då jag i 

det tidigare redogjort för att jag t i l l viss del är inspirerad av denna återstår att 

redogöra för hur jag hanterar detta i förhållande t i l l mi t t eget empiriska 

material. 

Mitt sätt att a n v ä n d a fenomenologin v i d analysen 

M i t t eget arbete med att analysera det empiriska materialet bör jade med 

upprepade granskningar och genomläsningar av det insamlade materialet. 

Genom att 'öppna ögonen , hålla dem öppna utan att förbländas av det jag såg 

och hörde ' försökte jag skapa fömtsät tningar fö r 'sakerna att visa sig och att 

tala till mig ' . Ambit ionen med detta var att skaffa mig en omedelbar 

upplevelse av fenomenet bams och ungdomars tänkande kring mil jö . 

Inledningsvis kunde flera spår eller stigar skönjas i den urskog av tankar som 

materialet innehöll och därmed framstod behovet av att försöka strukturera 

materialet. Detta ledde t i l l att ett intensivt analysarbete vidtog i syfte att hitta 

de mest fruktbara spåren. I detta sökande följde jag flertalet spår och stigar, 

tappade orienteringen oräkneliga gånger, vände o m för att söka nya 

framkomliga stigar. Flera var de gånger då stigen ledde i n i en återvändsgränd 

och det enda alternativet var att börja om. Risken att fö r evigt gå vilse kändes 

överhängande, men när så sludigen ' tänkandets landskap' genomkorsats från 

alla tänkbara håll f ramträdde plötsligt några spår som särskilt intressanta. Dessa 

spår granskades närmare och i samband med detta tillämpades menings-

koncentration för att synliggöra centrala möns te r och stmkturer i det 

empiriska materialet. Sludigen beskrevs dessa möns te r och stmkturer på ett så 

konkret och enkelt sätt som möjligt. 
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I praktiken innebar detta att materialet granskades i sin helhet upprepade 

gånger, för att därefter granskas del för del. Detta ledde t i l l att materialet ånyo 

behövde speglas i ett helhetsperspektiv. Under denna fas i analysarbetet var 

mi t t eget tänkande och handlande koncentrerat mot materialet, i en strävan att 

utveckla förståelse av fenomenet. Den första omedelbara analysperioden följdes 

av en nödvändig distansering t i l l materialet, som innebar att tänkandet och 

reflekterandet skedde på avstånd. Materialet granskades återigen i såväl ett 

helhetsperspektiv som med utgångspunkt i de olika delarna. I samband med 

detta eftersträvade jag att fånga innebörden i de kommunicerade tankarna, 

vilka uttryckts såväl i b i l d - som i intervjustudien. 

I tidigare genomgång av fenomenologin som metod beskriver Spiegelberg 

(1982) försöket att se fenomenet från den sida som visar sig. Detta samtidigt 

som medvetenhet o m fenomenets andra sidor fmns. Då hur-aspektema och 

inte enbart vad-aspektema är viktiga, försökte jag för egen del använda detta 

i mi t t sätt att analysera genom att koncentrera hur barnens och ungdomamas 

tankar framträtt , belysts och beskrivits, men även hur jag förstod det som 

visade sig. Som en del i strävan att förstå det som visade sig analyserade jag 

materialet från ett flertal olika synvinklar, där några var mer fruktbara än 

andra. Detta innebar även att materialet vändes och vreds i olika riktningar, 

allt för att spegla så många sidor som möjl igt av fenomenet. Fenomenet 

belystes därmed från olika horisonter och med olika ljussken riktade mot sig. I 

samband med detta försökte jag även synliggöra de sidor av fenomenet som 

inte framträdde i direkt dager. 

Genom att utgå från livsvärldsfenomenologiskt perspektiv följer vikten och 

behovet av att erkänna människans erfarenheter som gmnd för handlande och 

tänkande. För egen del förstår jag, som en konsekvens av detta, att tolkning är 

oundviklig just på gmnd av våra tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter 

finns med som ständig följeslagare när v i t i l l exempel väljer forskningsområde, 

forskningsfråga, samlar i n empiriskt material, analyserar materialet och 

sludigen skriver ner resultatet. Därav framgår att jag ser det som såväl 

självklart som nödvändig t att även aktivt använda mig av tolkande inslag v id 

analysen, i min strävan att synliggöra innebörden i det undersökta fenomenet, 

bams och ungdomars tänkande kring mi l jö . 

A v ovanstående ställningstagande, att v id analysen inspireras av 

fenomenologin som metod, följer i sin tur en strävan att metodiskt skapa 

stmkturer och system vilka så följsamt som möjligt tematiserar det aktuella 

fenomenet. Detta för att låta sakerna framträda precis som de är, utan att för 

den skull slaviskt och okritiskt använda fenomenologin som en absolut 

'metodmair. M e n å andra sidan vore det att frångå själva principen för 

fenomenologisk tankehållning. Då andemeningen i fenomenologisk metod kan 

beskrivas som en tankehållning där strävan är att låta sakerna f ramträda , 

framstår i tydlig dager att alla försök att anpassa materialet t i l l en färdig och 

statisk metod är dömda att misslyckas. Ut i f rån en sådan betraktelsehorisont, att 

80 



DEN METODISKA GRUNDEN 

se fenomenologisk metod styrd utifrån en metodmall, skulle fenomenologin 

som metod vars strävan är att vända sig mot sakerna själva på ett så följsamt 

sätt som möjl ig t (Bengtsson, 1991), hamna i den paradoxala situationen att 

metodfixering blir styrande. Enligt van Manen (1990) är det av största v i k t att 

vara observant på att metoden i sig inte tar över, utan att det är 

forskningsf rågan/ -orna som styr. "One needs to guard against the temptation 

to let method rule the question, rather than the research question determining 

what k ind o f method is most appropriate for its immanent direction" (s 66). 

Fenomenologisk tankehållning innebär dock inte att v i enbart har att följa 

vårt sunda fö rnuf t och allmänna godtycke i ett helt okritiskt förgivet tagande. 

Istället handlar det, enligt mi t t sätt att förstå, o m en ständig balansgång mellan 

att inte låta sig styras av en färdig och statisk metod, men inte heller att 

hänfalla åt att göra hur som helst. Jag menar därmed att fenomenologisk 

tankehål lning kan fungera som vägledare när v i balanserar oss fram genom 

'verklighetens landskap'. D ä r strävan hela tiden är att följa fenomenens 

skiftningar med största möjliga lyhördhet genom att 'lyssna när de talar och 

öppna ö g o n e n när de visar sig', med det yttersta målet att försöka beskriva 

och förstå det v i ser. För att få en så rättvisande bild som möjl ig t av 

fenomenen ifråga måste v i låta fenomenen framträda just som de är, vi lket gö r 

det omöj l ig t att följa vissa på förhand bestämda 'metodsteg' till punkt och 

pricka. Istället menar jag att fenomenologin som metod och tankehållning, 

vilket även det påtalats ovan, kan ses som sätt att tänka och förhålla sig till 

materialet v i d analysen. 

S a m m a n f a t t n i n g 

Det faktum att studien ontologiskt utgår från livsvärldsfenomenologisk gmnd 

för med sig att öppenhet gentemot fenomenet bö r råda. Hur kommer då den 

fenomenologiska öppenheten till uttryck i detta aktuella fall? A r de empiriska 

metoderna öppna och därmed låter fenomenet visa sig? Som en del i strävan 

mot öppenhe t har det empiriska materialet samlats in med hjälp av två olika 

metoder som var för sig söker synliggöra barnens och ungdomamas tänkande . 

Avhandlingens två delstudier bygger dels på barnens och ungdomamas 

teckningsproduktion med efterföl jande muntliga kommentarer, dels på 

intervjuer. Genom att olika metoder användes, metoder som i sin tur 

kompletterar varandra, skapades fömtsät tningar för att en mer differentierad 

bi ld av tänkandet kunde framträda. Detta då bland annat olika metoder 

lämpar sig olika bra för olika personer. 

Även inom de båda insamlingsmetoderna, teckningar och intervjuer, 

eftersträvades en öppenhet . I n o m teckningsstudien finns denna öppenhe t i det 
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faktum att såväl visuell som verbal information samlades in . A t t bamen och de 

unga själva f r i t t f ick välja tecknings- /målningsteknik for att besvara f rågan: 

Vad tänker du på en fråga som i sig förmedlar en öppenhet , är ytterligare 

exempel på strävan att uppnå den fenomenologiska öppenheten . I nom 

intervjustudien visar sig öppenheten genom intervjuemas narrativa karaktär 

och att frågorna i möjligaste mån följde den intervjuades tankegångar och inte 

på förhand var formulerade. Att barnen och ungdomarna i samband med 

intervjun även f i ck ta del av olika fotografier i den ordning de själva bes tämde 

skall ses som ytterligare en strävan att nå öppenhe t . Vidare genomfördes två 

intervjuer med samtliga intervjuade, samt att även den visuella information 

som videoinspelningarna förmedlade beaktades, allt för att berika 

informationen från intervjuerna. Sammantaget skall detta ses som försök att 

spegla fenomenet f rån så många vinklar som möjl igt genom att olika 

informationskanaler används. 

Då mina antaganden om verklighetens beskaffenhet s tämmer väl överens 

med fenomenologin som metod och tankehållning, har jag argumenterat för 

att även v id analysen av det empiriska materialet låta m ig inspireras av 

densamma. Detta för med sig en strävan att utgå från materialet självt, utan att 

låta mig styras av på förhand uppställda och allt för stränga regler och 

metoder. Som f ramgåt t skall inte heller fenomenologin som metod betraktas 

som en enhedig, sammanhållen riktning, utan olika uttolkare av 

fenomenologin har kommit t i l l olika slutsatser o m dess potential och 

användning. Vidare har det framgått att jag personligen betraktar 

fenomenologisk metod i samband med analysen av det empiriska materialet 

utifrån en tankehål lning, som ett förhållningssätt. Detta förhållningssätt u tgör 

således grunden för analysen, en analys som sludigen utmynnar i studiens 

resultat, en beskrivning av en aspekt i livsvärlden, i f o r m av barns och 

ungdomars tänkande kring miljö. " A good phenomenological description is an 

elucidation o f some aspect o f the l ifeworld — i t resonates w i t h our sense o f 

lived l i f e " (van Manen, 1990, s 27). D ä r m e d är det dags att presentera de 

tankar som visat sig. 
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R E S U L T A T 

- strövtåg i tänkandets landskap 

Ty det ena efter det andra kommer att klarna 
och den blinda natten kommer inte att hindra 
din färd utan du kommer att se nattens djupaste 
hemligheter; sa ska tingen kasta ljus över 
tingen. / Lucretius, De rerum natura 

Innan det är dags att redogöra för de tankar som 'visat sig', kan det vara på 

sin plats att återigen påminna o m att syftet med studien är " . . . att synliggöra 

människors tänkande samt att tolka innebörden i dessa tankar. Avhandlingen 

fokuserar bams och ungdomars tänkande kring ett valt innehåll, nämligen 

m i l j ö " . 1 

Detta är det övergripande syftet. Beträffande syftena för avhandlingens två delstudier, se s 25. 
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För att lyckas i strävan att belysa, tolka och beskriva ett fenomen i livsvärlden, 

hur några barn och unga tänker kring vår mi l jö , har jag under arbetets gång 

strävat efter att låta fenomenet framträda, att förhålla mig självkritiskt t i l l det 

egna arbetet samt att vara observant på m i n egen förförståelse. Vidare har j ag 

v id analysen sökt mönster och stmkturer i det j ag sett, allt med målet att göra 

så många upptäckter som möj l ig t under mi t t strövtåg i ' tänkandets landskap'. 

Dessa mönster och stmkturer har därefter sammanförts i olika temata,2 med 

utgångspunkt i mönstrens och strukturernas gemensamma och centrala drag. 

De synliggjorda temata består i sin tur av interna variationer i fo rm av olika 

aspekter. Dessa aspekter speglar tänkandets mångfald inom respektive tema 

och gör därmed temat till vad det är. Därav framgår att det är de olika 

f ramträdande temata som gör fenomenet t i l l vad det är (se figur 4). "In 

determining the universal or essential quality of a theme our concern is to discover 

aspects or qualities that make a phenomen what it is and without which the 

phenomenon could not be what it is" (van Manen, 1990, p 107). 

j Fenomenet I 
V J 

Tema Tema Terna 

> T '< 

J 

Aspekt Aspekt Aspekt 

Figur 4. Modell som exemplifierar min syn på förhållandet mellan fenomenet, temata och 
aspekter. 

Det handlar således o m att v i d analysen tematisera tankarna. A v v ik t är dock 

att återigen betona att denna process inte skall ses som styrd av vissa 

förutbestämda regler. Istället handlar det om att låta fenomenet f ramt räda 

precis som det är. 

Making something of a text or of lived experience by interpreting its 
meaning is more accurately a process of insightful invention, discovery or 
disclosure — grasping and formulating a thematic understanding is not a 

2 Temata förstår jag i detta sammanhang som de knutpunkter vilka förenar fenomenets olika 
aspekter, van Manen (1990) beskriver detta metaforiskt när han menar att temata är som 
knutar i vår erfarenhetsväv, runt vilka vår levda erfarenhet vävs och bildar en meningsfull 
helhet. 
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rule-bound process but a free act of "seeing" meaning (van Manen, 1990, 

P 7 9 ) . 

De temata som så smån ingom utkristalliserade sig utgörs av de aktuella 

barnens och ungdomarnas kommunicerade tankar. Dessa tankar står i ständig 

kontakt med och påverkas av erfarenheter. "Phenomenological themes may 

be understood as the structures of experience" (van Manen, 1990, p 79). D ä r m e d 

framgår att tänkandet konstitueras genom vår plats i världen. 

De temata som 'visat sig' skall nu inte betraktas som fristående och 

oberoende kategorier, som är kvalitativt åtskilda. T v ä r t o m finns kopplingar 

och samband såväl i n o m som mellan de olika temata. Dessutom återfinns 

kopplingar och samband mellan de bägge studierna, som framgår i det 

föl jande. 

Som redan framgåt t består denna avhandlings empiriska material av två 

skilda, men ändå delvis sammanhängande delar. Då den första studien består 

av teckningsproduktion med efterföljande samtal redovisas här nedan först de 

resultat som utkristalliserade sig vid analysen av teckningarna. 

R e s u l t a t a v t e c k n i n g s a n a l y s e n 

Analysen av de insamlade teckningarna med efterföl jande mundiga 

kommentarer bör j ade med upprepade granskningar av dem i syfte att skaffa 

en första och omedelbar upplevelse av vad de förmedlade . Genom att tolka en 

bild kläs dess innehåll i ord. Enligt Sjölin (1993) är det dock vikt igt att inte 

fastna i ovidkommande associationer. En bilds uttryck får inte betraktas som 

om det vore en behållare av bildens innehåll. Istället menar Sjölin att v i i 

anslutning ti l l Husserl kan uppfatta det tolkade utifrån temata. Detta innebär 

att det är dessa temata vårt intresse riktar sig mot, trots att de inte är direkt 

närvarande för vårt medvetande. Det är således bildens förmedlande innebörder 

som är det väsendiga. 

V i d teckningsanalysen utkristalliserades efter hand olika stmkturer och 

mönster som undersöktes närmare , och så smån ingom framträdde fyra olika 

temata vilka beskrivs närmare nedan. Vad var då det gemensamma och 

centrala i dessa olika tematas stmkturer, som gjorde att de olika teckningarna 

placerades i nom ett visst tema? 
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F y r a temata m e d ursprung i teckningarna 

• Tankar som fokuserar den goda världen 

Detta tema innehål ler teckningar som avbildar ren och oförstörd natur i olika 

skepnader. De gemensamma drag som framträder i naturbilderna handlar om 

att mil jön beskrivs som det rena, vackra, idylliska naturlandskapet. I detta 

temas aspekter, ingår teckningar som gestaltar olika typer av rena naturbilder 

och dessa förmedlar samdiga en känsla av orörd och idyllisk natur, det ideala. 

• Tankar som fokuserar den onda världen 

Inom detta tema gestaltar teckningarna olika typer av miljöförstörelse. 

Miljöförstörelsen representeras bland annat av bilavgaser, fabriksutsläpp och 

nedskräpning på land och i hav. Vidare gestaltas miljöförstörelsen av skogsdöd 

och skogsskövling. Dessa teckningarna avbildar således mi l jön enbart ut ifrån 

förstörelseaspekter, vilket därmed är de gemensamma dragen i n o m detta tema. 

• Tankar som fokuserar dialektiken mellan den goda och den onda världen3 

Det tredje temat består av teckningar som innehåller såväl den rena och 

oförstörda naturen som förstörelse. Därav framgår att detta tema innehåller 

båda de föregående temata i och med att teckningarna gestaltar både och. 

Dessa teckningar gestaltar därmed såväl den goda som den onda världen och 

förhållandet dem emellan. Detta för i sin tur med sig att de gemensamma 

dragen inom detta tema är det dialektiska tänkandet mellan det goda och det 

onda. 

• Tankar som fokuserar miljöbefrämjande symboler och handlingar 

Mil jön gestaltas i nom detta tema utifrån direkta och indirekta sätt att åtgärda 

den rådande mil jösi tuat ionen, vilken inkluderar förstörelse. Dessa teckningar 

avbildar t i l l exempel olika typer av återvinningsstationer men även olika typer 

av mi l jömärken . Sammantaget representerar teckningarna inom detta tema 

olika former av åtgärder, vars syfte och yttersta mål är att förbättra alternativt 

inte försämra mil jösi tuat ionen, vilket även utgör de gemensamma dragen 

inom detta tema. 

3 Vad gäller de bägge polariserande termerna goda och onda, är det termer som även uttalas av 
vissa av respondentema i samband med teckningsproduktionen. 
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I n n e b ö r d e r i de ol ika temata som f r a m k o m ur teckningarna 

I en strävan att synliggöra innebörden av de ovan beskrivna temata 

genomfördes ytterligare analyser. Dessa analyser utgick från reflektiv hållning 

med tolkande inslag. För att ytterligare klargöra innebörden i dessa temata 

kommer i följande resultatredovisning detta att synliggöras. D ä r m e d 

synliggörs även de interna variationer, i f o r m av olika aspekter, som ingår i 

de olika temata. 

• Tankar som fokuserar den goda världen. 

• Tankar som fokuserar den onda världen. 

• Tankar som fokuserar dialektiken mellan den goda och den onda världen. 

• Tankar som fokuserar mi l jöbefrämjande symboler och handlingar. 

De fyra olika temata skall inte betraktas som kvalitativt åtskilda kategorier 

med vattentäta skott emellan. Istället återfinns samband och kopplingar mellan 

dem. Dessa samband och kopplingar påverkar i sin tur de olika temata och 

genom att synliggöra sambanden och kopplingarna samt påverkan dem 

emellan, ökar förhoppningsvis förståelsen för dessa olika temata (se figur 5). 

De respektive temata presenteras i det följande var för sig, utan inbördes 

rangordning. 

Figur 5. Visar de olika tematas samröre med varandra utan inbördes rangordning, temata som 
emanerat ur teckningarna. 

Det finns således vissa gemensamma och generella drag hos de olika temata, 

vilket bland annat visar sig i och med att tankarna inom de olika temata 

fokuserar olika nivåer; individnivå, g m p p n i v å samt samhällsnivå. Mellan till 

exempel den onda världen, som speglar förstöring, och mi l jöbefrämjande 

symboler och handlingar som i sin tur speglar åtgärder, finns kopplingar så 

tillvida att de båda speglar begreppet mil jö på såväl ind iv id - som samhällsnivå. 

Vidare finns koppHngar mellan den goda världen och mil jöbefrämjande 
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symboler och handlingar i och med att å tgärder mot mil jöförstöring och för 

en bättre mil jö är fömtsät tningar för en vacker och ren natur. Inom de temata 

som gestaltar både ren, oförstörd natur och förs tör ing, alltså den goda och den 

onda världen, finns koppling ti l l bland annat de temata som enbart gestaltar 

natur respektive förstöring. Gemensamt för de fyra temata är även att det 

inom samtliga f ö r e k o m m e r någon f o r m av mänsklig påverkan. Denna 

påverkan kan i n o m vissa temata vara ytterst marginell i förhållande ti l l andra, 

där den mänskliga påverkan är i det närmaste total. Ytterligare kopplingar och 

samband mellan de olika temata är att i det närmaste samtliga teckningar 

avbildar mil jön genom nordiska/skandinaviska mot iv . Det fö rekommer dock 

enstaka teckningar där mil jön avbildas via tropiskt djungelmotiv. Vidare 

gestaltar samdiga teckningar miljö genom barmarksmotiv, företrädesvis i f o r m 

av sommarmotiv, men även vår- och hös tmot iv finns representerade. Detta 

innebär att teckningar föreställande mil jö genom vintermotiv saknas helt. 

Även det faktum att samtliga bam och ungdomar använder avbildande 

gestaltningar i sina teckningar är värt att beakta. A v detta följer att 

teckningarna antar naturtrogna motiv och d ä r m e d saknas helt teckningar som 

gestaltar det tänkta med enbart färger och former, som inte är avbildande. 

I samband med följande resultatredovisning ges exempel på teckningar och 

muntliga kommentarer, som placerats i n o m respektive temata. De muntliga 

kommentarer som valts ut för att exemplifiera barnens och ungdomamas 

tankar skrivs med mindre stil, utan speciell inledande markering. I de fall även 

mina frågor ingår är de markerade med tecknet «. De olika teckningarna kan 

utifrån gjord tolkning enbart ingå i ett av de fyra temata. Då den goda 

världen t i l l antalet innehåller mer än hälften av de etthundrafem teckningarna 

kommer exempel på dessa produktioner att uppgå t i l l fem. Detta t i l l skillnad 

från de tre övriga temata, vilka var och ett består av lika stor andel 

teckningar, och därav exemplifieras med tre teckningar i nom respektive tema. 

Tankar som fokuserar den goda världen 

Den goda världen representeras av teckningar som föreställer naturbilder, 

vilka till klart övervägande del ger uttryck för det rena, orörda, idylliska 

naturlandskapet, ett idealtillstånd. Innehållsmässigt gestaltar teckningarna 

företrädesvis vyer i f o r m av öppna landskap, skogar, blomsterängar, fjäll , 

solnedgångar samt vatten i fo rm av hav, sjöar eller vattendrag. F ö m t o m dessa 

bilder av den vilda, orörda naturen förekommer även teckningar som 

föreställer natur av människan skapad, sk kulturlandskap, i fo rm av 

trädgårdsland, parker etc. På vissa av teckningarna finns även människor 

och/eller djur avbildade. I vissa fall där männ i sko r är avbildade föreställer 

teckningarna människor som på olika sätt använder och/eller utnyttjar naturen 
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för rekreation och sitt eget vä lbef innande, i f o r m av idkande av friluftsliv, 

tältning, ridning etc. Detta innebär i sin tur att den goda världen i första hand 

ses i ett organiskt perspektiv, där såväl mänsklighetens som djur - och 

växtrikets livskraft och välbefinnande betonas. 

Ovans tående beskrivning tyder på att dessa teckningar visar ett miljöetiskt 

tankesystem som utgår från såväl biocentriskt tänkande som antropocentriskt 

tänkande. 

I samband med det efterföljande samtalet framkommer det att tankarna 

som fokuserar den goda världen, i mycket stor utsträckning ger uttryck för 

den rena, oförstörda naturen, vilket även teckningarna visat. 

Jag tänkte som på solen som sticker upp mellan bergen. Och så en äng här 
nere med vatten som rinner ner från isen på topparna. Jag var i 
Junkerdalen, då såg det ut så (flicka, 13 år). 

Det förekommer dock att några bam och unga muntligt ger uttryck för ett 

tänkande som fömtom rena naturtankar även talade om mil jöförstör ing, detta 

trots att de enbart ritat den idylliska naturen. I dessa fall riktar sig tankarna i 

första hand mot den rena, oförstörda naturen, medan mil jöförs tör ing nämns i 

ett konstaterande perspektiv. 

Jag tänker på naturen ... [lång paus] ... nu är det mer skogsskövling och så 
där ... och alla fabrikerna som förorenar luften (pojke 10 år). 

Vidare framkommer även tankar som representerar ett önsketänkande om en 

bättre mi l jö . Exempel på dessa tankar ges nedan i samband med att några 

teckningar med efterföl jande muntliga kommentarer redovisas för att 

exemplifiera detta tema. Gemensamt för dessa aspekter, som ingår i temat, är 

dock att bamen och ungdomarna med ord och bild visar på tankar som i ett 

första och omedelbart perspektiv kretsar k r ing en ren och oförs törd värld -

den goda världen. 
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Figur 6. Det är framtiden ... den är ljus ... jag tror miljön kommer att bli bättre (pojke, 16 

år). 

Teckningen ovan (figur 6) gestaltar en ren och orörd natur vilket kan tyda på 

att den, ur miljöetiskt tänkande , representerar ett biocentriskt synsätt. Vidare 

exemplifierar de mundiga kommentarerna framtidsorienterade tankar, tankar 

som i detta fall ger uttryck för en fö rhoppning o m en bättre framtid. 

Även ovanstående teckning (figur 7) ger uttryck för den rena och f ina 

naturen, och i likhet med den föregående teckningen kan även denna 

gestaltning tyda på ett biocentriskt tänkande. Den mundiga kommentaren ger 

också uttryck för ett önsketänkande o m en f i n mi l jö , dock inte l ika 

framtidsorienterat som i det föregående fallet. Istället speglar de mundiga 

kommentarerna ett önsketänkande utifrån ett direkt och konkret 

nulägesperspektiv. 
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Nedans tående teckning, (figur 8) såväl som dess mundiga kommentar, 

visar att denna flickas tankar kretsar kr ing mil jö utifrån ett 

kulturlandskapsperspektiv, detta då mi l jön som avbildas är skapad av 

människan, ett grönsaksland. Det kan därmed tyda på att tänkandet, till 

skillnad från exemplen ovan, utgår från ett antropocentriskt tänkande. 

Figur 8. Jag vet inte - .-jag kommer inte ihåg vad det heter ... grönsaker i ett grönsaksland 
(flicka, 7 år). 

Även nedanstående teckning (figur 9) med tillhörande muntliga kommentar 

kan tyda på ett antropocentriskt tänkande , där människan använder naturen 

för rekreation och sitt eget välbef innande, denna gång i f o r m av idkande av 

friluftsliv. 

Figur 9. Jag tänker på friluftsliv. Jag är med i scouterna så jag bmkar vara ute mycket 
(pojke, 10 år). 
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Föra tom att människan och hennes relation t i l l mi l jön gestaltas i en del av 

teckningarna f ö r e k o m m e r även tankar som främst riktar sig mot djuren och 

deras förhållande t i l l mi l jön . En miljö som i det föl jande exemplet (figur 10) 

framför allt betonas som natur. 

Figur 10. Jag tänkte på naturen ... djuren, träden, fåglarna, bäcken, fiskarna, himlen, 
molnen och klipporna (pojke, 10 år). 

Fördelningen mellan de olika åldrarna samt mellan k ö n e n i n o m detta tema är 

följande. Flickorna ger i något större utsträckning än pojkarna uttryck för 

tankar som handlar om den goda världen. Vidare f ramkommer resultat som 

tyder på att dessa tankar är vanligare hos de yngsta åldersgrupperna, drygt 

hälften. Detta skall j ämföras med den äldsta å ldersgruppen där ungefär en 

tredjedel kan hänföras t i l l detta tema. V i d analysen av de muntliga utsagorna 

framträder även en viss skillnad i tänkandet relaterat t i l l å lder. Analysen tyder 

på att de yngre åldersgrupperna tänker utifrån ett nulägesperspektiv, medan 

den äldsta åldersgruppen i någon högre u ts t räckning även har ett 

framtidsperspektiv. 
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Tankar som fokuserar den onda världen 

Inom den onda vär lden återfinns de teckningar som illustrerar olika former av 

nrujöförs tör ing. Teckningarna föreställer företrädesvis rök och avgasutsläpp 

från motorfordon och fabriker. Även olika former av nedskräpning och 

förorening , såväl på land som i vatten, f ö r e k o m m e r på teckningarna. Vidare 

fmns ytterligare teckningar som gestaltar skogsdöd och skogsskövling. 

Gemensamt för teckningarna inom detta tema är att samtliga gestaltar mil jö ur 

ett mi l j o förs törande perspektiv. Oavsett o m teckningen avbildar fabriker med 

utsläpp, nedsk räpn ing eller skogsskövling är det endast de förstörande 

aspektema som har beaktats. 

Den onda vär lden ses i motsats t i l l den goda världen främst ur oorganisk 

synvinkel, där artificiella, döda ting existerar. Det f ö r e k o m m e r dock en del 

teckningar som fokuserar djurens situation i samband med miljöförstöring. 

Vidare speglar den onda världen en syn på att detta är skapat av mänsklig 

hand. Även i de mundiga kommentarerna framkommer att rni l jötankama hos 

bamen och ungdomarna inom detta tema, samdiga utgår från 

mil jöförs törande aspekter. En skillnad mellan de yngre och äldre 

åldersgrupperna är att de yngre bamen i större utsträckning ger uttryck för 

tankar o m nuläget i ett direkt och konkret perspektiv. 

Jag tänkte att dom har slängt en massa skräp på trottoaren och så ... och här 
är en bil med avgaser och här sitter en fågel och hostar [pekar på 
teckningen]. Han har fatt avgaser i sig (flicka, 7 år). 

Ungdomarna visar å sin sida exempel på ett tänkande som är mer 

framtidsorienterat och som även visar intresse för vad som händer om 
mil jöförs tör ingen fortsätter. 

Mycket negativt ... jorden är alldeles förstörd. Det kommer aldrig, 
förmodligen inte, bli något annat om vi fortsätter skräpa ner (pojke, 16 år). 

De äldre ungdomarna ser även mil jöförstör ingen i globalt perspektiv, så 

tillvida att de t änker på ti l l exempel växthuseffekten och ozonhål. 

Sammantaget representerar därmed de teckningar och de mundiga utsagor 

som placerats i n o m detta tema — den onda världen. 

Den onda vär lden far exemplifieras med följande tre teckningar och 
muntliga kommentarer. 
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Ovanstående teckning (figur 11), och även den til lhörande mundiga 

kommentaren, visar på ett tydligt sätt att tänkandet kretsar k r ing 

nxnj oförstörande aspekter. I detta fall består de mi l j oförstörande inslagen av 

avgasutsläpp och föroreningar från motorfordon och industrier. Även 

föroreningar av vatten i f o r m av utsläpp och nedsmutsning av hav, sjöar och 

vattendrag fö rekommer , vilket nedanstående teckning (figur 12) får 

exemplifiera. 

Figur 12. Det är ingen bra miljö nu. 
• Vad är det som gör den dålig? 
Vi skräpar ner och ... vi slänger inte saker där vi ska ... och sen är det skräpigt i vattnet 

(flicka, 10 år). 
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Precis som i de föregående exemplen visar även teckningen här nedan (figur 

13) ett tänkande som utgår i f rån en mil jöförstörande aspekt. 

Figur 13. Jag tänkte på att det var en massa människor i skogen som huggde ner en massa 
träd. Då skulle både människor och djur dö tror jag. 
• Hur tänker du då? 
För träden ger syre ... speciellt regnskogen. ... Och fåglarna ... fågelungarna måste också få 
mat, men det är svårare att hitta nu för det är så soligt. Maskarna kryper ner i jorden nu när 
dom huggt ner en massa träd. Dom trivs inte heller då. 
• Varför hugger dom ner träden? 
För dom tror dom blir rikare ... och det blir dom också. Och så ska dom bygga hus (flicka, 

Skillnaden mellan ovanstående teckning (figur 13) och de två föregående 

teckningarna (figur 11 & f igur 12) ligger i de olika vinklingarna av 

mil jöförs tör ingen. I detta fall uppehåller sig tankarna kr ing skogsskövling och 

även dess konsekvenser för människor och djur. Vidare visar detta tänkande 

exempel på att människans materiella behov tillfredsställs genom ett 

naturresursutnyttjande. Det f ramgår tydligt att detta resursutnyttjande 

påverkar såväl människor som djur negativt. 

I n o m detta tema förel igger ingen större skillnad i tänkandet med avseende 

på ålder. Det f ramträder dock en viss avvikelse i det att endast en person i 

åldersgruppen tretton år placerats i detta tema. Vad gäller könsskillnader 

framkommer att något fler pojkar än flickor har tankar som kan härledas t i l l 

den onda världen. I likhet med tankarna inom den goda världen ger de yngre 

åldersgrupperna uttryck för att tankarna kretsar kr ing direkta och konkreta 

aspekter, medan de äldre åldersgrupperna även ger uttryck för 

framtidsorienterade tankar samt globala aspekter. 

7 år). 
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Tankar som fokuserar dialektiken mellan den goda 
och den onda världen 

De teckningar som finns i n o m dialektiken mellan den goda och den onda 

världen representerar ett tänkande som fokuserar såväl den rena och oförstörda 

naturen som mfi jöförs tör ing. Detta tar sig uttryck i bildemas tudelade mot iv 

och här har bamen och ungdomarna valt olika strategier fö r att förmedla detta 

tänkande. Ett vanligt sätt att ge uttryck för tänkandet är att rent konkret dela 

upp bilden i två delar, där den ena delen gestaltar en bra och idealisk mi l jö , 

medan den andra delen står för en mil jöförs törande sida. Detta medan andra 

valt att rita bilden som en helhet där bra mi l jö illustreras med inslag av dålig 

miljö, ofta i f o r m av föroreningar från motorfordon och/eller fabriker. 

Inom detta tema ges ofta, utifrån de mundiga kommentarerna, uttryck för 

ett önsketänkande i f o r m av den rena, mi l j ovänliga naturen å ena sidan och ett 

realistiskt konstaterande att människan å andra sidan förstör mi l jön genom ti l l 

exempel föroreningar , utsläpp, avgaser, nedskräpning . Två mundiga 

kommentarer, som framkommer vid samtalet i anslutning till tecknandet, får 

exemplifiera detta. 

... så vill man att det ska se ut [pekar på den del av teckningen som 
föreställer ren och orörd natur] ... och så ser den ut [pekar på den andra 
delen av teckningen som föreställer fabriksutsläpp och skogsdöd] (pojke, 
16 år). 

Jag tänker hur vacker naturen egentligen är. Träden som jag ritat far 
symbolisera den vackra naturen och soptippen far symbolisera människan ... 
hur hon kommer in i naturen och skräpar ner (pojke, 16 år). 

Vanligt är att teckningarna, på den mi l jöförs törande delen av bilden har 

avbildat fabriker och dess utsläpp. I samband med de efterföl jande samtalen 

framkom tankar o m att dessa fabriker u tgör ett stort hot mot naturen. 

Jag tänker på fabriken ... och det goda. 
• Vad menar du med "det goda"? 
Det här [pekar på den del av teckningen som föreställer en ren och 
naturskön park]. Fabrikerna är ett sånt otroligt hot mot naturen och så 
(pojke, 13 år). 

Dessa teckningar samt de muntl igt uttryckta tankarna som hamnat inom detta 

tema ger på ett tydligt sätt uttryck för — dialektiken mellan den goda och den onda 

världen. 
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För att ytterligare belysa de gestaltade tankarna inom detta tema, redovisas 

här nedan exempel på teckningar samt muntliga kommentarer som framkom i 

samband med att teckningarna gjordes. 

Figur 14. Jag tänker på bra och dålig miljö (pojke, 13 år). 

Ovans tående teckning (figur 14) visar ett exempel av en tudelad bild där de 

olika delarna föreställer en bra respektive dålig miljö. Värt att notera i denna 

teckning är det faktum att tecknaren lagt ned stor möda på att kontrastera 

varje detalj i teckningen. M e d kommentaren under teckningen understryker 

pojken själv att hans tänkande som gestaltas i teckningen består av två delar, 

en bra och en dålig. Ytterligare ett exempel på en tudelad bild följer här 

nedan (figur 15). I likhet med exemplet ovan betonar även denna pojke att 

mi l jön består av en blandning mellan bra och dålig miljö. 
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Figur 15. Jag tänker på två olika sorters miljöer. Det är som det kan se ut [pekar till vänster 
på teckningen, och jämför därefter de olika sidorna]. Till exempel, istället för en stor fabrik 
[till vänster] är där ett litet hus [till höger]. Och så den där bruna kullen [till vänster] är 
grön där [till höger]. Där har dom täckt med jord [till vänster], istället för här där det är 
vatten [till höger]. Och så här ser molnet ut om det är så där dåligt [pekar på molnets vänstra 
sida] och det där är om det är fint [pekar på molnets högra sida]. 
• Hur ser det ut i verkligheten tycker du? 
Blandat tycker jag (pojke, 10 år). 

Även följande teckning (figur 16) gestaltar dialektiken mellan det goda och det 

onda, men t i l l skillnad från de föregående teckningarna är denna teckning 

ritad som en helhet. 

Figur 16. Jag tänker på naturen och färger. Den här är mycket mindre [pekar på fabriken på 
berget] än naturen, men ändå kan den klara av att skymma solen (flicka, 13 år). 

Ovanstående teckning (figur 16) representerar vacker natur med inslag av 

miljöförstöring, som i detta fall representeras av en fabrik med utsläpp. Vidare 
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förstärker den muntliga kommentaren ytterligare ett tänkande som baseras på 

dialektiken mellan det goda och det onda. 

I n o m detta tema framträder en tydlig skillnad mellan åldersgrupperna. I de 

två yngre åldersgrupperna f ö r e k o m m e r tankar som kan hänföras t i l l dialektiken 

mellan den goda och den onda världen endast i två fall, och dessa representeras av 

två pojkar, en på sju år och en på tio år. Sådana tankar är betydligt vanligare 

i de två äldre åldersgrupperna. N ä r en jämförelse mellan könen görs 

framkommer att pojkarna gestaltar sina tankar via dialektiska aspekter ungefär 

dubbelt så ofta som flickorna. 

Tankar som fokuserar miljöbefrämjande symboler och handlingar 

De teckningar som representerar m n j ö b e f r ä m j a n d e symboler och handlingar 

gestaltar olika former av åtgärdstankar, dvs direkta och/eller indirekta 

åtgärder som kan vidtas för att förbättra, alternativt inte försämra 

mil jösi tuat ionen. Det kan vara teckningar föreställande olika mi l jömärken , 

som ti l l exempel 'Bra miljöval ' , 'Svanen', men även teckningar som föreställer 

till exempel miljöstationer, komposter, glasåtervinningsstationer, 

papperskorgar. Vidare fö rekommer en teckning som avbildar kommunens 

miljöbuss, vilken används i undervisningssyfte inom ramen för skolans 

verksamhet, samt en teckning föreställande en b i l och där kommentaren till 

den är att bilen drivs med miljövänlig bensin. En annan av teckningarna 

avbildar demonstranter som demonstrerar mot skovling av regnskogar. 

Det handlingsinriktade tänkandet åskådliggörs, i såväl teckningarna som i 

det ef terföl jande samtalet, med sådant som kan göras för att skapa en 

mi l j ovänligare värld. Följande kommentar får representera det muntligt 

uttryckta tänkande som hänförts t i l l detta tema. 

En som går och slänger en flaska ... i en igloo eller vad det heter ... därför 
att inte djuren ska trampa i glas (pojke, 10 år). 

Vidare finns i n o m detta tema även teckningar och mundiga utsagor som visar 

ett tänkande som kretsar kring olika typer av mi l jömärken . 

Jag tänker på miljömärken ... [lång paus] och återvinning hit och dit, 
pappersåtervinning (pojke, 13 år). 

Trots likheter som förenar de olika teckningarna och utsagorna inom detta 

tema, finns det en klar tudelning av budskapet. Å ena sidan finns ett tänkande 

som representerar aktiva åtgärder i f o r m av ett konkret och direkt handlande, 

t i l l exempel å tervinning av glasflaskor eller komposterande, men även 
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avbildandet av pappers- och/eller skräpkorgar. Å andra sidan finns olika typer 

av mi l jömärken och symboler som mer är att betrakta som indirekta åtgärder . 

Sammantaget bildar dock dessa olika aspekter grunden inom temat — 

miljöbefrämjande symboler och handlingar. 

A v de teckningar som gestaltar tänkandet genom att avbilda olika 

symboler och mi l jömärken får följande tjäna som exempel (figur 17). 

Figur 17. Jag tänker speciellt på det märket [pekar på återvinningsmärket]. 
• Hur kommer det sig? 
Det är så mycket på reklamen, TV-reklam. Då är det alltid miljösvanen och tecken på burkar 
(pojke, 16 år). 

Andra tankar som förekommer i teckningarna inom detta tema, är de som 

fokuserar återvinning och kretsloppshandlingar. 

Figur 18. Atervändning ... pant. Att man kan använda saker igen. Så man inte behöver göra 
nya grejer ... få se ... man använder saker igen. Det är en sån där där man lämnar in en 
back ... [pekar på teckningen] ... på OBS ... och det är där flaskorna kommer in (pojke, 7 
år). 
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Ovans tående teckning (figur 18) och dess mundiga kommentar representerar 

ett handlingsinriktat tänkande. Det finns något konkret att göra för att 

förbät t ra mil jösi tuat ionen genom att minska resursutnyttjandet, och detta 

exemplifieras hä r av flaskåtervinning. 

Ä v e n teckningen nedan (figur 19) med efterföl jande mundiga kommentar 

representerar återvinningstankar, dock ej på samma direkta och konkreta sätt 

som i fö regående exempel. Sammantaget ger istället teckningen och de 

mundiga kommentarerna uttryck för ett tänkande som bygger på en 

handlingsorienterad insikt, det är bara v i människor som kan göra något åt 

jordens mil jösi tuat ion och ett sätt är att återvinna. 

Figur 19. Okej, jag har gjort en jord med återvinningstankar. Vi har ju bara oss och stora 
rymden utanför (flicka, 16 år). 

V i d en granskning av hur tankarna inom det tema som fokuserar 

miljöbefrämjande symboler och handlingar är representerade i teckningsmaterialet 

som helhet framkommer att någon större skillnad mellan de olika 

åldersgrupperna i stort inte föreligger. Vidare framkommer att de yngre 

åldersgruppernas teckningar gestaltar ett tänkande som bygger på aktiva, 

konkreta åtgärder, t i l l exempel glasåtervinning. Detta t i l l skillnad från de äldre 

åldersgrupperna som även avbildar sitt tänkande genom att rita olika typer av 

mi l jömärken , vi lket mer är att betrakta som indirekta åtgärder. 
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Sammanfattning och kommentarer 

Vad kan då sägas o m dessa bams och ungas tänkande kr ing mi l jö , ett tänkande 

som utkristalliseras genom teckningsstudien? Det framkommer av resultatet att 

tankar som fokuserar den goda världen, i f o r m av rena och oförstörda 

naturbilder, år det vanligaste sättet att avbilda sitt tänkande bland bamen och 

ungdomarna i denna undersökning. Drygt hälften av teckningarna och de 

mundiga utsagorna har placerats inom detta tema. Vidare pekar resultatet på 

att detta tänkande är vanligast hos de tre yngre åldersgrupperna, j ä m f ö r t med 

den äldsta å ldersgruppen. Denna skillnad mellan åldersgrupperna kan kanske 

förklaras med att de yngre bamen och ungdomarna utgår från sin konkreta 

verklighet, medan den äldsta åldersgruppen kan ha ett tänkande som i större 

utsträckning präglas av en global helhetssyn. Tänkande t som fokuserar den 

goda världen är även något vanligare hos flickorna än hos pojkarna. 

Ytterligare en skillnad i tänkandet mellan bamen och ungdomarna är humvida 

de ger uttryck för nulägesaspekter eller framtidsorienterade aspekter, och här 

framkommer resultat som tyder på att de äldsta ungdomarna är något mer 

framtidsorienterade i sitt tänkande, medan de yngre oftare tänker ut i från ett 

nulägesperspektiv. Bland de bam och ungdomar, vars tänkande placerats inom 

detta tema, går dessutom en trolig skiljelinje mellan dem som tänker på mil jö 

utifrån ett biocentriskt perspektiv och dem som istället utgår i från ett 

antropocentriskt perspektiv. Det perspektivet, dvs att sätta människan i 

centmm så som 'herre över naturen' har sitt urspmng i vårt judiskt—kristna 

kulturarv. Antropocentrism är således en grundkomponent i vårt västerländska 

tänkande (Sörlin 1991; von Wright 1995b). 

V i d de ef ter föl jande samtalen f ramkom inom detta tema, den goda 

världen, även tankar som tyder på att bamen och ungdomarna, trots att det 

första de tänkte på när de hörde ordet mil jö var den rena, orörda naturen, 

även har tankar som innehål ler insikter o m att denna bi ld inte alltid är identisk 

med den faktiska situationen. Deras teckningar föreställande den idylliska 

naturen, kan i dessa fall ses som ett önsketänkande o m hur de v i l l att det skall 

vara. 

Precis som i det föregående temat framkommer resultat inom temat den 

onda världen som tyder på att de yngre barnens tankar kretsar k r ing den egna 

konkreta verkligheten. Den miljöförstöring som relateras t i l l i dessa fåll är av 

sådan art att bamen själva på ett direkt sätt kan erfara den. Detta till skillnad 

från den äldsta åldersgruppen, som i större uts t räckning tar med 

rniljoförstörande aspekter även om de inte har det i sin konkreta närhet . De 

äldre ungdomarna relaterar bland annat t i l l mil jöförstöringens effekter och dess 

globala problem i f o r m av växthuseffekt, ozonhål etc. Undantag finns dock 

och ett är tidigare presenterat med hjälp av ord och bi ld , figur 13 på sid 95. I 

detta fall ger en sjuårig flicka uttryck för tankar som tyder på ett globalt 
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helhetstänkande i fo rm av följderna v id skovling av regnskog, och även att det 

är människans materiella behov som är upphovet t i l l t rädfäl lningen. Liknande 

resultat har även Palmer (1996) funnit i sina studier av fyra - och sexåringars 

tankar omkring regnskogen. I Palmers studier visar det sig bland annat att 

39% av fyraåringarna och 80% av sexåringama anser att människans 

materiella behov är huvudanledningen t i l l varför träd fällts. 

F ö m t o m att skogar skövlas på gmnd av människans materiella behov, 

framkommer att de för denna studie aktuella bamen och ungdomarna anser att 

djuren påverkas i negativ riktning v id skogsskövling. D e menar vidare att 

även andra former av mil jöförstöring påverkar f ramfor allt d jur i negativ 

riktning. At t det är djur som påverkas negativt v id mi l jöförs tör ing , i detta fåll 

förstöring i f o r m av skogsskövling, visar även studier g e n o m f ö r d a av Palmer 

(1996). I Palmers studie nämner ungefär hälften av sexåringarna att de levande 

varelser som bor i regnskogen skulle d ö o m träden höggs ner. 

Ytterligare en skillnad mellan åldersgrupperna är att de yngre bamen ger 

uttryck för tankar som kretsar omkring nuläget, medan de äldre ungdomarna i 

större utsträckning relaterar sina tankar t i l l en framtida hotbi ld i f o r m av vad 

som kan hända om inget görs för att förbättra mil jös i tuat ionen. 

Tankar som fokuserar dialektiken mellan den goda och den onda världen är 

klart överrepresenterade hos de två äldre åldersgrupperna. T i l l skillnad från de 

två yngsta åldersgrupperna, där endast två teckningar kan hänföras t i l l detta 

tema, har de äldre grupperna ett tänkande som tyder på att de i större 

utsträckning kan ta hänsyn ti l l flera dimensioner. En skillnad mellan könen 

föreligger också, om än inte lika tydlig som mellan åldersgrupperna. Dock 

framgår att pojkarna ungefär dubbelt så ofta som flickorna har tankar som ger 

uttryck för dialektiken mellan å ena sidan en mil jö med ren, fin, vacker, orörd 

natur och å andra sidan müjöförstörelse. 

Vad beträffar det f järde temat, som fokuserar miljöbefrämjande symboler och 

handlingar framträder ingen större skillnad i t änkandet hos bamen och 

ungdomarna beroende på ålder eller kön för gruppen som helhet. Dä remo t 

framkommer att de yngre åldersgrupperna avbildar sitt t änkande genom att 

rita t i l l exempel glasåtervinning, vilket representerar en konkret och direkt 

åtgärd som de själva kan bidra med. Hos de yngre bamen framkommer även 

tankar som tyder på att dessa åtgärder är viktiga för att inte djur skall skadas.4 

Att bam, i detta fall sexåringar, anger att djur skadas o m skräp ligger slängt 

ute i naturen har även studier av Palmer (1995) visat. 

De äldre åldersgrupperna har däremot ett tänkande som även gestaltas 

genom avbildandet av olika typer av mi l jömärken , vi lka mer är att se som 

indirekta åtgärder. Gemensamt för de bam och unga, vars teckningar hamnat 

inom detta tema, är att de visar på ett handlingsinriktat t änkande . Det finns 

saker att göra för att bekämpa mil jöförstöringen och dessa åtgärder är ofta 

4 Se t ex tidigare refererat citat, s 99. 
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fö rkn ippade med vad de själva kan göra på ett konkret och direkt sätt. 

Oavsett o m tänkandet kretsar mnt olika typer av mi l jömärken eller rent 

konkreta åtgärder i f o r m av t i l l exempel glasåtervinning, representerar de 

någon f o r m av aktivt handlande. Vidare innehåller dessa tankar normativa 

inslag i och med att de fokuserar vad människan kan och bör göra fö r att 

förbät tra alternativt inte försämra vår iniljö. 

Sammantaget kan konstateras att en klart övervägande majoritet av bamen 

och ungdomarna ger uttryck för ett tänkande som utgår från ett positivt 

synsätt. A t t tankarna kr ing mil jö antingen gestaltas genom den rena, o rö rda , 

idylliska naturen, eller att de är positiva i den bemärkelsen att tankarna kretsar 

kr ing handlingsinriktade åtgärder med syfte att förbättra mil jön alternativt 

hjälpa den att inte förvärras. Tankarna som handlar o m dialektiken mellan det 

goda och det onda visar på den goda sidan ofta ett önsketänkande o m en 

positiv mi l jö , medan den onda sidan mer ger uttryck för realistiskt 

konstaterande. Det är enbart hos en sjättedel av bamen och ungdomarna, 

i n o m temat den onda världen, där tankarna enbart gestaltas genom olika typer 

av förstörelse. 

Ovans tående resultatredovisning uppvisar, vilket även tidigare påpekats , 

vissa skillnader i tänkandet relaterat t i l l såväl ålder som kön . A t t en viss skillnad 

i t änkande t relaterat till ålder föreligger är i enlighet med Piagets stadieteori 

(Piaget, 1951). I resultatet framkommer dock tänkande som avviker f rån 

denna stadieteori i det att de yngre bamen i vissa fall uppvisar förmåga att 

tänka i abstrakta termer samt att även förmågan att tänka i system m ä r k s . 3 

Dessa avvikelser är i linje med den kri t ik som riktats mot Piagets stadieteori. 6 

Ytterligare studier, av förd jupad karaktär, b e h ö v e r dock genomföras för att 

u t röna humvida mina resultat är ett utslag av genuint tänkande eller ett 

upprepande av något inlärt utan djupare förankr ing. 

Vär t att notera är även det faktum att ingen av teckningarna föreställer 

eller avbildar mil jön genom vintermotiv. Detta kan tyckas aningen 

anmärkningsvär t då samdiga bam och unga bor och lever i norra Sverige, 

vilket i nnebä r att mil jön ungefär halva året är snötäckt. Denna avsaknad av 

teckningar med vintermotiv kan endast spekuleras kring. At t denna studies 

empiriska material samlades in under september månad, då snön ännu inte 

svept i n landskapet i sin vinterskmd, kan eventuellt ha påverkat barnens och 

ungdomamas val av motiv. Kanske är det även så att att vinter och snö 

upplevs som en så vanlig och vardaglig företeelse, att den just på gmnd av 

denna närhe t är svår att använda som resurs. Det kan även tänkas att bamen 

och ungdomarna förknippar begreppet mil jö med en levande och organisk 

natur, v i lket i sådant fall innebär att de årstider där l iv och växtlighet syns och 

5 Se t ex tidigare refererat exempel på s 95, där trädens betydelse för syreproduktionen 
diskuteras (figur 13), men även exemplet på s 100 (figur 18) där återvinningsfunktionen 
belyses. 
6 Se avsnittet Tänkande - vad är det?, s 40. 
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märks mest är den som betonas. I enlighet med Bateson (1987) kan dock 

konstateras att även ett icke-budskap är ett budskap. Hur budskapet i detta fall 

skall tolkas känner jag mig för närvarande osäker på. 

En fråga som uppstår i samband med försöket att synliggöra de osynliga 

strukturer som tänkandet utgör är i vi lken m å n ett tänkande låter sig ' fångas ' 

med hjälp av teckningar som metodiskt redskap. Det kan tyckas självklart att 

det ligger begränsningar i vad man faktiskt kan avbilda genom att r i ta /måla 

kontra det man faktiskt tänker på. Detta kan ses som en uppenbar risk, men 

då det inte är teckningsmotivet i sig som är det väsendiga utan vad bilden 

förmedlar framstår inte denna 'risk' som särdeles överhängande. Istället är det 

den innebörd som teckningen ger uttryck för som är föremål för analys. Vad 

innebär då detta? Låt oss tänka oss i n i följande situation. 7 

Lisa 10 år, får instruktionen att rita det hon tänker på när hon h ö r ordet 

mil jö. 'Mi l jö ' - Lisa tänker omedelbart på en idyllisk och vildvuxen 

sommaräng med mängder av allsköns olika sorters blommor och växter , 

betande kor i bakgrunden, humlor och b in surrande i luften, fågelkvitter från 

ett vildrosbuskage och en porlande bäck som slingrar sig fram genom en 

b jö rkdunge . F ramför sig ser hon precis hur det ser ut på landet hos mormor, 

där hon varit så många somrar. H o n kan t i l l och med känna dofterna från 

blommorna och känna gräset kittla hennes bara ben. H u r ska nu dessa tankar 

förmedlas via några kritor och ett v i t t , tvådimensionellt pappersark? Lisa 

funderar och så bör jar hon rita; g rön t gräs längst ned på papperet, tre 

blommor som växer på gräset, två träd i vänstra hörnet med ett litet blått fält 

mellan sig som föreställer vatten, en buske i det högra hörnet av papperet, 

några fåglar i f o r m av vågformade streck som placeras ovanför , en stiliserad 

bild av en ko, blå himmel och en stor sol. N u är hon klar, så här ser hennes 

tänkande ut. 

7 Detta är en av mig konstruerad situation. Även den avbildade teckningen (figur 20) är 
konstruerad med utgångspunkt i den exemplifierade situationen. Exemplet syftar t i l l att öka 
förståelsen för vad jag menar med en tecknings innebörd. 
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Figur 20. Lisas tankar gestaltade genom en teckning. 

V i d en första anblick av Lisas teckning (figur 20) kan tyckas att flera 

dimensioner saknas. Den här förenklade teckningen gör inte på långa vägar 

rättvisa åt det mångfaset terade tankesystem som döljer sig inom Lisa. Vad 

förmedlar då teckningen när den blir föremål för analys och tolkning? Trots 

att Lisa inte har fö rmågan att avbilda sina tankar med exakthet i all sin 

detaljrikedom, måste teckningen ses som uttryck för ett symboliskt språk. 

Detta symbohska språk förmedlar , trots att vissa dimensioner kan tyckas 

saknas, en innebörd av Lisas tänkande i form av den rena, oförstörda, idylliska 

naturen - den goda världen. Exemplen skulle kunna mångfaldigas, men 

slutsatsen blir ändå densamma. En bi ld eller teckning kan på sitt speciella vis 

förmedla innebörden av ett tänkande , trots att den inte med fotografisk 

exakthet återger tänkandet . Teckningar som metodiskt redskap skall därför ses 

som ett sätt att försöka ' fånga ' innehållet och innebörden av bams och ungas 

tankar, denna gång tankar som kretsar kring begreppet mi l jö . 

Ett alternativ till att låta informantema gestalta sina tankar genom 

teckningsproduktion kan vara att låta dem fotografera sin omgivning med 

utgångspunkt från vad de tänker på. Detta sätt har bland annat använts av 

Carlsson (1997) och Johansson (1985; 1987 8), och skulle för denna studie 

kunnat innebära att bamen och ungdomarna med hjälp av en kamera fatt 

fotografera av vad de tänkte på kr ing begreppet mi l jö . Ett spännande 

alternativ som vore intressant att utveckla. Som jag ser det föreligger dock en 

del problem med detta sätt i denna studie. Problem som återfinns i det faktum 

att bamen och ungdomarna kanske tänker på ting och/eller skeenden som inte 

finns i den omgivning de har tillgång t i l l . Detta faktum visade sig även i de 

för denna studie aktuella teckningarna, vilket naturligtvis är ett problem som 

8 Denna referens är en nationell vandringsutställning, Tänk om som tillkommit inom ramen 
för ett aktionsforskningsprojket som startade 1979. Vetenskaplig ledare för projektet var 
professor Henning Johansson och utställningen bestod bland annat av fotografier som tagits av 
de elever som deltog i projektet. 
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blir större j u yngre informanterna är, i och med deras mer begränsade 

rörelseyta. Detta problem kan man inte heller bortse ifrån vad gäller äldre 

informanter. Även deras möjl igheter att fotografera vad de verkligen tänker 

på kan begränsas genom rids- och avståndsperspektivet samt även av 

kostnadsskäl. 

Vidare emanerar ett fotografi ur något befindigt, motivet existerar eller 

har existerat (Barthes, 1986), vilket skall jämföras med en teckning som även 

kan gestalta det icke befintliga. Teckningsmotivet behöver således inte 

existera, annat än i tecknarens medvetande. 

Ytterligare ett alternativ till teckningsstudien kan vara att låta 

informantema använda videokamera för att gestalta sina tankar. At t låta 

informanter videofilma t ing och skeenden i sin omgivning har bland annat 

använts av Walkerdine (1997). Även v id ett sådant förfaringssätt kan, i likhet 

med en fotografistudie, endast det existerande avbildas, samt att detta 

existerande b ö r finnas i den nära omgvningen. 

En fråga som i sammanhanget är värd att beakta, är huruvida en teckning 

och en m ü n d i g eller skriftlig utsaga leder ti l l samma resultat. Tamm och 

Granqvist (1995) fann i sin studie kr ing bams och ungdomars tankar om 

döden, att olika representiationsmedier gav upphov t i l l delvis olika resultat. 

Detta grundar de på två studier, där den ena metodiskt använde sig av 

teckningar, medan den andra byggde på skrivna uppsatser. De fann 

indikationer på att vissa tankar är lättare att gestalta i bi ld än i text och vice 

versa. Tendenser t i l l detta framkommer även i mit t resultat i och med att vissa 

bam och unga utvecklade sitt tänkande genom att lägga i n fler aspekter i det 

efterföljande samtalet än i den ritade bilden. 9 Även det motsatta förhållandet 

f ö r e k o m m e r i det att teckningen i vissa fall gestaltade fler aspekter än vad som 

framkom i det ef terföl jande samtalet. Denna tendens understryker behovet av 

forskning som utgår f rån olika metodiska angreppssätt. För att komplettera 

och fö rd jupa resultatet från min undersökning med teckningar som bas följer 

därför en studie av intervjuer. 

9 Se t ex temat den goda världen, s 88. 
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Resultat av intervjuanalysen 

N ä r samtliga intervjuer transkriberats och kompletterats med den information 

som videoinspelningarna tillförde, följde en period av intensivt analysarbete 

där flera olika tänkbara analysvägar prövades. T i l l att bör ja med lästes 

intervjuutskrifterna ett flertal gånger i en strävan att fånga en första upplevelse 

av materialet. I samband med detta började olika mönster och strukturer att 

framträda, mönster som undersöktes vidare i ett försök att synliggöra olika 

delar i materialet, allt i ett försök att fånga de meningsbärande strukturerna. 

V i d denna första g e n o m g å n g av materialet söktes efter mönster och 

stmkturer med utgångspunkt i rent innehållsliga aspekter och analysen utgick 

från de olika områden som belysts under intervjun. Utsagorna grupperades 

därmed med utgångspunkt i respektive område, vars syften var att synliggöra 

barnens och ungdomamas tänkande kring olika medvetandedimensioner så 

som till exempel känslor, handlande och visioner angående miljön. Dessa 

områden har bamen och ungdomarna givits tillfälle att tänka på och reflektera 

över, o m än i olika ordningsföl jd och med frågor av ohka karaktär beroende 

på hur intervjun fortskred. A t t jag vid denna analysfas sökte efter mönster och 

stmkturer med utgångspunkt i de olika belysta områdena innebar en viss 

styrning. I samband med att dessa områden analyserades framträdde även 

områden som det inte explicit frågats om. Detta faktum ökade ytterligare 

behovet av att låta materialet 'tala självt', vilket resulterade i en förd jupad 

analys. Vad var det intervjuutsagoma implicit förmedlade? Gick det att skönja 

några möns ter och stmkturer i detta? 

Denna fas i analysen syftade till att lyfta materialet t i l l nästa förståelsenivå. 

Detta gjordes genom att intervjuutsagoma lästes ytterligare gånger i försök att 

hitta bakomliggande stmkturer i det sagda, och detta oberoende av de olika 

områdena som belysts under intervjuerna. Denna process innebar en ständig 

växelverkan mellan mig själv och materialet, där tidigare erfarenheter ledde 

t i l l nya i en ständigt växande spiral. Det innebar även ett växlande mellan 

f igur- och grundperspektiven, samt att betraktelsen gjordes från flera olika 

horisonter. Även pendling mellan närhet och distans t i l l materialet var 

nödvändig under denna analysfas. Vidare kan poängteras att intervjuerna även 

betraktades som helheter i ett större sammanhang, vilket enligt Bergsten 

(1992) minskar risken för att tolkningarna blir smala och felaktiga. V i d denna 

fördjupade analys utkristalliserades så småningom åtta olika temata, temata 

som tiUsammans belyser fenomenet och ger det mening, vilket van Manen 

(1990) j ä m f ö r med knutar i vår erfarenhetsvärld. En annan metaforisk 

beskrivning ger han i det följande: 

Dessa områden har redogjorts för i metoddelen, se s 71. 
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Themes are the star that make up the universes of meaning we live 
through. By the light of these themes we can navigate and explore such 
universes. Themes have phenomenological power when they allow us to 
proceed with phenomenological descriptions (s 90). 

I likhet med teckningsstudien speglar dessa temata olika aspekter av tänkandet . 

Dessa aspekter speglar i sin tur interna variationer inom temat, vilka trots sina 

variationer har vissa gemensamma och centrala drag. Detta kommer i det 

följande att beskrivas. 

Å t t a temata m e d ursprung i intervjuerna 

• Pragmatiska perspektiv 

Detta tema utgörs av olika former av direkta och/eller indirekta handlingar, 

något görs alternativt inte görs. Det kan t i l l exempel handla o m olika typer av 

miljöförstörelse, men det kan även vara olika typer av åtgärder att vidta för 

att förbättra alternativt inte försämra mi l jön . Det gemensamma i n o m detta 

tema är således att något görs, och detta oavsett om det som görs är 

miljöförstörande eller mil jöåtgärdande. Vidare kan detta görande få såväl 

direkta som indirekta effekter. Sammantaget åskådliggör dessa handlings

aspekter temats gemensamma och centrala drag. 

• Lärande perspektiv 

Inom detta tema behandlas kunskapens olika skepnader och detta oavsett om 

kunskapen upplevs som positiv eller negativ. Skolans, massmedias och 

dialogens rol l behandlas i förhållande t i l l lärandesituationer, vilket för med sig 

att detta temas gemensamma drag utgörs av att aspektema i n o m temat 

samdiga har riktning mot lärande. 

• Ansvarsperspektiv 

Detta tema har aspekter vilka samdiga behandlar ansvarsfrågan och då med 

betoning på vem/vilka som har ansvar för mi l jön . Det kan t i l l exempel handla 

om det egna ansvaret hos bamen och ungdomarna, men även o m ansvaret för 

miljön ur en större synvinkel. I n o m detta tema är det således olika 

ansvarsaspekter, och detta oavsett o m ansvar tas eller inte, som u tgör det 

gemensamma hos temat. 

• Känslomässiga perspektiv 

Aspektema i n o m detta tema karaktäriseras av de känslor som framkommer i 

samband med dels tankar o m mil jön och dess situation, dels av de känslor 

bamen och ungdomarna har i samband med att de själva bidrar med någon 
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åtgärd i syfte att förbättra mil jösi tuat ionen. Även känslor inför framtiden och i 

förhållande ti l l vuxenvärlden ryms i n o m dessa perspektiv. Det gemensamma 

inom detta tema fokuserar således känslor inför mil jön. 

• Framtida och visionära perspektiv 

I n o m detta tema återfinns barnens och ungdomamas syn på framtiden, hur de 

tror att framtiden kommer att gestalta sig och hur de själva v i l l att det skall b l i , 

deras visioner. Det gemensamma är dock att aspektema riktar sig mot 

framtiden, och detta oavsett o m barnens och ungdomamas tankar riktar sig 

mot vad de tror om framtidens miljösi tuation eller hur de själva vi l l att den 

skall gestalta sig. Och därmed har temats gemensamma och centrala drag visat 

sig i f o r m av synen på framtiden samt de egna visionerna. 

• Filosofiska perspektiv 

I n o m detta tema betonar bamen och de unga vikten av att tänka och 

reflektera över mi l jö f rågoma, men även att detta inte är något alla självklart 

gör. Detta temas gemensamma drag utgörs således av att tänkande och 

reflekterande aspekter betonas. 

• Estetiska perspektiv 

Aspektema inom detta tema fokuserar naturen och dess inverkan och betydelse 

för människan. Här betonas t i l l exempel människans behov av f in och orörd 

natur samt konsekvenserna o m detta saknas. Temats gemensamma och centrala 

drag utgörs således av olika aspekter av naturen och dess skönhetsvärden. 

• Romantiska perspektiv 

Samdiga de aspekter som framträder i nom detta tema behandlar levnadssätt 

och samhällsstrukturer samt j ä m f ö r dessa över tid. Ett genomgående drag 

inom detta tema är att 'det var bättre förr ' . Även människors levnadssätt i 

vissa sarnhällsstmkturer påtalas som mer mi l jöbef rämjande än andra. 

Sammantaget u tgör detta temats gemensamma drag. 

I n n e b ö r d e r i de olika temata som f r a m k o m ur intervjuerna 

Vad är då innebörden i de ovan beskrivna temata? Och hur kommer v i åt de 

meningsbärande strukturerna? Detta sökande efter innebörder innebar att 

ytterligare analysgenomgångar genomfördes , nu med utgångspunkt f rån 

reflektiv hållning med tolkande inslag. I det följande kommer tänkandets olika 

temata ytterligare att synliggöras, allt i en strävan att öka förståelsen för 
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tänkandets innehållsliga strukturer och de perspektiv tankarna fokuserar, 
nämligen: 

• Pragmatiska perspektiv. 

• Lärande perspektiv. 

• Ansvarsperspektiv. 

• Känslomässiga perspektiv. 

• Framtida och visionära perspektiv. 

• Filosofiska perspektiv. 

• Estetiska perspektiv. 

• Romantiska perspektiv. 

Som framgått utgörs dessa åtta temata av olika aspekter, som trots sina 

variationer har gemensamma och central drag. I l ikhet med teckningsstudien 

finns samband mellan temata, och dessa skall därför inte ses som stelnade i en 

form. Därav följer att de olika temata påverkar varandra i en ständigt 

snurrande spiral (se figur 21) och som en följd av dessa antaganden om 

verklighetens beskaffenhet skall de beskrivna temata inte betraktas som statiska 

och kvalitativt åtskilda kategorier. Skillnaden mellan dessa beskrivna temata 

och statiska kategorier ligger istället i det faktum att dessa temata interagerar 

sinsemellan och därav inte går att placera i stelnade kategorier, som inte tillåts 

överlappa varandra. Även dessa temata presenteras, i l ikhet med 

teckningsstudiens temata, utan inbördes rangordning. 
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För att ge några exempel på kopplingen och samspelet mellan de olika temata 

kan nämnas att tänkandet och reflekterandet är in t imt sammankopplat med 

utbildning och undervisning. Vidare finns kopplingar mellan såväl 

tänkandet / ref lekterandet och handlandet, men även mellan undervisning och 

handlande. Handlandet interagerar i sin tur med synen på det egna och andras 

ansvar, vilket i sin tur påverkar den faktiska miljösituationen. Et t samspel finns 

även mellan känsla och handling. Vad gäller de framtida och visionära 

perspektiven återfinns inom dessa även vissa ansvarsperspektiv i och med att 

framtiden även inrymmer ett visst ansvar för kommande generationer. 

Vidare ingår samtliga dessa temata inom varje intervjupersons tanke

strukturer. Hos dessa olika temata, som karaktäriseras av olika interna 

variationer i f o r m av aspekter, finns vissa gemensamma drag. De kan ti l l 

exempel visa såväl positiva som negativa drag. M e d andra ord, och för att 

återknyta t i l l teckningsanalysens terminologi, finns de positiva dragen inom 

den goda världen, medan de negativa dragen finns att hitta i n o m den onda 

världen. Inte heller dessa världar skall ses som stelnade i bes tämda former, ty 

det pågår en ständig pendling dem emellan. Denna dialektik känne tecknar 

således samtliga temata och detta oavsett vilka gemensamma och centrala drag 

de antagit. Inom samdiga temata visar sig även olika grader av 

systemtänkande, vilket i sin tur återspeglar såväl lokala som globala riktningar. 

F ö m t o m dessa gemensamma drag som återfinns i nom samdiga temata, 

finns vissa andra drag som karaktäriserar fler än ett tema, dock inte samtliga. 

Det kan t i l l exempel vara att tänkandet inom flera perspektiv u tgår från ett 

normativt synsätt, vilket visar sig i och med att vikten av hur man b ö r agera 

påtalas. I likhet med de tankar som synliggjorts i samband med tecknings

studien, fokuserar såväl de positiva som de negativa tankarna i n o m vissa 

temata olika nivåer; individnivå, gmppnivå samt samhällsnivå. Detta innebär 

ti l l exempel att det inom individnivån uppvisas en stark koppling t i l l den egna 

personen eller en enskild person, inom gruppnivån betonas olika grupper av 

människor, medan det inom samhällsnivån fokuseras olika övergr ipande 

samhällsstmkturer. 

De olika tankeperspektiven kommer i det följande att redovisas. Först i 

fo rm av en kortfattad sammanställning där respektive temas innehåll och 

innebörd tydliggörs (tabell 2), för att därefter mer ingående explici tgöra 

innehåll och innebörd i de olika perspektiven. 
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Tabell 2. Visar en kortfattad sammanställning av innehåll och innebörder samt den dialektiska 
pendlingen inom tänkandets olika temata. 

Tänkandets olika 
temata 

Positiva drag 

Den goda världen 

Negativa drag 

Den onda världen 

Pragmatiska perspektiv 

Lärande perspektiv 

Ansvarsperspektiv 

Känslomässiga 
perspektiv 

Framtida och 
visionära perspektiv 

Filosofiska perspektiv 

Estetiska perspektiv 

Romantiska perspektiv 

m i l j ö b e f r ä m j a n d e mi l jö fö r s tö rande 

handlingar handlingar 

utbildning, dialog negativ kunskap, 

och massmedia utbi ldning fungerar ej 

eget och ingen bryr sig, 

andras ansvar tar ej ansvar 

glad, stolt, har fram uppgiven och modfälld, 

tidstro och hopp tvivel , hopplöshe t 

framtiden blir bättre, framtiden blir sämre, 

hoppas och önskar tvivlar 

tänka, reflektera, tänker ej, t änker fel 

inse inser ej 

naturens har ej sett vacker 

skönhetsvärden natur - kan ej vara 

betonas rädd om den 

vissa tider och vissa tror ej det går att leva så 

platser var /ä r bättre 

Denna kortfattade beskrivning av de olika temata, med dess olika 

tankeperspektiv, samt respektive tematas olika innebörder följs nu av en 

utförligare genomgång , vilken även inkluderar exemplifiering av de aktuella 

barnens och ungdomarnas uttalade tankar. I likhet med teckningsstudiens 

resultatredovisning skrivs även dessa intervjucitat med mindre stil, utan 

speciell inledande markering. De gånger mina frågor ingår i citaten är de 

även i denna resultatredovisning markerade med tecknet •. 
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Tankar som fokuserar pragmatiska perspektiv 

Man sorterar väl så mycket det går. Man liksom 
... man sorterar papper och man sorterar liksom 
batterier och såna grejer. Men jag menar att det går 
att göra så mycket mer (flicka, 16 år). 

Det pragmatiska tänkande t fokuserar t i l l klart övervägande del det konkreta 

och direkta, någo t görs eller inte görs. Någo t händer och man kan se, känna, 

uppleva det som händer . F ö m t o m detta direkta och konkreta kan görandet 

även ge indirekta effekter. Företrädesvis visar det pragmatiska tänkandet en 

stark dialektik mellan å ena sidan såväl direkt och synlig som indirekt och mer 

osynlig förstörelse, och å andra sidan ett handlingsinriktat tänkande. 

Förstörelse o m n ä m n s ofta i f o r m av utsläpp såväl på land som i vatten, sopor 

och skräp, samt skogsskövling. 

Jag tänker på ... att man inte ska köra så mycket bil, for det tycker inte jag 
man ska göra heller. ... För att det släpper j u ut gas ... då kan en del djur dö 
av det ... och träd kan dö av det också (flicka, 7 år). 

Det släpps ut en massa saker i luften som inte är nå bra för djuren ... när 
dom får i sig det då kan dom bli jätte sjuka (flicka, 7 år). 

Framför allt bland de yngre bamen f ö r e k o m m e r även en syn att det är den 

konkreta och direkta mil jöförstör ingen som drabbar och påverkar människan. 

Detta speglar i sin tur en syn som utgår från att om denna konkreta och 

direkta förstöring kan förflyttas är den mindre skadlig, vilket här får 

exemplifieras med ett citat f rån en pojke som beskriver vad som händer med 

skoteravgaser. 

V i åkte skoter en gång och då åkte vi skidor efter. V i hade spänt ett snöre 
och så åkte v i skidor efter ... eller vi åkte bob ... bob var det. Och då fick 
vi avgaser på oss. 
• Vad hände då? 
Vi hostade lite mycket så därför gjorde vi repet lite längre. Så här ... från 
väggen till hit [reser sig och stegar upp i rummet hur långt de förlängde 
repet] ... så att det inte kom så mycket avgaser på oss. Då blev det bra 
(pojke, 7 år). 

En av flickorna ger i l ikhet med pojken i citatet ovan, uttryck for ett tänkande 

som utgår från att bara föroren ingen förflyttas är de mindre skadliga. 
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Man måste kanske bygga om fabrikerna ... då måste man j u göra så att den 
här röken som far ur skorstenarna far nån annanstans utan att någon blir 
påverkad av det (flicka, 7 år). 

Även vad gäller va t tenföroren ingar framkommer bland de yngre barnen i 

första hand den synliga och konkreta förstöringen. 

Båtar brukar släppa ut bensin, om det är stora fartyg ... brukar släppa ut 
bensin. ... Då blir det, då blir vattnet dåligt och så ... då dom träden som är 
nere vid kanten då får dom det i vattnet så att dom inte kan växa (pojke, 7 
år). 

En pojke menar att de flesta fö roren ingar av vatten syns med blotta ögat, samt 

att i de fall eventuella va t tenföroren ingar inte syns är de inte heller skadliga. 

O m man tar ett glas då kan man ta upp [vattnet från en bäck] och se om 
det är nå smuts ... och om det är smuts då ska man inte dricka ur det och 
om det inte är smuts då kan man dricka det (pojke, 7 år). 

Jag frågar då o m man alltid ser o m vattnet är dåligt, eller o m det kan finnas 

sånt som är dåligt för vattnet fast det inte syns. 

Jo ... det kan vara nåt dåligt papper eller så. 
• Syns det inte i vattnet? 
O m det är under vattnet, då kanske man inte ser det ... om det är långt 
borta. 
• O m det är ett papper som är dåligt för vattnet, som ligger djupt ner så 
man inte ser det, är det dåligt att dricka vattnet då? 
Nä. 
• Kan man dricka vattnet då? 
Jo! (pojke, 7 år). 

Genom att hav, sjöar och vattendrag förstörs av rnil jöföroreningar påverkas 

även människans badmöj l ighe te r , vilket påtalas bland annat genom 

nedanstående citat. 

För om dom släpper ut sånt där [miljöföroreningar] i havet, då kanske vi 
ska bada i det där och då är det inte nå bra (flicka, 7 år). 

När jag dyker då brukar jag öppna truten, så då kan man j u fa i sig det 
[miljöföroreningar] (Flicka, 10 år). 

... man kan inte bada ... (flicka, 16 år). 
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Inte enbart föroreningar av vatten påverkar människor och djur , utan 

miljöförstörelse i al lmänhet har betydelse för människans möjl igheter att vistas 

i naturen. Här nämns speciellt människans möj l ighet att nyttja naturen för 

vistelse i skog och mark, ofta då i rekreationssyfte. 

Ja, man kan inte vara ute och campa och ute och sova i tält och va ute och 
grilla och de. Och det tycker jag är kul, men då kan man inte göra det [om 
skogen skövlas] (pojke, 10 år). 

En av flickorna pratar om det skadliga med skogsskövling och när jag f rågar 

vem som blir påverkad av det svarar hon. 

Jo, definitivt djuren i alla fall. Det är j u deras hem och river man ner det så 
har dom j u ingenstans att bo (flicka, 16 år). 

V i d den andra intervjusituationen tar jag upp detta igen och frågar hur 

människan står i förhållande till skogsskövling. 

Jaa ... det är j u inte bra för dom heller men ... jag vet inte riktigt. Men jag 
tänker mer på djuren för jag tycker om djur och då blir det att jag mest 
tänker på dom (flicka, 16 år). 

Vidare visar analysen att det pragmatiska tänkandet även fokuserar förstörelse 

i ett globalt perspektiv, samt att denna förstörelse kan ge indirekta effekter och 

här nämns bland annat ozonhål , växthuseffekt och sura regn. 

Det beror j u på vad det är för nå utsläpp, men oftast så blir det j u det här 
med att det blir sura saker som regn. Det samlas i luften och så kommer 
det då surt regn ... som alltså gör marken och sjöar sura och så vidare ... 
förstör, eller så bidrar det till växthuseffekten. Alltså det ligger kvar där 
uppe. Det försvinner aldrig riktigt ... miljön förstörs j u helt enkelt. Marken 
blir försurad, ozonlagret och så vidare. Det ser man j u inte ... det syns inte, 
men det finns där (pojke, 16 år). 

Vad som konkret och direkt kan göras åt mil jöförstör ing är olika former av 

åtgärder som går ut på att sluta förstöra. Bland annat nämns åtgärder som att 

minska utsläppen genom att t i l l exempel gå eller cykla istället för köra b i l , sluta 

skräpa ner eller plocka upp skräp, minska på sopberget genom att sopsortera, 

kompostera och återvinna. 

Jo, att man ska använda saker en gång ti l l ... återvändning ... återanvändning 
... jag tänkte på att flaskor kan man återanvända. ... Det är j u så att man inte 
slösar med grejer alltså ... så att till exempel papper, om man kastar papper 
så att man inte kastar bort och bränner det. Man kan använda det en gång 
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till så att man inte behöver hugga ner så många träd ... och så kan man göra 
papper av tidningar (pojke, 7 år). 

Trots att återvinning nämns som bra åtgärder för att förbättra miljösituationen 
återfinns inom de pragmatiska perspektiven tvivel inför nyttan av detta. 

Det är väl bra [återvinning], men jag undrar ibland om ... det som man 
återvinner verkligen återvinns. Så här att det inte hamnar på nån skrothög 
ändå (pojke, 13 år). 

Mil j ovänliga handlingar överhuvudtaget så som att handla KRAV-märkt mat 
nämns också, samt att bland annat spara på energi och vatten. 

Jag kan när jag går och handlar köpa KRAV-märkt mat och allting sånt 
liksom ... och jag menar då på nåt sätt gör jag ju nånting för miljön ... det 
gör jag (flicka, 16 år). 

... släcka lampor när man går ut ur rummet och inte låta vattnet stå på och 
rinna och stänga av radion när man går därifrån och ... bara försöka spara så 
mycket som möjligt (flicka, 13 år). 

Ytterligare ett dialektiskt tänkande visar sig i form av att vissa barn och unga 
menar att tekniken skall 'fixa det', medan vissa uppvisar tveksamhet och tvivel 
inför detta, men även inför värdet av de åtgärder som görs för att förbättra 
miljön. 

Försöka fa det [förorenat vatten] in i en behållare och rena det på något 
sätt och så försöka komma på nåt sätt att förstöra gifterna som är där 
(pojke, 10 år). 

Till de pragmatiska aspektema kan även de tankar som fokuserar samhällets 
behov av lagar och regler hänföras. Detta innebär att samhällets lagstiftning, i 
detta sammanhang, är indirekta åtgärder med syfte att åstadkomma såväl 
långsiktiga som kortsiktiga effekter. 

Ja, sätta in lagar att inte släppa ut gifter och sånt ... att det är förbjudet att 
släppa ut mycket gifter och att man ska rena luften och sånt (pojke, 13 år). 

De tankar som bamen och ungdomarna förmedlar visar dock att lagar och 
regler inte automatiskt innebär att något förbättras. Tvärtom förekommer det 
motsatta i och med att lagar och regler ofta bryts. 

Regler är till för och brytas säger vissa ... och det spelar ingen roll hur 
många regler man sätter in. Det kommer alltid och finnas kryphål för dom 
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som är smarta ... så det ska helst va lönsamt, ra folk och inse att det är 
lönsamt och va miljömedveten (pojke, 16 år). 

Det görande som påverkar rnil jön i olika riktningar innehåller olika grader av 

systemtänkande, vilket f ramgåt t ovan. Ett systemtänkande som i sin tur 

avspeglar vem/vilka som blir påverkade av mil jön och även hur denna 

påverkan yttrar sig. 

O m plankton blir giftiga, då blir fiskarna förgiftade och om fiskarna blir 
förgiftade, då blir fåglarna som äter fiskarna förgiftade. Och då kan nåt 
rovdjur som äter fåglarna bli förgiftade och sen dödar människorna 
rovdjuren och blir förgiftade. Så det är som en himla lång väg. ... Alla som 
andas in luften, alla som äter bär och alla som äter kött från giftiga älgar som 
har blivit nergiftade och ... typ potatis och nästan allting som man äter. O m 
miljön är dålig då blir allt det som man äter dåligt ... allt man äter är j u 
nästan från miljön på nåt sätt (pojke, 13 år). 

De pragmatiska perspektiven kan sammanfattas genom att ännu en g å n g 

belysa det dialektiska tänkandet. A ena sidan beskrivs, genom barnens och de 

ungas pragmatiska tankar, den onda världen i f o r m av förstörelse, och å andra 

sidan möj l igheten att skapa den goda världen. Och för att lyckas i vår strävan 

att skapa den goda världen krävs mi l jöbef rämjande handlingar. 

Tankar som fokuserar lärande perspektiv 

Jag tycker skolan skulle kunna göra så här att en 
dag skulle vi kunna ha en miljödag ... som att vi 
skulle vara snälla mot miljön då ... (flicka, 7 år). 

De tankar som kan hänföras till de lärande perspektiven behandlar på olika sätt 

vikten av kunskap i dess olika skepnader. Det kan handla o m allt f rån 

undervisning och utbildning i nom skolans ram, kunskapsformedlande på ett 

mer allmänt plan, massmedias roll för kunskapsöverföring och lärande, t i l l 

dialogens betydelse. Det gemensamma är dock att samdiga tankar inom detta 

tema har ett lärande perspektiv, som leder t i l l insikter och kunskap. 

Även här återfinns dialektiken mellan det som upplevs bra och positivt 

kontra det som upplevs dåligt och negativt vad gäller kunskapens olika 

skepnader. M e d andra ord finns dialektiken mellan den goda och den onda 

världen ständigt närvarande. I motsats till de positiva tankarna finns tankar 

som fokuserar den negativa sidan av lärande perspektiven. Det ges bland annat 
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exempel på tankar som i stor utsträckning ger uttryck för vad skolan borde 

göra. Det innebär att barnen och de unga inte beskriver vad skolan verkligen 

gör, ifråga om att värna och förbättra mil jös i tuat ionen. Snarare beskrivs vad 

som inte görs i skolan. 

Man [skolan] borde göra alla elever mycket mer miljömedvetna ... så här att 
fatta vad som händer med miljön. Istället för att räkna matte i hundra år så 
kan man väl lika gärna forska om miljö eller nånting, så man förstår vad som 
händer (flicka, 13 år). 

V i d det andra intervjutillfället tar jag upp detta genom att läsa upp föregående 

citat. Den aktuella flickan kommenterar det direkt genom att säga. 

M m ... i och för sig, matte behövs j u också förstås men man behöver ändå 
miljö också. För jag menar om det inte finns nån jo rd att vara på då spelar 
det ingen roll hur mycket matte man kan. Eller om man vet vad monarki 
och allt sånt där är ... om det inte finns nånting kvar (flicka, 13 år). 

Vidare framkommer att flera av bamen och ungdomarna inte anser att skolan 

är det ställe, den institution, där de hämtar sin information och där ett lärande 

uppstår, utan i stället betonas i h ö g uts t räckning massmedias roll som 

förmedlare av information och synsätt. N ä r j ag frågar en av flickorna var hon 

har lärt sig det hon kan och o m de bmkar prata o m mil jö i skolan svarar hon: 

Nä, inte så mycket ... nä ... jag har väl hört det till exempel på TV och 
radio och sen har jag tänkt själv (flicka, 10 år). 

Även en av pojkarna är inne på den linjen. 

Ja, det är väl från TV:n och tidningen ... och så lyssnar jag ofta på radio. 
Det är därifrån jag far min information (pojke, 16 år). 

I slutet av den första intervjun frågar jag en annan av flickorna var hon har 

fatt de tankar kring mi l jö ifrån, tankar som hon förmedla t t i l l mig. 

Ja ... jag har inte lärt mig det i skolan i alla fall ... utan det är liksom vad jag 
själv tycker ... och sånt (flicka, 16 år). 

Det framkommer tydligt att de intervjuade bamen och ungdomarna inte 

upplever skolan som det ställe där lärandet o m mil jöf rågor i första hand sker. 

Trots detta betonar de själva vikten av undervisning och skulle vilja att skolan 

i högre utsträckning behandlade miljöfrågor. A t t lära sig vara rädd om mil jön 
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och naturen rankas högt , eller som en pojke uttrycker saken när jag frågar vad 

han skulle vilja lära eleverna i skolan o m han var lärare. 

M m ... att dom ska vara rädda om den [miljön] och inte skräpa ner så 
mycket (pojke, 7 år). 

Att fa insikt och b l i medveten om vad man själv kan bidra med för att 

förbättra mi l jön , samt konsekvenserna o m inget görs och vikten av att göra 

något i ett direkt och konkret perspektiv, betonas också. 

• O m D u var lärare i skolan, vad skulle vara det viktigaste att förmedla till 
eleverna om miljön? 
Det tycker jag nästan är vad det far för konsekvenser ifall man inte gör 
nånting nu. ... Att man lär sig att man måste göra saker nu ... och inte 
skjuta fram det (flicka, 16 år). 

Vidare påtalas att undervisning o m mil jö bö r starta i tidig ålder. 

Jo, men det [lärande om miljö] ska man j u helst inte börja med på 
gymnasiet. Det ska göras så fort som möjligt tycker jag. Så tidigt som 
möjligt (flicka, 16 år). 

Genom intervjuerna framkommer även att dialogen upplevs som vik t ig då det 

gäller att skaffa kunskap. V i måste prata mer med varandra, säga åt dem som 

utför mil jöförstörande handlingar, allt för att människor ska få bättre insikter. 

En av pojkarna säger bland annat att han v i l l att det inte skall vara skräpigt i 

naturen utan rent, och när jag frågar vad som skulle krävas för att få det så 

svarar han: 

Att man ska prata mycket om det (pojke, 7 år). 

En annan av pojkarna betonar vikten av dialog när det gäller att förbättra 

mil jön genom följande ord: 

Bara jag hade fått ordet så jag kunde prata med alla presidenter ... men det 
tror jag är ganska svårt. ... För bam har mer fantasi än vuxna, så om ett bam 
kunde fått ordet kunde det ha hänt jättemycket (pojke, 10 år). 

Kunskap och information är något som betonas och som kommer ti l l uttryck 

på ett tydligt sätt i barnens och ungdomamas tankar, även om de anser att den 

faktiska verkligheten ser något annorlunda ut och att de menar att all kunskap 

inte är av godo. Kunskap kan leda t i l l upptäckter och uppfinningar som inte 
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alltid är positiva för mi l jön . En av flickorna påtalar detta i samband med att 

hon talar om orsaker t i l l m i l j ofarliga utsläpp. 

V i har j u som uppfunnit en massa saker, som till exempel fabriker (flicka, 
10 år). 

En av pojkarna uttrycker liknande tankar i det följande. 

Det är mycket våran kunskap som har förstört ... kemister har tyckt att 
dom har gjort världens genombrott när dom räknade ut hur man skulle 
kunna använda bensin ... hur man skulle rena fram bensin och kunna 
använda det i en förbränningsmotor ... men det visade sig j u att ... det var 
j u ganska bra just då, men gav inte så bra effekter på miljön. ... Framsteg 
kan j u alltid vara positiv och det beror på hur man använder dom. Som 
fusion ... när man räknade ut hur fusionen skulle gå till ... visst är det så 
man gör en vätebomb ... jag tror det är så ... att då säkert bara for man 
nånsin kom på hur man ska göra det ... skulle man fa jättemycket energi, 
men sen att nån annan jäkel räkna ut att ... ja, med så mycket energi då kan 
v i göra en bomb som kan spränga halva Europa åt skogen. Det var inte så 
bra. Eller att Albert Einstein räkna ut att man kan klyva atomer, det var j u 
bra. På så sätt kan man fa jättemycket energi, så var det nån annan som 
räkna ut att av det kan vi göra en bomb (pojke, 16 år). 

N å g r a menar även att mänskligheten varken tar vara på sin kunskap eller tar 

l ä rdom av sina misstag. 

Människan har inte lärt av sina misstag förut. Så jag menar vi kanske inte 
gör det den här gången heller ... gällande miljön (flicka, 16 år). 

I n o m lärande perspektiven framkommer att lärandet inte i första hand sker 

i nom skolan. Istället spelar massmedia stor rol l , samt även samtalet och 

dialogen. Ett dialektiskt förhållande visar sig även i nom dessa perspektiv i 

f o r m av att kunskapen har både en positiv och en negativ sida. Undervisning 

och utbildning betonas dock tydligt och frekvent, allt för att öka 

medvetenheten, insikten och kunskapen vad gäller vår mi l jö . Det yttersta 

målet med denna betoning på lärande är att uppnå den goda världen. 
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Tankar som fokuserar ansvarsperspektiv 

Nja, men jag tycker det är upp till varenda 
människa och ta sitt ansvar. Det lilla man kan göra 
är ju alltid nånting. ... jag tycker nästan det är ett 
personligt ansvar (flicka, 16 år). 

I n o m ramen för ansvarsperspektiven hamnar det tänkande som kretsar k r ing 

ansvarsfrågor. V e m har ansvar för miljön? V e m kan och/eller skall göra 

något? Ansvarsfrågan behandlas både utifrån ett allmänt och ett eget personligt 

perspektiv. A ena sidan betonas vikten av allas gemensamma ansvar, vi lket 

representerar den goda världen. Å andra sidan framkommer bristen på ansvar, 

den onda världen. Ansvarsperspektiven inkluderar även ansvar för framtiden 

och de kommande generationerna. 

N ä r det gäller ansvarsfrågan i ett allmänt perspektiv f ö r e k o m m e r föl jande 

variationer. Dels betonas vikten av 'den lilla människan i det stora', vi lket 

innebär att det finns ett gemensamt ansvar för mänskligheten i stort. D ä r 

tänkandet utgår i från ett globalt perspektiv som betonar vikten av att alla 

hjälps åt. 

Ja, jag tror att mänskligheten i stort har väl ett ansvar för miljön eftersom ... 
miljön skulle ha klarat sig ganska bra utan oss. ... Alla har j u ett gemensamt 
ansvar ... tycker jag i alla fall (pojke, 16 år). 

... miljön angår verkligen oss. Jag menar det ... vi ... det är ingen annan som 
kommer att göra det. Det är vi som kommer som m å s t e förbättra miljön. 
• När du pratar om " v i " , vem pratar du om då? 
Alla! ... alla människor på hela jorden. ... det är liksom vi människor som 
måste ta i tu med det ... det är j u ett ansvar som alla människor har (flicka, 
16 år). 

Jag tror att alla måste hjälpas åt för att fa jorden bättre (pojke, 10 år). 

Det finns även ett mer distanserat sätt att se på ansvarsfrågan, där ansvaret 

överlämnas på ' någon annan som bestämmer ' . Denna 'någon annan' kan vara 

olika maktpersoner, ofta specifika politiker, som ti l l exempel statsministern, 

nnl jöminis tern eller presidenter, men även kungen och landshövdingar nämns . 

Nedan är två citat från intervjuerna som uttalades i samband med att j a g 

frågade vem som skall ta ansvar för vår mil jö . 

T i l l exempel statsministrarna ... eller kungen (flicka, 10 år). 

... presidenter och landshövdingar kan j u göra nåt ... (pojke, 10 år). 
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Andra makthavare med ansvar som nämns är olika myndigheter, som till 

exempel kommunen och mi l jönämnden . Vidare nämns att staten i f o r m av 

politiker i al lmänna ordalag, men även att E U har ett övergripande ansvar. 

Men om man säger politiker och staten i alla länder m å s t e j u ... har j u 
liksom det övergripande ansvaret (flicka, 16 år). 

F ö m t o m dessa personer och myndigheter, som har en maktställning, nämns att 

speciella personer inom kommuner och företag har eller borde ha, ett 

miljöansvar. Genom denna syn överlåts ansvaret på en så kallad specialist. 

Men det borde väl finnas nån slags miljöansvarig på företagen tycker jag 
(flicka, 16 år). 

Dessutom betonas att de personer som arbetar med miljöfarlig hantering, men 

även de som arbetar för att förbättra mil jön, har ett särskilt ansvar. 

• Är det någon som har ansvar för att se till att vi tar vara på och är rädd 
om vår miljö? 
Jo, dom som jobbar med återvändnings ... på återvändningen kan ha det ... 
dom har nog det (pojke, 7 år). 

En av intervjupersonerna n ä m n e r att djuren och växterna själva har ansvar för 

och bes tämmer över mil jön, men att människor inte bryr sig om det. Detta 

synsätt kan tyda på att tänkandet speglas med utgångspunkt från ett 

biocentriskt perspektiv. 

• Kan man säga att det är någon som bestämmer och ansvarar över miljön? 
Ja, det är j u ... det är j u djuren själva och växter och sånt. Det är j u dom 
som bestämmer som. 
• Hur tänker du då, när du säger att dom bestämmer? 
Det är j u som, det är j u deras hem! Så egentligen ska man j u inte förstöra i 
skog och så där. 

• D u sa förra gången att det är djur och växter som bestämmer över 
miljön ... 
Ja, dom bestämmer j u över sin ... där dom själva ... där dit dom hör ... där 
bestämmer j u dom. Men det bryr sig ingen om för dom gör vad som helst. 
• Vem gör vad som helst? 
Folk som är ute i naturen och sånt där. 
• Vem har ansvar för hur människorna beter sig då? 
... det vet jag inte ... (flicka, 10 år). 
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Ytterligare en annan av intervjupersonerna betonar massmedias ansvar, men 

även att vissa personer har ett speciellt ansvar i form av att vara förebilder. 

Detta innebär i sin tur ett tänkande som utgår ifrån ett opinionsbildande 

perspektiv. 

Alla har j u ett gemensamt ansvar ... tycker jag i alla fall. Men sen är det j u 
vissa som har större möjlighet t i l l det ... till att kunna förmedla budskap och 
ta det ansvaret. 
• Vilka är det? 
Ja ... tidningar ... massmedia överhuvudtaget. Viktiga personer ... om höga 
personer och viktiga personer som är förebilder börjar prata så och tänka så, 
då hänger den stora massan med. Då börjar folk och tänka på samma sätt. 
Det är väl någon egentligen som har det ansvaret (pojke, 16 år). 

Vad gäller synen på framtiden, i form av kommande generationer, betonas 

vikten av att v i som lever n u lever på ett sådant sätt som möjliggör fortsatt bra 

l iv även i framtiden. 

Då kanske dom [kommande generationer] aldrig far se miljö ... att den kan 
vara fin och sånt. O m vi inte är rädda om miljön så ti l l slut så finns nästan 
inget kvar (flicka, 7 år). 

Trots att en flicka påtalar att v i idag inte kan veta hur människor i framtiden 

kommer att behandla mi l jö , menar hon att v i inte kan fortsätta skräpa ner 

mil jön. 

Ja, men man kan j u inte som veta ifall dom människorna [kommande 
generationer] ... kanske dom inte bryr sig om miljön. Dom kanske släpper 
ut ... eller skräpar ner eller så där. Men nog är det viktigt for oss att tänka 
på dom, för skräpar man ner hela tiden då kommer det j u bara bli värre 
och värre. Ti l l slut kommer det väl bli en enda stor sophög (flicka, 13 år). 

Vidare menar en pojke att o m v i idag inte tar ansvar för mil jön kanske det i 

framtiden har bHvit så stora skador att det är för sent att göra något. 

Förstör vi naturen nu ... så kanske dom i framtiden bhr bättre, och då är 
det j u redan för sent att ändra på det kanske (pojke, 10 år). 

Tankarna inom ansvarsperspektiven betonar starkt vikten av att ansvar för 

mil jön tas. En skiljelinje går meUan huruvida ansvaret ses ur ett personligt 

perspektiv eUer ur ett distanserat perspektiv. Det förekommer även en 

dialektisk pendling mellan o m ansvar tas eUer inte. 
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Tankar som fokuserar känslomässiga perspektiv 

... om jag tänker på dålig miljö så känner jag mig 
som inte nå glad ... då känner jag mig som lite 
ledsen [låter och ser ledsen ut] ... men om jag 
tänker på bra miljö då känner jag mig som lite 
uppåt [låter och ser glad ut] (flicka, 7 år). 

De tankar, som fokuserar de känslomässiga perspektiven, behandlar de känslor 

bamen och ungdomarna får i samband med att de tänker på mil jön, men även 

hur de känner sig om, och/eller när , de själva kan bidra med något för att 

förbättra mi l jön . Vidare hamnar även de tankar som fokuserar de känslor som 

uppkommer i samband med tankar o m framtiden inom dessa perspektiv, samt 

känslor i förhållande till vuxenvärlden. De positiva känslomässiga perspektiven 

förmedlar glädje och stolthet, framtidstro och hopp om den goda världen. 

Dessa känslor får exemplifieras av några citat som följde på frågan hur det 

skulle kännas o m och när de själva kan göra någo t för mil jön. 

Då känner jag mig glad ... att det känns så hära bra ... att det har jag gjort 
(flicka, 13 år). 

Man skulle väl känna sig stolt ... (flicka, 13 år). 

De negativa känslomässiga aspektema visar å sin sida en uppgivenhet och 

hopplöshet, vilket resulterar i en modfalld s tämning. Denna modfälldhet 

inkluderar oro och forvirr ing, en känsla av vanmakt samt en misstro mot 

vuxenvär lden. 

Den känsla av vanmakt och uppgivenhet som förmedlas, innebär bland 

annat att intervjupersonerna inte tycker att de som förstör lyssnar o m de skulle 

bl i tillsagda. Vuxna lyssnar inte på barn och ungdomar. Denna misstro mot 

vuxenvär lden far exemplifieras med nedans tående citat. 

... men det är j u som att ingen av dom höga gubbarna ... dom lyssnar j u 
inte på en. Dom har som andra saker att göra. O m nån liten människa 
kommer och så, eller liten och liten, men om vi kommer och säger åt dom 
så: 'Ja, v i vet, vi vet, men det är ingen brådska, det händer inte på fläcken' 
(pojke, 10 år). 

... det är j u dom vuxna nu som egentligen gör som utsläpp och sånt. Dom 
tänker j u inte. För det är j u vi som ska ta över, det är vi som ska leva med 
det sen. ... Dom [de vuxna] lyssnar ändå inte på oss ... dom kanske lyssnar, 
men inte bryr dom sig (flicka, 13 år). 
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Ja, det hjälper j u inte om man säger till , för dom gör det ändå [fortsätter 
hugga ner regnskogen] (flicka, 10 år). 

En känsla av vanmakt och uppgivenhet visar sig även genom att 

intervjupersonerna i vissa fall upplever att det är försent att förbättra mi l jön . 

Detta då mil jön redan är så förstörd att skadorna är omöjl iga eller väldigt 

svåra att åtgärda. 

Det finns j u inte så mycket att göra då vi redan släppt ut så mycket avgas ... 
vi kan j u inte fa det så bra i miljön ... för vi har redan gjort så mycket, så 
det är inte så bra (flicka, 7 år). 

... om man räknade jordens levnadstid hittills som ett år, så på dom två, tre 
sista minutrama så har vi förstört halva jorden nästan ... gjort mycket 
svårreparabla skador på jorden och dess ekosystem (pojke, 16 år). 

De aktuella barnen och ungdomarna uttalar även en känsla av oro och 

förvir r ing över den rådande miljösi tuationen, vilket följande citat far 

exemplifiera. 

Jag är lite orolig ... därför att världen är så smutsig (flicka, 13 år). 

• Funderar du mycket på miljön? 
Ibland, när det kommer upp så här. 
• Hur känner du dig då när du tänker på miljön? 
Förvirrad, därför alla säger olika saker. ... Ja, vissa säger att det kommer en 
katastrof och vissa andra säger att vi har läget under kontroll. Inget kommer 
att hända på ... på dom så här närmare 200 åren (pojke, 13 år). 

De känslomässiga perspektiven pendlar mellan positiva känslor, i samband 

med att ni i l jön upplevs bra samt när någon positiv mil jöåtgärd görs. Medan 

de negativa känslorna uppkommer i samband med att uppgivenhet och 

modfalldhet vad gäller vår mil jö samt även mot vuxenvär lden existerar. 
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Tankar som fokuserar framtida och visionära perspektiv 

Ja, jag har en pessimistisk bild och en optimistisk 
bild och ... den optimistiska är att alla blir så här 
hippa och miljömedvetna och allting blir bättre till 
slut ... det pessimistiska är att alla bara går 
omkring i gråa kostymer och tänker på att tjäna 
pengar och förstör miljön allt mer och mer. Det blir 
en ond cirkel... fast jag hoppas det blir mer åt den 
positiva sidan (pojke, 16 år). 

De framtida och visionära perspektiven är riktade mot framtiden och inom 

dessa framtidsbilder återfinns såväl den goda som den onda världen. Dessa 

perspektiv bär även, som namnet speglar, tankar o m vilka egna visioner som 

finns. 

Inom tankarnas framtida perspektiv återfinns således en pendling mellan 

den goda och den onda världen. I vissa fall ges uttryck för en positiv 

utveckling vad gäller vår mil jö, medan framtiden i andra fall upplevs negativ 

och mörk . 

• Hur tror du att det kommer att bli i miljön i framtiden? 
Jag tror det kommer bli bättre och bättre och bättre och bättre och bättre 
... ja, det kommer bara att bli det helt enkelt. Man tror j u det. 
• Tror Du det? 
Ja (flicka, 7 år). 

... alltså, det är precis som om vi aldrig kommer att märka det 
[miljöförstöringen] förrän det är för sent (flicka, 13 år). 

Vidare förmedlar vissa av tankeaspekterna en viss tveksamhet vad gäller 

framtiden, men även förhoppningar o m att det skall bh bättre. 

Jag tror det går att göra ganska mycket. Inte så att man inte kommer att 
påverka miljön negativt, men så att det blir mycket bättre än vad det är 
idag. 
• Du tror att det går att få det bättre? 
Jo. 
• Tror du att det kommer att bli så också? 
Ja, man kan j u alltid hoppas. 
• Men vad tror du, slår din förhoppning in? 
Ja ... ja nog tror jag att det händer någon gång. Om inte annat när halva 
mänskligheten dött ut ... jättepessimistiskt. Men man kan j u inte sluta 
hoppas heller, för då går det j u aldrig (pojke, 16 år). 
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De tankar som synliggörs genom de visionära aspekterna visar en tydlig 

koppling t i l l den goda världen. Barnen och ungdomarna ger uttryck för en 

önskan o m ren och idyllisk natur, utan nrfljöforstöring. Den naturgivna 

omgivning värdesätts högt , där skogens betydelse ofta betonas. 

• O m du fick bestämma hur miljön ska se ut i framtiden, hur skulle du vilja 
att det blev? 
Jag skulle bestämma att det var mycket skog och så ... och så skulle det 
inte va nå fabriker och bilar som släppte ut en massa avgaser och att man 
inte slängde så mycket skräp ... och att alla tänkte på miljön (flicka, 7 år). 

• O m du fick bestämma, hur skulle det se ut i miljön då? 
Det skulle vara fint överallt och inte så mycket skräp och de. 
• Hur är det om det är fint i miljön? 
Det är mycket ängar och mycket skog och ... mycket natur och de (pojke, 
10 år). 

Inom de visionära aspekterna behandlas även mänsklighetens levnadssätt och 

där en önskan är att v i människor lär oss leva mer i samklang med vår mil jö . I 

detta ingår att konsumtionstänkandet måste ändras samt även att 

samhällsstrukturen och vårt levnadssätt förändras. 

En bra miljö ... det är väl där människan lever tiUsammans med jorden så 
att båda kan må bra (flicka, 16 år). 

Vad gäller de framtida och visionära perspektiven finns en tydl ig dialektik 

mellan fö rhoppn ing och önskan o m den goda världen å ena sidan, och å andra 

sidan tveksamhet vad gäller framtidens mil jö , vilken även inkluderar en 

pessimistisk syn. Förhoppningen om en bättre miljö i framtiden, samt att de 

visionära tankarna riktar sig mot den goda världen, gör dock den positiva 

sidan stark. 
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Tankar som fokuserar filosofiska perspektiv 

...jag tänker ganska mycket på miljön (flicka, 
13 år). 

De filosofiska perspektiven fokuserar behovet av att tänka och reflektera. 

Vidare betonas betydelsen av insikter och medvetenhet, att vilja, inse och bry 

sig om, att engagera sig. Även upplevelser betonas samt att det behövs t id för 

tankar, allt för att skapa en bättre värld, den goda världen. I motsats t i l l detta 

f ramträder den andra sidan, som är ett hinder för den goda världen och som 

innehåller tankar som fokuserar att människan lever för stressigt och inte har 

tid att tänka. Det är ett konsumtionstänkande som påverkar mil jön negativt 

samt att människan överhuvudtaget inte tänker eller bryr sig, alternativt 

tänker fel. 

Det finns i nom dessa perspektiv tankar som fokuserar just själva tänkandet . 

Det innebär att medvetandeaktens intentionalitet är det egna medvetandet, 

eller med andra ord, det egna tänkandet. 

... nån tanke har man j u fatt [genom någon annan], men det mesta har man 
j u sett ... fatt egna tankar och kunnat fantisera om hur det kunde bli om 
det inte hänt så här (pojke, 10 år). 

I nom de filosofiska perspektiven betonas även vikten av insikter och 

medvetenhet, samt att mänskligheten måste bry sig o m mil jöfrågorna. 

... man ska j u bry sig om haven man har (pojke, 10 år). 

... man måste inse värdet av att inte göra det [skräpa ner/förstöra miljön] ... 
att just jag gör en skillnad (pojke, 16 år). 

Ju mer man tänker på det [miljöfrågorna] desto mer medveten blir man 

(pojke, 16 år). 

Det finns även tankar som uttrycker förhoppning o m att mil jön blir bät tre 

genom att mänskl igheten kommer att tänka mer på mi l jön . 

... jag hoppas att i framtiden att det kommer vara ett annat samhälle. Som 
kommer att tänka mer på miljön eftersom miljön verkligen angår oss (flicka, 
16 år). 

Ovans tående variationer av tankestrakturema i n o m de filosofiska perspektiven 

hamnar alla i n o m den goda världen. I motsats t i l l dessa finns även tankar som 

går att härleda till den onda världen. Inom dessa strukturer återfinns bland 
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annat de tankar som fokuserar mänsklighetens brist att ' tänka efter före', och 

därmed speglas ett ointresse och/eller okunnighet inför dagens miljösituation 

samt vad som kan och behöver göras för att skapa den goda världen. Vidare 

betonas att vissa människor i vissa situationer tänker fel eller inte tänker alls, 

och här uppvisar intervjupersonerna insikter om att de själva i vissa situationer 

reagerar och agerar på detta vis. 

Man tänker j u själv att man inte förstör, men man kanske slänger nå 
glasspapper och, 'Äh, det ids jag inte plocka upp, det händer ändå 
ingenting.' Tänk om alla gör så, då blev jorden en enda stor soptipp. För 
det finns j u massor av människor som kan slänga skräp (pojke, 10 år). 

Ja, jag brukar åka skoter ... fast då tänker jag inte på att det är miljöfarligt 
(flicka, 13 år). 

Detta med att människan inte tänker sig för eller tänker fel menar 

intervjupersonerna t i l l viss del beror på att 'alla andra gör så, det spelar ingen 

roll vad jag gör ' . Det blir ett kollektivt tänkande, vilket även nedanstående 

pojke påpekar. 

Ja, och så tänker man att alla andra slänger, då gör jag det också. Det gör 
inte så mycket ifall jag slänger här ... så tänker man. ... det har som ingen 
betydelse vad jag gör. Det blir ett kollektivt tänkande. Många tänker inte 
alls utan dom följer bara strömmen (pojke, 16 år). 

Vidare menar denna pojke att detta kollektiva tänkande ofta för med sig en 

överkonsumt ion av jordens resurser och för att undvika detta behövs enligt 

honom ett nytt sätt att tänka. 

Det behövs ett nytt tänkande tror jag ... att många inser att det inte går att 
konsumera och konsumera (pojke, 16 år). 

Även en annan av pojkarna påtalar detta och menar att de flesta människor 

tänker fel, och att dom inte heller bryr sig om mil jön. Vidare menar även 

denna pojke att tänkandet ofta är konformt. 

Man ser oftast vad som händer, men man ser kanske inte så mycket på sig 
själv heller. Utan alla andra är kanske ... medvetna om det, men dom tänker 
inte på att dom själva bidrar till det [miljöförstöring]. ... Oftast tänker dom 
flesta fel ... att dom bryr sig inte även fast dom borde det ... fast dom vet 
att ingen annan bryr sig så varför ska jag göra det ungefär (pojke, 16 år). 

Det förekommer även tankar o m att vissa personer, då företrädesvis vuxna i 

maktpositioner, inte bryr sig o m ifall miljön förstörs eller ej och att en 

130 



RESULTAT - strövtåg i tänkandets landskap 

anledning t i l l detta handlande är ekonomisk vinning - 'dom tänker bara på 

pengar'. 

Gasen ser man inte som far i träden och det. Det far j u mer och mer 
avgaser men man ser j u inte det. Dom bryr sig inte så mycket. 
• Vem bryr sig inte? 
Regeringen och det. ... Sverige det är ett ganska bra land, men i andra 
länder brukar ... är det mycket avgaser och dom bryr sig inte. Dom bara 
tänker om dom får pengar och pengar tänker dom (pojke, 10 år). 

En av flickorna ger i första intervjun uttryck för att hon tror att 'alla inte 

skulle vara så förtjusta i idén o m att fa en bra mi l jö ' , och när jag v id andra 

intervjutillfället frågar hur hon funderar om det svarar hon bland annat att 

vuxna bara tänker på pengar. 

Nämen det har väl ... till exempel dom här vuxna dom har väl ... eller som 
pengar. Det är väl bara pengar dom tänker på en del vuxna, så dom bryr sig 
inte om dom förstör nåt i miljön. Bara dom får pengar ... så verkar det j u . 
• Menar du att pengarna styr? 
Jo ... jag tror det. Det verkar j u så. 
• Går en bra miljö och en bra natur att värdera i pengar? 
Nä, det tycker jag inte för det är j u vi ... eller det är j u människorna själva 
som får sota för det. Det är j u egentligen dom själva dom gör ... ja alltså 
förstör för (flicka, 13 år). 

Dessutom ffamkommer i nom dessa aspekter att människan saknar t id för att 

tänka. En av pojkarna menar att människans l iv består av olika valsituationer, 

och att dessa val kan vara antingen kortsiktiga eller långsiktiga. 

Ja, jag tror ... man har j u som en reptilhjärna som tänker kortsiktigt. Sen har 
man den här beräknande hjärnan som tänker långsiktigt. Men jag tror också 
att det beror på att vi får mindre och mindre tid idag. Åtta timmars dagar, 
hem och titta på T V och matas med information och så där. Man får aldrig 
tid och tänka. Då använder man bara reptilhjäman och fattar kortsiktiga 
beslut. ... Det behövs mer tid och tänka efter och fundera (pojke, 16 år). 

At t det behövs tid för att tänka och reflektera över mil jön ger även följande 

flicka uttryck för. 

Det är först när man sätter sig ner och tänker på det [miljöförstöringen] 
som man reagerar (flicka, 13 år). 

Vidare betonas att de människor som förstör mi l jön måste tänka efter mer vad 

de egentligen gör. 
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Människor som gör så här [skövlar skog] måste j u tänka lite ... ifall det inte 
skulle finnas träd då finns det j u inget syre ... då kan j u inte vi leva (flicka, 
13 år). 

... fa folk och börja tänka ... så att dom börjar reagera utifrån det (pojke, 16 
år). 

Även inom de filosofiska perspektiven återf inns en ständig pendling mellan 

vikten av att tänka och reflektera och bristen på detta. Vidare påtalas även att 

vissa människor tänker fel eller inte alls. A t t t änkandet är vikt igt betonas dock 

tydligt inom detta tema och för detta behövs t id . 

Tankar som fokuserar estetiska perspektiv 

... då blir det alldeles vackert och gröna fina blad 
och träden blir friska och bäcken är bra och havet är 
bra ... och så tänker jag då (pojke, 10 år). 

De estetiska perspektiven fokuserar och betonar skönhetsvärdena i den 

naturgivna världen, samt behovet av att fa se och uppleva vacker och orörd 

natur, den goda världen. Den natur som beskrivs är t i l l allra största delen det 

rena, oförstörda, orörda naturlandskapet, en naturmil jö som är trevlig fö r 

människan att vistas i . Även konsekvenser o m detta saknas behandlas inom 

dessa perspektiv. Ofta beskrivs skogens betydelse, men även betydelsen av 

blomsterängar, porlande bäckar och fjällmassiv. En pojke uttrycker sin 

upplevelse av skogens betydelse på följande sätt: 

... och så är det så mycket levnad i skogen (pojke, 10 år). 

N ä r jag v id den andra intervju påtalade att han v id den första intervjun sagt 

att det var bra i skogen för att det var så mycket 'levnad' där kommenterade 

han det med följande: 

Mm, det tycker jag. Det är mycket som lever i skogen, det tycker jag är 
bra (pojke, 10 år). 

O m människan inte har tillgång ti l l natur med dess skönhetsvärden, vilket 

resulterat i den onda världen, minskar förmågan att uppnå den goda världen. 

Om vi till exempel tar dom som bor inne i en storstad som Göteborg eller 
Malmö eller Stockholm eller nånting, dom kanske är så långt ifrån naturen 
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så dom tänker kanske inte på det. ... Som om man bor i en stad som Luleå, 
för den ligger j u som i skogen och därför den ligger så nära skogen har 
dom flesta som bor i Luleå varit ute i naturen och jag tror att man är mer 
medveten om vad som kan hända. I alla fall hur naturen ser ut ... vi som 
bor här uppe (flicka, 13 år). 

En flicka talar i första intervjun o m att det är så vackert och fint där de har sin 

sommarstuga, och jag frågar v id det andra intervjutillfället om det är v ik t ig t 

att uppleva fin natur för att kunna vara rädd om naturen. 

Ja, det tror jag. Ifall man bara ser sopor eller ... till exempel bor nära hus 
och så är det jättemycket rök och så kanske det är nån sån här fabrik i 
närheten och så är det inte så fint just där, då tror jag inte man tänker lika 
mycket att man måste bevara miljön. Då tänker man väl mer att så här ska 
det väl se ut. Man måste väl uppleva den [bra miljö] för att kunna ta till sig 
och att man vill vara rädd om den. Inte tror jag att ifall jag skulle bo 
nånstans där det kanske är så här mycket rök och ... inte tror jag att jag 
skulle tänka lika mycket att: 'Ah, nu måste vi bevara miljön för att det ska 
vara fint.' Har man inte upplevt det så ... då tror jag inte det är så enkelt 
(flicka, 13 år). 

Mil jöförstör ing upplevs och bedöms även ur ett skönhetsperspektiv, det är ' ful t 

och otrevligt' med t i l l exempel utsläpp, nedskräpning och skogsskövling. 

... och sen tänker man på hur fult det kan bli. Det kan bH olja i vattnet 
och inte alls så fin natur (pojke, 10 år). 

... det är j u inte så trevligt heller och gå omkring i nästan sopor ... (flicka, 
13 år). 

... det ser fult ut i skogen ... när man hugger ner träd och lämnar dom 
(pojke, 7 år). 

De estetiska perspektiven betonar vikten av att få varsebli, uppleva och erfara 

naturen och dess skönhetsvärden — den goda världen. Vidare återfinns 

dialektiken mellan den goda och den onda världen i och med att även det 

' fula ' f ö r ekommer , men även konsekvenser när enbart den onda världen 

existerar. 
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Tankar som fokuserar romantiska perspektiv 

Förut var det mycket bättre, men nu förstör vi 
miljön mer och mer. 
• Varför gör vi det? 
För vi är knäppa ... vi har ... vi kräver så mycket 
lyx och så där. Som å köra med bilar. Förut gick 
dom ju och det, men nu kör dom med bilar. Och 
allt sånt därför ut avgaser. ...Jo, människorna är 

för bortskämda ... förut var dom mycket bättre 
(pojke, 10 år). 

Inom dessa perspektiv återfinns de tankar som präglas av en romantisk syn på 

mil jön, vilket yttrar sig i form av att andra tider och vissa platser är bättre i 

jämförelse med ett här och nu-perspektiv. Detta för med sig att tänkandet 

avspeglar generaliserande önskedrömmar , som romantiserar historien och vissa 

platser. 'Det var bättre förr' präglar t änkande t vad gäller de romantiska 

perspektiven med utgångspunkt i en historiskt aspekt, vilket innebär att 

levnadssätt och samhällsstruktur förr i tiden var bättre lämpade att vårda och 

bevara naturens mångfald och miljöns fordevnad. Detta tänkande är, enligt 

vissa, receptet för att uppnå den goda vär lden. 

Ja, har man klarat sig förut på stenåldern utan bilar ... dom klarade sig helt 
perfekt (pojke, 10 år). 

Så det enda riktigt miljövänliga tror jag är praktiskt taget och leva som på 
stenåldern ... på den nivån. Sen finns det j u olika nivåer och den nivån vi 
lever på nu håller ganska hög takt i att förstöra naturen och miljön som vi 
lever i (pojke, 16 år). 

En av pojkarna menar att en anledning t i l l att det var 'bättre förr' är att de 

människor som levde då var 'smartare' än v i som lever idag. 

Dom var mer rädd om miljön och det förr. V i förstår inte så mycket om 
miljön. ... Dom var väl smartare än oss (pojke, 10 år). 

Det framkommer dock inom dessa perspektiv att det varken är en trolig eller 

möjl ig lösning att idag leva som mänskl igheten gjorde ' förr i tiden'. 

Ytterligare en pojke som talar o m att det ur mil jösynpunkt var 'bättre förr', 

tror dock inte människor är beredda att leva så idag. 
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För att man har j u vant sig vid att ha det som man har det alltså. Ingen 
skulle väl vilja byta ut det dom har nu så där hux flux. För det är j u 
bekvämt oftast (pojke, 16 år). 

I samband med detta påtalas även nackdelen med det moderna samhällets 

behov av hushållsmaskiner och dess skadliga effekter på mi l jön . Här nämns till 

exempel kylskåpet. 

Och kylskåp är inte heller så bra ... för det släpper j u ut ozon eller nej ... 
vad släpper det ut ... det släpper ut nåt som förstör ozonlagret. 
• Kan vi klara oss utan kylskåp? 
Säkert ... man kan j u jaga själv, men jaga i rätta mängder. Inte jaga för att ha 
troféer, utan för att äta. Och så grillar man köttet och äter upp det direkt. 
Alltså då går man ut och jagar när man behöver och inte går och proppar 
upp kylskåpet med sånt som man ska spara. Utan man bakar och sånt när 
man behöver (pojke, 10 år). 

Även den moderna människans behov och beroende av olika tidsbesparande 

maskiner ifrågasätts. 

O m man skulle kunna gå tillbaka ... som man tycker j u alltid att man har 
det bättre nu idag. Allting är så lätt, vi arbetar så lite. Men man tänker inte 
på att stenåldersforskare har räknat ut att en stenåldersman arbetade tre 
timmar om dagen och låg och slöade resten av dagen. N u arbetar man åtta 
timmar först på jobbet, så måste man jobba hemma på hemmet ... så det är 
inte så mycket tid man slappnar av. Så alla dom här grejerna vi har gjort till 
oss själva av plast och sånt som vi har byggt upp hela vår ekonomi och hela 
vårt system på ... grejer ... det höjer egentligen inte livskvalitén. Det ger oss 
bara mer att hålla på med, tar mer tid. Och v i har lärt oss att inte klara oss 
utan dom. V i klarar oss inte utan alla dom här grejerna (pojke, 16 år). 

Människans bekvämlighet kommer även t i l l ut tryck genom vårt sätt att leva, 

där företrädesvis västvärldens levnadssätt påverkar m i l j ö n i negativ riktning. 

Eller bara att man är ganska bekväm av sig. Man tar bilen till snabbköpet ... 
500 meter bort istället för att gå eller ta cykeln ... så man är ganska bekväm 
av sig. Det är inte så mycket man behöver offra egentligen (pojke, 16 år). 

Vidare påpekas att u- länder i vissa fall har en sarnhällsstxuktur som påminner 

o m hur det var förr, men även att folk i dessa länder lever närmare naturen i 

ett symbiotiskt förhållande. Detta innebär att de i dessa fall har bättre mil jö 

j ämför t med i - ländema. Dessa tankar genomsyras av att vissa platser är bättre 

ur miljösynpunkt i jämförelse med andra, vi lket i sin tur är beroende av 

samhällsstmkturen, allt enligt de intervjuade bamen och ungdomarna. 
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Dom [u-länder] har j u mycket bättre miljö ... på sätt och vis ... det har 
dom. ... Det är inte samma nedsmutsning och skräpat ner, utan det är lite 
mer som det var förr (pojke, 16 år). 

Ja, nog går det väl [att leva i harmoni med naturen] ... med rätt tankegång 
... och folkslag i Afrika, infödingar som lever på stenåldersvis dom lever j u i 
symbios med naturen. Så för dom går det j u bra (pojke, 16 år). 

Vissa u-länder kan j u va så här liksom himla mycket efter så att det blir 
ekologiskt bara därför (flicka, 16 år). 

Ytterligare en aspekt som präglar de romantiska perspektiven är att det ideala 

livet är det som levs på landsbygden, men även att mil jön är bättre i norra 

Sverige j ä m f ö r t med den södra landsändan. I likhet med synen på 

förhållandena i u-länder, skildrar detta ett tänkande som utgår från att vissa 

platser är bättre än andra vad gäller vår mi l jö . 

Ja, på landet är det j u mycket bättre (flicka, 10 år). 

Det är bättre miljö här uppe [i norr] ... finare och bättre ... bättre luft och 
sånt. ... Det är mindre och sånt. Det är mer bilar neråt södra Sverige (pojke, 
13 år). 

Jag tycker att det är som ... lite lättare att andas i Karesuando. Man får inte 
lika ofta ont i halsen och så där. Och sen på vintern så är det mycket 
smutsigare här [i Luleå] (pojke, 13 år). 

Det f ö r e k o m m e r dock funderingar o m att södra Sverige har kommit längre 

med miljöarbetet j ämför t med norra delen av landet. 

Men jag tror nästan att man ... lite söder ut har dom nästan kommit lite 
längre i det här med miljön, eftersom dom bor på så pass liten yta där 
jämfört med här. Så det dom har gjort där märks mycket tydligare och 
snabbare än ifall man slänger skräp här uppe, eftersom vi har så stor yta att 
röra oss på. ... Ja, dom har som insett det [miljöproblemen] tidigare. Och 
vissa från Stockholm och Göteborg och såna där ställen, dom blir värsta 
miljöfanatikerna (pojke, 16 år). 

De romantiska perspektiven kan sammanfattas genom att åter lyfta fram det 

dialektiska tänkandet som visar sig bland annat genom betoningen av att det 

var bättre förr, men att det gamla levnadssättet inte är aktuellt för dagens 

människor . Vidare återfinns det dialektiska tänkandet genom att vissa 

samhällsstmkturer och olika levnadssätt bedöms som bättre för mil jön, 

levnadssätt som dock inte alla människor är beredda att anamma. 
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Sammanfattning och kommentarer 

Som framgåt t redan i inledningen av denna resultatdel, samt i själva 

resultatsammanställningen, finns berör ingspunkter mellan samtliga temata. 

Detta samröre mellan tankeperspektiven ger, med utgångspunkt från mina 

antaganden om verkligheten, en större helhetsförståelse j ämför t med ett 

atomistiskt synsätt, vilket jag i det följande skall försöka utveckla med hjälp av 

ett av m i g konstruerat, exempel. 

Lärare Karlsson i en liten byskola i Norrbottens kustland har t i l l uppgift att 

skapa goda lärandesituationer med avseende på mil jöfrågor för en grupp unga 

människor . Fast enligt de aktuella bamen skulle lärare Karlsson lika gärna 

kunna bytas ut mot någon massmedial företeelse. Oavsett om det är lärare 

Karlsson eller ett TV-program som har för avsikt att förmedla något vad gäller 

vår rml jö , kan dessa lärande aspekter i gynnsamma fall stimulera de filosofiska 

aspektema. Detta tänkande kan i sin tur leda t i l l att de aktuella bamen tar det 

ansvar som rimligen kan läggas på dem, och att de därmed gör något för att i 

detta fall förbättra den lokala mil jön. Genom denna mil jöförbät t r ing påverkas 

nämr i l jön och dess natur i positiv riktning. Naturen behåller sin skönhet och 

bl i r kanske t i l l och med ännu finare och vackrare. Detta påverkar i sin tur 

dessa bams framtidssyn t i l l det bättre, vilket å sin sida för med sig att de 

känslomässiga aspektema förmedlar glädje, stolthet och hopp. Sammantaget 

fo r detta sludigen med sig att de romantiska aspektema förstärks: 'Det är bäst 

att bo på landet i norra Sverige!' 

Ovans tående exempel skulle kunna mångfaldigas genom en mängd olika 

variationer av tankeperspektivens samröre med varandra, men huvudpoängen 

är ändå densamma, de olika perpsektiven påverkar varandra i en ständigt 

snurrande spiral. N ä r nu nödvändigheten av denna helhet har konstaterats 

återstår att närmare diskutera de enskilda perspektiven. 

De pragmatiska perspektiven måste ses som centrala i barnens och 

ungdomamas tankevärld i och med att de återfinns i f o r m av ett flertal olika 

aspekter. Vidare innehåller dessa aspekter såväl konkreta och direkta 

handlingar, som mer abstrakta och indirekta. T i l l det direkta och konkreta 

handlandet på individnivå märks t i l l exempel 'plocka skräp' eller 'inte skräpa 

ned'. Dessa handlingar är vanligare hos de yngre åldersgruppernas tänkande , 

medan de äldre ser handlande även i indirekta perspektiv. Liknande resultat 

återf inns även inom Palmers (1995) forskning, genom att de intervjuade 

bamen n ä m n e r nedskräpning som ett mi l jöproblem. Vidare framgår i denna 

studie, i likhet med Palmers studie, att ett skäl för att inte skräpa ner naturen 

är fö r att skydda djur (Palmer, 1995). Betoningen på djur i förhållande till 

m i l j ön framkommer även i teckningsstudien. Det är dock värt att i 

sammanhanget notera att Palmers studie behandlar små barn, fyra- och 

sexåringar, medan denna studie inkluderar fyra olika åldersgrupper mellan sju 
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och sexton år. Det kan därmed konstateras att betoningen av djurens 

välbefinnande och behov av skydd mot mfi jöförs tör ing inte enbart påtalas av 

den yngre åldersgruppen, eftersom detta betonas av barn och unga inom 

samtliga åldersgrupper i denna studie. Immanent i detta finns ett annat 

genomgående drag i dessa bams och ungdomars tänkande . Det är, i l ikhet 

med vad som f ramkom i teckningsstudien, betoningen på djurens status före 

människans. Oavsett ålder påtalas att det är djuren som blir mest påverkade i 

negativ riktning av miljöförstörelse. De tillfällen människan påverkas negativt 

av mil jöförstör ing är då hon inte kan använda naturen för rekreation i f o r m 

av bland annat fr i luftsl iv, t i l l exempel camping och bad, vilket även f ramkom 

i teckningstudien. 

Bland samtliga åldersgrupper anges även indirekta handlingar som positivt 

eller negativt för mi l jön . Bland annat betonas effekterna av att sopsortera och 

att handla mi l jömärkta varor på den positiva sidan, medan till exempel 

växthuseffekten, försurningen, skogsdöden och ozonuttunningen återfinns på 

den negativa sidan. Ovanstående resultat kan även kopplas till resultaten av 

teckningsstudien, i och med att dessa aspekter även framkommer v i d 

teckningsanalysen. 

I n o m de pragmatiska perspektiven f ramträder även en syn att tekniken 

skall 'fixa det'. Denna tro på tekniken b e n ä m n e r Pepper (1996) som 

technocentrism, vilket enligt Bateson (1987) är en av de epistemologiska 

villfarelser som är skadlig för miljön. Även von Wr igh t (1995b) ansluter sig till 

denna kr i t ik i och med sin beskrivning av scientismen. Sammantaget 

avspeglar denna teknikdyrkan ett synsätt som utgår från att mi l jöprob lemen 

kan åtgärdas på teknisk väg, vilket även bland andra Thunberg (1994) påtalat. 

Det finns dock även tankar som klart uttrycker tveksamhet inför nyttan med 

vissa mi l jöförbät t rande åtgärder. 

Det kan således konstateras att barnens och ungdomamas tänkande till stor 

del avspeglar pragmatiska perspektiv. A t t det mänskliga livet består av en 

pragmatisk del påtalar även Arendt (1988), genom sin beskrivning av det 

aktiva livet, Vi ta activa. 

Vad gäller lärande perspektiven framstår tydligt att detta är något som de 

aktuella bamen och ungdomarna ser som vik t ig t och därför betonar. Lärande 

perspektiven skaU, enligt dem skapa fömtsät tn ingar för lärande med syfte att 

stärka medvetenheten och aktsamheten vad gäller mi l jön . Aspektema inom 

detta tema speglar bland annat en syn att det är olika företeelser, personer och 

institutioner som skall stå garanter för detta lärande. För den institution där 

denna studie är genomförd , skolan, framkommer att dessa bam och unga 

ställer sig tveksamma ti l l humvida det är i skolan de får sin kunskap. Istället 

betonas massmedia till stor del, och då framförall t T V , vilket är genomgående 

och därmed oberoende av ålder. Det framkommer därför, i likhet med de 

pragmatiska perspektiven, att detta inte är bundet till de yngre åldrarna, 

eftersom perspektiven fö rekommer i nom samtliga åldersgrupper. Även andra 
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massmediala företeelser, som radio och tidningar nämns inom samtliga 

åldersgrupper. T i l l detta kommer vikten av dialog och samtal, att samtala, 

med såväl föräldrar, syskon, kamrater som med vissa nyckelpersoner, till 

exempel någon som har beslutandemakt. Liknande resultat framkommer även 

i Palmers (1998) studier av små bam. 

Kunskap ses dock inte alltigenom som något positivt, utan bamen och 

ungdomarna påtalar även den negativa sidan av kunskap som kan fö rekomma. 

Vår kunskap måste således användas på ett fönuft igt sätt, vilket von Wr igh t 

(1995a; c) påpekar när han hävdar att kunskapen i sig inte är skadlig, men att 

dess användning kan vara det. Vidare för han f ram att mänskligheten måste 

använda sitt tekniska kunnande för att undvika de skadeverkningar som 

missbruket av det tekniska kunnandet framkallat. 

Ansvarsperspektiven fokuserar vem och/eller vilka som har ansvar för 

nriljön och här framkommer tankar om det egna personliga ansvaret likaväl 

som ansvarsfrågorna i ett större perspektiv. Det går i n o m dessa aspekter en 

skiljelinje mellan om de intervjuade bamen och ungdomarna inkluderar den 

egna personen i ansvarsperspektiven, eller om ansvaret ses ur ett distanserat 

perspektiv och därmed läggs u tom individen. I tidigare studier, som j a g 

genomför t bland sjuåriga bam, framkom liknande resultat (Alerby, 1995; 

1996a). Humvida ansvarsperspektiven inom denna smdie ses utifrån en 

personlig hållning eller ut i f rån en distanserad hållning är dock inte 

åldersbundet. Det är även vikt igt att se att dessa perspektiv betonar vem/vilka 

och inte vad som görs. Vad-aspektema måste därför hänföras till de 

pragmatiska perspektiven. 

I n o m de känslomässiga perspektiven framkommer de olika känslor som 

bamen och de unga har inför vår mil jö . Dessa kan visa en såväl positiv som 

negativ framtoning, beroende på vad tankarna riktar sig mot . Det som i detta 

sammanhang kan vara värt att speciellt belysa är de negativa känslorna 

gentemot vuxenvärlden. Känsloaspekterna återspeglar bland annat en misstro 

mot vuxna då vuxenvärlden, enligt de intervjuade bamen och ungdomarna, 

inte tar mil jöfrågorna på allvar. De vuxna bryr sig inte o m att ta vara på 

mi l jön , så att den inte förstörs helt för den yngre generationen som kommer 

efter. På den negativa sidan återfinns även oros- och förvirringstankar, 

samtidigt som positiva känslor förmedlas i samband med att något verkligen 

görs för att förbättra eller inte försämra mil jön, oavsett om det sker på 

ind iv id- , gmpp- eller samhällsnivå. 

Vad gäller de tankar som fokuserar framtiden finns en pendling mellan en 

positiv och ljus framtidstro å ena sidan, medan framtiden å andra sidan speglas 

som negativ och mörk . Barnens och ungdomamas önskan är dock att den 

positiva sidan skall dominera, även o m denna önskan grumlas något i och med 

att en viss tveksamhet inför framtiden framförs. Förhoppningarna om en, ur 

mil jösynpunkt , bra värld är dock helt dominerande. N ä r det istället handlar 

139 



ATT FÅNGA EN TANKE 

o m visionerna för mi l jön i framtiden fokuserar tankarna den goda världen i 

och med att de uttrycker en önskan o m den rena oförstörda mil jön. 

I n o m de filosofiska perspektiven framkommer tydligt vikten av att tänka. 

Människan måste bör ja tänka mer, i detta fall på miljön, och ti l l detta behövs 

det t id . Den tidsbrist som beskrivs av vissa barn och ungdomar upplevs 

negativ och beror enligt dem bland annat på vårt levnadstempo. At t 

människan har behov av att dra sig tillbaka för att finna ro och tänka, betonar 

Arendt (1988) och hon beskriver detta i f o r m av det kontemplativa livet. 

Genom att det påtalas att vårt levnadstempo är för högt , medför det en syn på 

att v i människor lever ett för stressigt l iv . De intervjuade bamen och 

ungdomarna ger därmed uttryck för ett behov och en önskan att leva ett 

lugnare l iv , där det finns tid för att tänka och reflektera. Detta behov uttalar 

även von Wr igh t i och med att han säger: " V i borde lära oss leva 

långsammare och träna oss att reflektera" (personlig kommunikation, 1997-

03-20). Vidare framkommer att de egna handlingarna inte alltid betraktas som 

mil jöförs törande. Detta trots att de intervjuade angett att handlingarna i sig är 

mfl joförs törande. " M a n tänker inte på det nä r man själv gör det" (flicka, 13 

år), och en av anledningarna t i l l det är att handlingen i sig upplevs som rolig. 

"Det är roligt att köra cross och åka skoter!" (pojke, 10 år). En annan syn som 

framkommer vad gäller orsaker t i l l att människan 'inte tänker ' på mil jön, är 

när det handlar o m ekonomisk vinning samt människans materiella behov. At t 

mi l jön påverkas negativt på gmnd av människans materiella behov, vilket 

yttrar sig i fo rm av t i l l exempel skogsskövling, påtalade även små bam i en 

studie av Palmer (1996). 

Vik ten av att få erfara och uppleva vacker natur samt vad bristen av detta 

kan föra med sig poängteras inom de estetiska perspektiven. I detta ingår en 

betoning av växtlighetens hvskraft, vilket f r amför allt för med sig att tankarna 

fokuserar de årstider som innefattar synlig växtkraft. Det kan därmed 

konstateras att här, precis som vid teckningsstudien, betonas barmarksaspekter. 

En skillnad återfinns dock i det att teckningarna helt saknar vintermotiv. Detta 

medan vinteraspekter återfinns i intervjuerna, men inte betonas lika tydligt 

och explicit som barmarksaspekter. 

Sludigen återfinns romantiska perspektiv i nom barnens och ungdomamas 

tankestrukturer, 'det var bättre förr ' . Denna romantisering av livet ur en 

historiskt synvinkel kan det spekuleras kr ing, samt även synen att mil jön i 

norra Sverige är bättre j ä m f ö r t med andra delar av landet. Sammantaget 

speglar dock de romantiska perspektiven en syn på miljösituationen som inte 

alltid är i enlighet med den faktiska situationen. 1 1 Målet med denna studie är 

nu inte att u t röna kunskapsnivån hos de aktuella bamen och ungdomarna, 

men det kan konstateras att en bild av att norra Sverige har bättre mil jö än 

1 1 Enligt undersökningar gjorda av Länsstyrelsen i Nonbotten framkommer att luftföro
reningar i form av sot och bensen vissa tider av året är högre i Nonbottens län än i 
storstadsregionerna Stockholm och Göteborg (Länsstyrelsen i Nonbottens län, 1998). 
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södra delen av landet råder. Denna bi ld är troligen inte specifik för dessa barn 

och ungdomar, utan kan räknas som en allmängiltig och vedertagen 'sanning', 

som förs vidare och bevaras utan vidare reflektion. O m en 'osann sanning' 

figurerar kan det b l i problematiskt så t i l l vida att några åtgärder inte behöver 

vidtas då 'sanningen' säger att allt är bra. 

A v resultatet framkommer även att systemtänkande förekommer hos 

samtliga av de intervjuade bamen och ungdomarna. Detta är således varken 

ålders- eller könsrelaterat. Vad som däremot skiljer sig åt, f ramför allt 

beroende på ålder, är hur stora respektive små systemen är. I detta 

sammanhang innebär det att små system innehåller tankar som fokuserar miljön 

med u tgångspunkt i den nära och omedelbara omgivningen, där 

systemtänkandet utgörs av kedjor med ett mindre antal länkar i jämförelse 

med tänkande t kr ing stora system. Det innebär även att små system til l sin 

karaktär är konkreta, där de omedelbara konsekvenserna märks. Stora system 

omfattar flera länkar i kedjan samt även att bamen och ungdomarna, fömtom 

att tänka i nära och konkreta termer, även tänker i globala och abstrakta, där 

en handling kan leda t i l l konsekvenser i hela det ekologiska systemet. 

För att starta med det tänkande som koncentrerar sig kring små system, 

kan nämnas att den synliga och konkreta förstöringen är något som nämns av 

samdiga intervjuade. Vidare behandlar detta tänkande i första hand synliga 

lu f t - och vat tenföroreningar , men även nedskräpning på land samt 

växdighetens , och då framför allt trädens, betydelse för luftens syresättning. 

Även tänkande t inom de stora systemen behandlar, i likhet med de små 

systemen, situationen i luften och i vattnet, på land och då framför allt trädens 

och växdighetens betydelse, men även skräp- och sopsituationen. Skillnaden i 

det t änkande som hamnar inom de stora systemen j ä m f ö r t med de små är att 

det stora systemtänkandet även behandlar de stora globala effekterna av 

mi l jöförs tör ing samt att det innehåller längre kedjor. Förmågan att tänka i 

system är enligt Bateson (1987) en av förutsättningarna för att lyckas vända 

utvecklingen, i en för mi l jön positiv riktning. 

Vidare kan konstateras att det i nom samtliga temata återfinns det faktum 

att tankarna konstitueras i möte t med den levda världen. H u r tankarna 

konstitueras skiljer sig dock beroende på innehållet i de olika temata. För att 

nämna några exempel kan de lärande och filosofiska perspektiven lyftas fram. 

Inom dessa perspektiv betonas dialogen, vilken skall ses dels utifrån en dialog 

med andra människor , dels i f o r m av en inre dialog. Oavsett o m dialogen sker 

med andra människor eller inom en människa, konstitueras tankarna genom 

de erfarenheter människan gör. Erfarenheter som dä rmed ger upphov till nya 

tankar och reflektioner, vilka i sin tur kan leda t i l l att en dialog inom 

människan eller människor emellan, uppstår och/eller fördjupas. 
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Diskussion om resultatet i sin helhet 

Som framgår av såväl tecknings- som intervjustudiens resultat finns det vissa 

gemensamma drag studierna emellan. Då dessa synliggjorts i respektive studies 

sammanfattning och kommentardelar nö je r jag mig med att här konstatera att 

koppling mellan temata f ö r ekommer . Kopplingarna gäller såväl mellan de båda 

studierna, som mellan de olika temata i respektive studie. Detta har dock 

föregåtts av att kopplingar inom temata har synliggjorts i samband med att de 

respektive tematas gemensamma och centrala drag, i f o r m av olika aspekter, 

beskrivits. 

Vad kan jag då säga o m dessa bams och ungdomars innehållsliga 

tankestrukturer? Kan jag överhuvudtaget säga någont ing? Fick jag genom 

tecknings- och intervjustudien tillgång till deras 'tankelandskap' gällande 

miljö? 

Trots att tänkandets irrgångar vindlar fram över 'tankelandskapets vidder' 

med en närmast ovetbar mångfald, har det genom denna studie bl ivi t möjl igt 

att utveckla ny kunskap o m hur bam och ungdomar tänker kr ing mil jö. Dessa 

tankar förmedlas genom olika typer av språk, i f o r m av verbal och bildmässig 

information samt information som ti l l viss del även är skrift l ig, men även via 

information som förmedlas genom kroppsspråket. M e d hjälp av dessa 

informationskanaler har tankamas stmkturer, i f o r m av innehåll och 

innebörder synliggjorts i föregående resultatdel. Detta tänkande måste 

betraktas som mångfasetterat och speglar dä rmed ett brett spektrum av 

mångfald och variation av innehållet i tänkandet . Vidare innebär detta att 

bamen och ungdomarna tänker kring miljö genom att betrakta begreppet f rån 

olika horisonter och belyst med olika ljussken. Denna mångfald visar sig i 

teckningsstudien genom att fyra teckningstemata f ramträder , vilka speglar 

mil jön som god och/eller ond, men även vilka å tgärder som k a n / b ö r vidtas 

för att mil jön skall vara/bli god alternativt inte vara/bli ond. Även det 

tänkande som förmedlas genom intervjustudien speglar mi l jön som god 

och/eller ond. At t det vid analysen av intervjuerna f ramt räder åtta perspektiv 

som var och en är olika t i l l innehåll och innebörd är ytterligare bevis på 

tänkandets mångfald. Det kan med intresse konstateras att de olika perspektiv 

som tankarna förmedlar finns hos samtliga intervjuade och detta oavsett ålder 

eller kön. Detta faktum tyder i sin tur på att t änkande t kr ing mil jö är 

universellt. En skillnad i de förmedlade tankarna beroende på ålder visar sig 

dock i fo rm av valet av terminologi när tankarna förmedlas. Trots vissa 

terminologiska skillnader framstår tydligt att innehållet och innebörderna är 

desamma. 

Det sammanhang i vilket det empiriska materialet framställs och samlas in 

har dock betydelse för resultatet. Studiens yttre ramar, vilka i detta fall 

innefattar skolans verksamhet, kan innebära vissa begränsningar . Barnens och 
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ungdomarnas position inom skolan är att vara elev och det är f rån den 

utgångspunkten de uttalar sig. Detta är begränsningar som är vikt iga att vara 

medveten o m och observant på. Då studien genomfördes under skoltid och i 

skolans lokaler kan de aktuella barnen och ungdomarna ha uppfattat mina 

frågor och den uppgift, i form av teckningsproduktion, de fick som rena 

skoluppgifter. Detta kan i sin tur innebära en uppfattning att dessa 

skoluppgifter skall utföras och besvaras på ett för skolan accepterat sätt, ett sätt 

som i förlängningen kan påverka svaren i olika riktningar. I en strävan att 

eliminera detta betonade jag att det inte fanns något rätt eller fel i sättet att 

tänka kr ing de här frågorna. Istället betonade jag tydligt att det var just deras 

tankar som var det viktiga, tankar som de fick förmedla såväl genom 

teckningsproduktion som mundigt. Samtidigt är det viktigt att se att resultatet 

av denna studie bland annat vänder sig t i l l skolan som institution och där en 

stor del av människans lärande förväntas ske. Bland annat av den anledningen 

är studien g e n o m f ö r d inom skolans ramar. Ett annat skäl är det praktiska. I 

skolsituationen är barn och ungdomar samlade i både t id och m m , vilket 

underlättar insamlingen av det empiriska materialet. 

N ä r v i v i l l studera hur en annan person erfar^ upplever och t änker o m ett 

ting eller skeende använder v i oss ofta av intervjuer, och vad v i då studerar är 

vad personen i fråga säger. Shotter (1993) argumenterar bland annat fö r att det 

vore klokare att studera vad personen ifråga gör. Frågan, som jag ser den, är 

istället att explicitgöra vad v i verkligen v i l l veta, för att med u tgångspunk t i 

detta fundera över hur v i kan ta reda på det. Det innebär i detta fall att j ag 

måste ta ställning t i l l hur jag skall gå tillväga för att fa reda på hur andra 

människor tänker kring begreppet mil jö. Vi lka indikatorer finns att tillgå? 

Indikatorer som ger tillträde t i l l ' tänkandets landskap' i hela dess mångfa ld . 

Tankar är att betrakta som inre stmkturer, vilka således befinner sig inom 

en människa. Dessa tankar har påverkats, och påverkas, av de erfarenheter 

som människan gör genom sin plats i världen. Samspelet mellan en människas 

tankar och hennes erfarenheter står under ständig utveckling och fö rändr ing . 

V i l l jag då som forskare försöka synliggöra innehållet i dessa tankemässiga 

stmkturer måste jag använda mig av de tillträdesmöjligheter som finns att 

tillgå och där språket, enligt mi t t sätt att se, u tgör huvudkällan. 

N å g r a ord o m språket som tankens b u d b ä r a r e 

A v det ovan sagda framgår att m i n väg fram genom 'tankamas landskap' går 

via språket. Detta innebär inte att ett likhetstecken endast sätts mellan språk 

och ord, detta oavsett om ordet är skrivet eller talat. Istället har j ag valt att se 

språket ur ett vidare perspektiv, vilket i detta fall även inkluderar bildspråket . 

143 



ATT FÅNGA EN TANKE 

Föru tom detta talade, skrivna, målade, ritade språk finns andra kommunika

tiva sätt att uttrycka sig på, musik, dans, fotografi, pantomim, för att n ä m n a 

några. Då dessa 'språkl iga ' 1 2 uttryckssätt inte är aktuella i denna studie lämnar 

jag dem dock utan vidare fö rd jupn ing och kommentarer. 

H u v u d p o ä n g e n med denna studie är nu inte att u t röna humvida till 

exempel en b i ld är att betrakta som ett språk eller ej. Istället återfinns den 

egentliga och helt avgörande knutpunkten i det faktum att studien försöker 

synliggöra innehållet i bams och ungdomars tänkande, genom att metodiskt 

använda analys av bildspråk, som i vissa fall kompletterats med skrif t l ig 

t i l läggsinformation, men f ramför allt genom användandet av det verbala 

språket. Tilläggas b ö r att även det verbala språket v id intervjusituationerna 

kompletterats med tilläggsinformation, i fo rm av det ljudlösa kroppsspråk 

vilket visualiserats via videoupptagningarna. Den helt avgörande frågan blir 

dock: Får v i genom dessa kommunikativa aktiviteter tillgång till någon annan 

människas tankar? I ett försök att besvara denna fråga måste v i for en stund 

uppehålla oss v i d just språket kontra tänkandet, eller som Molander (1988) 

formulerar f rågan: "Bes tämmer språket hur v i tänker eller är språket bara en 

yttre manifestation av tänkandet?" (s 115). Han fortsätter genom att citera 

Wittgenstein som skriver: "Mitt språks gränser betyder m i n världs gränser" (s 

115). Enligt den tidige Wittgenstein är språket en spegelbild av världen (Fann, 

1993). M e n som Molander (1988) även påpekar, dessa extrema antingen-

eller-altemativ är av naturliga skäl inte de enda tänkbara. Låt oss ändå för en 

stund stanna upp v i d dessa frågeställningar för att få en uppfattning om 

språkets betydelse i förhållande t i l l tänkandet. Vad är det jag som forskare b ö r 

tänka på när j ag via språket försöker fånga innehållet i en annan människas 

tankar? En lika självklar som fundamental förutsättning är att v i båda talar 

samma språk. På grund av brister i detta fick jag som tidigare nämnts , i 

teckningsstudien plocka bort några av teckningarna. 1 3 O m v i nu bortser f rån 

detta och förutsät ter att såväl forskare som den som beforskas talar samma 

språk, kvarstår det faktum att för att förstå varandra måste v i lägga samma 

mening eller innebörd i orden och de språkliga begreppen. Detta förutsätter 

bland annat att v i delar samma livsgemenskap och där igenom även samma 

språkgemenskap. En språkgemenskap där v i kan använda ord och begrepp på 

ett någorlunda korrekt sätt, men även att v i känner t i l l ordens semantiska fält 

och en eventuell språklig arbetsdelning (Molander, 1988). Beroende på ordets, 

begreppets, uttryckets karaktär skiljer sig ramarna för användningsområdena 

åt. Ett uttryck kan ha ett mycket snävt och begränsat användningsområde , 

medan ett annat har vidare ramar. För att konkretisera detta resonemang kan 

1 2 Då det inom såväl vetenskapsvärlden som samhället i stort, finns delade åsikter om vad som 
kan och skall betraktas som ett språk har jag här valt att sätta ordet språkliga inom 
citationstecken. Detta för att uppmärksamma läsaren på att motsättningar i användandet av 
språkbegreppet föreligger. Detta citationstecken betyder dock inte att jag själv är tveksam ti l l 
huruvida en bild, ett musikstycke eller ett fotografi är att betrakta som en typ av språk. 
1 3 Se avsnittet Teckningsstudien, s 69. 
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vi ta ett av denna studies centrala begrepp, nämligen miljö. Ett ord, ett uttryck, 

ett begrepp som t i l l sin karaktär måste betraktas ha vida ramar. 1 4 I och med 

detta konstaterande uppstår ytterligare frågor att ta ställning t i l l . Vilken 

innebörd lade de aktuella bamen och ungdomarna i ordet miljö? Var det 

samma innebörd som jag lade i ordet? 

Enligt Wittgenstein (1981) är ordets användning en indikator på dess 

betydelse. "En betydelse hos ett ord är ett sätt på vilket ordet används" (s 17). 

Det handlar således o m att vara uppmärksam på detta v id såväl 

datainsamlingen som v i d den efterföljande analysen. 

I ett försök att fa grepp o m de meningsbärande stmkturer, som de aktuella 

bamen och ungdomarna lade i ordet mil jö, f ick de den relativt allmänna och 

öppna frågan: Vad tänker du på när du hör ordet miljö? Frågan fick de besvara 

genom att bildmässigt gestalta vad de tänkte på. V i d det efterföljande samtalet, 

men även v id analysen, framkom att samdiga 1 5 tänkte på miljö ut ifrån den 

naturgivna omgivningen. Detta oavsett om den var påverkad eller opåverkad 

av mänsklig hand. Fö r att ytterligare få bekräftelse på om dessa första, 

omedelbara tankar var konsistenta bör jade samtliga intervjuer med samma 

öppningsfråga. Även v i d dessa intervjutillfällen bekräftades detta. En slutsats 

blir därmed att såväl jag som forskare, som bamen och ungdomarna 

tankemässigt fanns i n o m samma innebördsramar vad gäller mil jö . Eller 

annorlunda uttryckt, v i använde ordet rniljö på samma sätt, vilket enligt 

Wittgenstein (1981) d ä r m e d är en indikator på att v i lade samma betydelse i 

ordet. 

Det kan i sammanhanget konstateras att intervjustudien ger en mer 

nyanserad och mångfaset terad bild av tänkandet j ämför t med tecknings

studien. Värt att beakta är dock att teckningsstudien bygger på i princip en 

fråga: Vad tänker du på vi lket skall jämföras med intervjustudien som till 

sin natur är uppbyggd av en m ä n g d olika frågor. Därav följer automatiskt att 

en mer nyanserad och mångfaset terad bild framträder . Detta då tänkandet i 

frågesituationen ges tillfälle att framträda i flera olika skepnader, och därför 

kan sägas att t änkande t t i l l viss del expanderar av spänningen i fråga - svar 

dynamiken. 

A v vikt att beakta i en intervjusituation är även på vilket sätt respondenten 

svarar. Är svaret väl g e n o m t ä n k t och förankrat i den egna erfarenhetssfären, 

eller är det ett svar endast för att tillfredsställa intervjuaren? Det kanske också 

är så att svaret som ges bara är ett påhittat svar utan djupare reflektion. Piaget 

(1951) identifierar f em olika svarstyper hos bam, vilka framkoinmit v id 

kliniska intervjuer. Bamet är ointresserad av frågan och svarar på måfå vad 

1 4 Det finns t ex inom såväl de naturvetenskapliga som inom de human- och samhälls
vetenskapliga domänerna. Miljöbegreppets olika användningsområden har även explicitgjorts i 
det tidigare, se avsnittet Miljö - vad är det?, s 46. 
1 5 Med 'samtliga' menas i detta sammanhang de 105 barn och unga som återstod i 
undersökningen sedan de som bland annat pga av språksvårigheter gallrats bort. 
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som först 'dyker upp i huvudet' — answer at random. Bamet kan även ge ett 

oreflekterat och påhittat 'fantasisvar' utan att själv tro på det, eller tro på det 

endast för att bamet själv uttalat just detta svar - romancing. O m bamet 

anstränger sig att besvara frågan för att tiUfredsstäUa intervjuaren utan att själv 

reflektera över svaret, eller o m frågan är ledande talar Piaget o m en 

framkallad övertygelse — suggested conviction. Detta kan jämföras med nästa 

svarstyp, vilken är ett svar som bygger på f r ig jord övertygelse. Det är då 

barnets svar grundar sig på reflektion, där tidigare erfarenheter ligger t i l l 

gmnd för nya slutsatser — liberated conviction. Sludigen menade Piaget att bam 

kan svara utifrån en spontan övertygelse i de fall då bamet har ett färdigt svar 

genom att frågeställningen redan är känd för honom eller henne — spontaneus 

conviction. 

M e d utgångspunkt i dessa svarstyper kan konstateras att det är de två 

senare, den frigjorda och spontana övertygelsen, som är intressanta att 

identifiera, allt för att försöka fånga bilden av de intervjuades tankevärld. M e n 

även svar som är sagda på måfå, i ett försök att tiUfredsställa intervjuaren, eller 

påhittade svar bör identifieras. Dessa slumpmässiga och påhittade svar 

fö rekommer , enligt Piaget (1951), oftast hos yngre barn. Humvida svaren är 

sagda på måfå eller påhittade har inte föranlett några större problem i denna 

studie. I vissa fall har denna typ av svar identifierats under intervjusituationen, 

vilket dä rmed föranlett fö rd jupade föl jdfrågor i syfte att komma åt de 

meningsbärande strukturerna. O m svaren ges för att tiUfredssfälla mig som 

intervjuare kan det vara svårare att avgöra. Vidare gäller Piagets beskrivning 

av dessa svarstyper barn, men jag menar att detta går att överfora även ti l l 

ungdoms- och vuxenintervjuer, i alla fall när det handlar o m svar som ges för 

att tiUfredsställa intervjuaren. M i n erfarenhet av intervjuer med såväl barn och 

ungdomar som vuxna är att barn och unga många gånger är mer raka och 

tydliga i sina svar, medan vuxna i vissa faU är mer angelägna om att göra ett 

bra intryck och säga 'rätt ' saker. En annan aspekt av dessa förståelsefaUor att 

vara observant på är att det v i d vuxenintervjuer kanske mer sker i det 

fördolda, j ämfö r t med v id bam- och ungdomsintervjuer. Säljö (1997) menar 

att det finns skäl att anta att intervjuutsagor ibland uttalas ut i från ett försök att 

uppfylla vissa 'å taganden' v i d intervjun, men även utifrån en strävan att 'inte 

tappa ansiktet' i samband med svåra och abstrakta frågestäUningar. Vidare 

förekommer ibland att respondenten svarar: 'Vet inte', 'Det har jag ingen 

aning om ' , 'Kan jag inte svara på ' , omedelbart efter frågan, och därmed inte 

ger något svar. Detta kan enligt Säljö (1997) bero på att intervjuaren ställt 

frågor på för hög abstraktionsnivå, frågor som är svåra att svara på vüket för 

med sig att respondenten inte har något att säga, men även att respondenten är 

ointresserad av att fortsätta konversationen. "To state that ' I don't know' is 

just as frequently a mode o f saying that one is not interested in continuing a 

conversation as i t is a way o f saying that one does not possess a particular 

piece o f i n f o r m a t i o n " (s 182). I vissa faU visar det sig dock att respondenten, 
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trots ett omedelbart jag vet inte' kan formulera ett svar. Det senare skulle 

kunna rymmas inom svarstypen 'liberated conviction' , för att återknyta till 

Piagets terminologi. 

Vidare poängterar Säljö (1994) att v i bö r se upp med det talade ordets 

företräde, speciellt v id forskningsintervjuer och ".. . how extremely careful we 

have to be in deciding what talk is indicative o f (s 72). Ett alternativ till 

denna syn på förhållandet mellan tanke och språk, samt vad språket är ett 

uttryck för, ger Merleau-Ponty (1996) i och med att han menar att talet är 

tanken: "The orator does not think before speaking, nor even while speaking; 

his speech is his thought" (s 180). Även Vygotsky (1994) menar att det 

mänskliga medvetandet avspeglar sig i det sagda ordet: 

Consciousness is reflected in a word as the sun in a drop of water. A word 
relates to consciousness as a living cell relates to a whole organism, as an 
atom relates to the universe. A word is a microcosm of human 
consciousness (s 256). 

Ytterligare en som betonar att språkets funkt ion är att förmedla just tankar är 

Locke (1997). Black (1968) sammanfattar Lockes resonemang i vad han kallar 

Lockes formula. "The primary and standard use o f language is to express and 

communicate the speaker's or writer's thoughts" (s 92). van Manen (1990) 

menar att v i kan återskapa samt reflektera över våra erfarenheter, alltså tänka, 

just tack vare vårt språk. A t t språket är en fundamental del av människans 

väsen påtalar även Heidegger (1975) i och med att han ser språk, tänkande 

och varande som ett. Dewey (1991a) argumenterar för att det talade språket 

har en speciell och i n t i m koppling ti l l tänkandet , och redogör för tre olika 

synsätt vad gäller relationen mellan tanke och språk. För det första kan tanke 

och språk ses som identiska, för det andra kan orden ses som tankens 

klädedräkt, och sludigen det tredje synsättet som menar att språket inte är 

tanken, men nödvändigt för såväl tänkandet som för kommunikation. 

Föregående resultat har försökt spegla de olika temata och aspekter som 

återfinns i tänkandet hos en gmpp bam och ungdomar med hjälp av språkliga 

aktiviteter. Dessa temata och aspekter är i sin tur resultatet av samverkan 

mellan de aktuella bamen och ungdomarna och mig som forskare. Våra 

samlade erfarenheter kr ing det aktuella begreppet, miljö, som synliggjorts med 

hjälp av bildmässig, verbal och, i viss mån , kroppslig kommunikation, har 

varit föremål för en d jupgående analys i syfte att ge en så rättvisande bi ld av 

barnens och ungdomarnas tänkande som möjl igt . I dessa analysfaser har j a g 

som forskande subjekt, medvetet eller omedvetet, haft en ständig följeslagare i 

form av det egna erfarenhetsförrådet, vilket för med sig att resultatet 

konstituerats i möte t med m i n erfarenhetsvärld. 

A v vikt att beakta är även humvida de förmedlade tankarna är refererade 

eller producerade, och detta oberoende av o m förmedlingen skett i f o r m av 
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teckningar eller v id intervjuerna. Har jag v i d intervjun och/eller v id samtalet 

i samband med teckningsproduktionen lotsat respondenten f ram ti l l ett svar, 

vilket kan innebära att de tankar som framträder är mina egna som genom 

lotsningsförfarandet planterats hos respondenten? M e n även här handlar det 

ytterst om vad syftet med samtalet eller intervjun är. Försöker jag fånga en 

annan människas genuina tänkande, eller är jag ute efter att utmana och 

provocera fram tankar med utgångspunkt i förutbestämda ideal? Det handlar 

således om att medve tandegöra varför intervjun och samtalet genomförs . Med 

utgångspunkt i mina antaganden f ramträder vikten av att söka fånga det 

genuina tänkandet . Har jag då fått tillträde till det? 

Det har redan f ramgåt t att ett språk kan betraktas i ett vidare perspektiv 

än att begränsa det t i l l endast det talade ordet, vilket även Dewey (1991a) 

hävdar i och med att han ger uttryck för följande: ". . . we must recall that 

language includes much more than oral and writ ten speech" (s 170), och ger 

som exempel på detta bland annat gester, målningar, visuella bilder, och 

fortsätter: " - anything consciously employed as a sign is, logically, language" 

(s 170). Jag menar att det är en fördel o m man i en studie av tankar använder 

flera uttrycksvägar än bara det verbala språket. Det kan finnas något bortom 

det sagda, något som inte kan eller förmås förmedlas mundigt, ett tyst och 

underförstått språk som enligt Merleau-Ponty (1995) kan synliggöras i 

samband med bildskapande. "Let us begin by understanding that there is a 

tacit language and that painting speaks in this way" (s 47). 

I det tidigare har konstaterats att både van Manen (1990) och Polanyi 

(1969) påtalar att det i nom oss finns tysta och underförstådda dimensioner. 

Även Bateson och Bateson (1988) har betonat detta, och medan de kallar det 

för människans epistemologi, b enämner van Manen det som epistemological silence. 

Att det inom oss finns ett tyst outtalat språk som förkroppsligar tänkandet 

påtalar även Merleau-Ponty (1995). Han menar vidare att v i måste ta hänsyn 

till detta outtalade då även tystnaden förmedlar något: " . . . we must uncover 

the threads o f silence that speech is mixed together w i t h " (s 46). I ett försök 

att nå och synliggöra denna tystnad använde jag mig v id datainsamlingen 

därför av andra kommunikativa uttryck än enbart det talade ordet, såsom 

bi ld- och kroppsspråk. V i d intervjuerna försökte jag även locka fram det 

outsagda genom att låta respondentema ta del av olika fotografier. Det visade 

sig då att de hade tankar i nom sig, som de kunde förmedla när de såg de 

aktuella fotografierna, tankar som de inte f ick fram tidigare, trots att j ag 

intuit ivt kände att de visste mer än de kunde uttrycka. I n o m den psykologiska 

skolbildningen bmkar detta benämnas som triggning (Aronson, 1992). En i 

sammanhanget adekvat fråga torde vara o m resultatet skulle bl ivi t ett annat 

om fotografierna varit andra. Då de förmedlade tankarna behandlade 

fotografiemas gestaltade innebörder , menar jag att de specifika motiven i sig 

inte är styrande. Detta f r amkom även i samband med den förstudie (Alerby, 

148 



RESULTAT - strövtåg i tänkandets landskap 

1995) som föregick valet av de aktuella fotografierna.Ytterligare studier skulle 

dock behöva göras för att klargöra detta på ett mer grundläggande sätt. 

En annan fråga, värd att beakta, är humvida fotografierna är 

livsvärldsorienterade eller ej. Speglar de t ing och skeenden som är bekanta i 

barnens och ungdomamas livsvärld? Som jag förstår är denna frågeställning 

inte unikt i anslutning ti l l användandet av fotografier. Även v id intervjuer är 

det av v ik t att vara observant på humvida frågorna är livsvärldsorienterade 

eller ej. Vad gäller såväl de aktuella fotografierna som de olika områden , som 

belysts under intervjuerna, försökte jag ut röna detta i samband med den 

förstudie samt v id de provintervjuer som föregick denna studie. V i d dessa 

försök tedde sig inte detta som problematiskt. 

Ytterligare en aspekt att diskutera i samband med intervjustudiens 

datainsamling är videoinspelningamas rol l för det sludiga resultatet. M e d andra 

ord handlar det om att utröna humvida den syninformation de videoinspelade 

intervjuerna gav påverkat resultatet eller ej. Vad tillförde dessa 

videoinspelningar? Genom att såväl hörsel som synintryck bevaras ökar 

informationen från det empiriska materialet, vilket i sin tur innebär att 

informationen speglas från flera olika vinklar. Därav kan det göras jämförelser 

mellan vad ljudbanden förmedlar i kombination med mi t t eget minne f rån 

intervjusituationen, och den infomation videobanden ger. Förmedlade då 

videobanden samma sak som ljudbanden och mitt minne? Genom att flera 

informationskanaler utnyttjas ökar de facto informationen, vilket för med sig 

att helhetsintrycket, från i detta fall intervjuerna, ökar. Den visuella 

informationen, i fo rm av kroppspråk, kan därmed tas i beaktan v i d 

intervjuanalysen. I praktiken innebar detta bland annat att jag lättare kunde ta 

ställning t i l l o m uttalanden var ironiskt sagda eller ej, men även o m den 

intervjuade verkade förstå f rågorna eller inte. Denna tilläggsinformation 

upplevde jag som värdefull, även o m jag inte vi l l tillskriva den någon större 

betydelse för det slutliga resultatet. Videoinspelningamas roll betraktar j a g 

därmed som relativt marginell, o m än inte oväsendig. Som en konsekvens av 

detta följer att informationen från videoinspelningarna inte explicit använts 

v id resultatredovisningen. 

Genom att använda olika metoder v id insamlingen av empirin, metoder 

vars syfte är att stimulera olika sorters 'språk' , samt att v id analysen anta en 

fenomenologisk tankehållning, f ramt räder tankens mångdimensional i te t 

tydligt. Detta tyder i sin tur på att tillträde ti l l ' tänkandets landskap' har 

medgivits. Fömtsät tningar för att detta tillträde även öppnat dörren till det 

genuina tänkandet har skapats genom det synsätt som finns bakom studiens 

hela upplägg, ett synsätt som bottnar i de ontologiska antaganden, vilka j a g 

redogjort för i det tidigare. 
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Det är m i n ambition att denna studies metod- och genomfbrandebeskrivning 

tydligt f ramgår , men jag v i l l i samband med detta betona att det här finns 

skilda idéer o m nyttan av detta. För egen del ser j ag ett intresse i att en 

liknande studie genomförs bland bam och ungdomar i andra delar av landet, 

samt även i andra länder, fö r att bland annat belysa livsvärldsperspektivet 

ytterligare. Jag v i l l dock i sammanhanget deklarera en syn på att världen är 

föränderlig. Därav föl jer att samma studie inte kan genomföras en gång till 

under exakt samma fömtsät tningar , eller som föl jande devis uttrycker det: 

'Man kan bara stiga ner i samma flod en gång. ' 

M e d u tgångspunkt i mina antaganden om verklighetens beskaffenhet har 

jag svårt att se att det finns en enda Sanning. Enligt Merleau-Ponty (1996) blir 

strävan att uppnå en objektiv sanning aldrig något annat än en objektiv 

sanning enbart fö r det enskilda subjektet. Vad Merleau-Ponty i och med detta 

egentligen säger är att sanningen alltid är subjektiv. Med intresse kan 

konstateras att en av de intervjuade trettonåriga pojkarna, funderat k r ing 

sanningsbegreppet och kommit fram t i l l att en allenarådende sanning inte 

existerar: " M e n jag vet inte o m det finns en enda sanning ... nä, det finns j u 

inte en likadan sanning här i Luleå som i Zimbabwe och sånt där" (pojke, 13 

år). 

Genom att ta avstamp i livsvärlden har med automatik betydelsen av 

människans erfarenheter erkänts. Erfarenheter som är olika hos olika personer, 

vilket i sin tur för med sig att två personer kan b e d ö m a samma ting eller 

skeende helt olika. Detta då bedömningens utgångspunkter i fo rm av 

subjektens olika erfarenhetsförråd ser helt olika ut, eller annorlunda uttryckt, 

två olika personer betraktar tingen eller händelserna från olika horisonter. Som 

en följd av att alla människor har olika erfarenheter föl jer att även jag själv, 

som forskande subjekt, betraktar m i n egen studie genom mina egna 

erfarenhetsglasögon. I ljuset av detta f ramgår att jag b e d ö m m e r nyttan av 

m e d b e d ö m a r e som obefindig vad gäller denna studie, vilket får som naturlig 

konsekvens att j ag inte heller använder m i g av medbedömare v i d 

bearbetningen av det empiriska materialet. Vad jag istället gör är att j ag 

medve tandegör m i n egen förförståelse, för att därefter behandla och redovisa 

materialet så ärligt och öppet jag förmår . M i n egen förförståelse omfattas, 

fömtom av tidigare erfarenheter och kunskaper, även av det faktum att j a g 

själv utarbetat studiens upplägg, personligen träffat samdiga personer som 

deltagit i studien, själv samlat i n det empiriska materialet, själv transkriberat 

allt material för att sludigen själv ha analyserat materialet och redovisat 

resultaten. De erfarenheter som denna process genererar överstiger vida, enligt 

mi t t sätt att förstå, en medbedömares möjl ighet att sätta sig in i materialet på 

ett liknande sätt. 
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Denna studie har synliggjort innehållet i en grupp unga människors 

tänkande kring mi l jö . Är det då av intresse att explicitgöra antalet tankar eller 

antalet personer som ingår i de olika teckningstemata och tankeaspektema? 

För att besvara den frågan, med utgångspunkt i mi t t sätt att förstå saken, bör 

återigen syftet granskas. Vad vi l l jag veta? D å denna studie har som syfte " . . . 

att synliggöra människors tänkande samt att tolka innebörden i dessa tankar", 1 6 

framstår att frekvensen av tankarna respektive personerna i de olika temata 

inte är en adekvat uppgift att lyfta fram, men även här kan konstateras att 

åsikterna går isär. Från m i n betraktelsehorisont handlar det dock o m att lyfta 

fram och synliggöra tankamas mångfald och dess innebörder hos de aktuella 

bamen och ungdomarna. En av skillnaderna mellan de genomförda studierna 

är dock att de aktuella barnens och ungdomamas gestaltade tankar i 

teckningsstudien endast ingår i ett tema var. Detta till skillnad mot 

intervjustudien där samtliga temata, i f o r m av tankeperspektiv, återfinns hos 

samtliga intervjuade bam och ungdomar. 

Vad gäller teckningsstudien, där barnens och ungdomamas gestaltade 

tankar vid analysen fördelas över fyra olika temata, kan det finnas ett visst 

intresse att vara observant på tendenser i materialet. Tendenser vad gäller till 

exempel skillnader och/eller likheter mellan de olika åldersgrupperna samt 

även mellan könen . Dessa eventuella skillnader och/eller likheter skall dock ses 

som just tendenser, och därav följer att en detaljerad frekvensredovisning inte 

är nödvändig. 

N ä r det så gäller intervjustudien ansluter jag mig till van Manen (1990), 

som betonar vikten av att lyfta fram det unika hos fenomenen i en studie, 

oavsett hur mycket eller hur många gånger detta unika fö rekommer . 

Se även s 25. 

151 



ATT FÅNGA EN TANKE 

152 



NÅGRA AVSLUTANDE ORD 

NÅGRA AVSLUTANDE O R D 

Det är bra gjort att få ett barn att läsa och 
skriva och lära sig säga efter, men det 
är bättre att få ett bam att tänka. / Pestalozzi 

H u r får v i ett barn att tänka? Och om v i väl fått någon att tänka, är det så att 

vissa människors tänkande är bättre än andras? O m så är fallet, vem har 

tolkningsföreträde för vad som är bättre eller sämre, rätt eller fel? Slutligen 

måste v i även ta ställning till den grundläggande frågan o m en människa kan 

få en annan människa att tänka, eller om tankarna ägs och förvaltas av den de 

bebor? 

Naturvetenskapemas primat i vetenskapliga sammanhang har påtalats och 

ifrågasatts av bland andra Bateson (1987) och Grene (1969). Genom att h ä v d a 

att en specifik inr ik tning av vetenskapen har tolkningsföreträde, i detta fall 

naturvetenskaperna, hamnar man lätt i ett rätt och fel tänkande. Detta 

tänkande avspeglas även i forskningsstudier rörande t i l l exempel elevtänkande 

o m naturvetenskapliga begrepp. Vad gäller det tänkande som är aktuellt i 
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denna studie, t änkande kr ing mi l jö , visar sig detta rätt och fel tänkande i och 

med att forskningsresultat r edogör för barns och ungdomars 'understanding 

and misunderstanding', 'conceptions and misconceptions', etc vad gäller 

miljörelaterade fenomen (se t ex Palmer, 1995; Palmer et al, 1996). 

At t det finns ett rätt eller fel sätt att tänka om, och uppfatta olika fenomen 

visar sig även i studier som hierarkiskt ordnar tänkandet med utgångspunkt i 

att det finns olika grader av rätta och felaktiga tankar. Detta avspeglar i sin tur 

ett synsätt som utgår f rån att vissa människor tänker bättre än andra, och att 

dessa tankar går att rangordna i en stigande eller fallande skala. Humvida ett 

tänkande är rätt eller fel, bä t t re eller sämre måste från min betraktelsehorisont 

ses i ljuset av livsvärldsperspektivet, vilket därmed innebär att tänkandet 

kontextualiseras och situationaliseras. Detta innebär i sin tur ett e rkännande av 

erfarenhetens betydelse fö r vårt tänkande. I förlängningen av detta följer att 

människans i -vär lden-varo konstituerar tänkandet . 

Det kan väl i och för sig finnas intresse att i vissa fall u t röna hur de som 

tänker bäst eller sämst tänker , så tillvida någon anser att han/hon kan sätta sig 

t i l l doms över andras tankar. M e n återigen handlar det o m vad syftet med 

forskningen är. V i l l v i kontrollera människors tänkande i förhållande t i l l fixa 

och färdiga antaganden, fö r att hierarkiskt ordna tankarna utifrån 'rätt — fel 

konceptet'? Eller v i l l v i försöka synliggöra människors genuina tänkande precis 

som det är? 

Jag menar att det val v i gör , medvetet eller omedvetet, emanerar ur våra 

ontologiska antaganden. Därav följer behovet av att medvetandegöra de egna 

antagandena o m verklighetens beskaffenhet. Dessa antaganden fungerar som 

vägvisare när v i vandrar f ram på vetenskapens slingrande stigar. En vägvisare 

som således kan vara mer eller mindre synlig, men enlig mit t sätt att förstå det 

hela har v i större nytta av en synlig vägvisare, än av en som smyger omkring i 

buskarna, osynlig fö r vårt medvetande. 

För att å terknyta t i l l det samhälleliga uppdraget, att bilda den kommande 

generationen, kan konstateras att skolan som institution av tradition har haft 

tolkningsföreträde vad gäller att förmedla de rätta tankarna. Det kan tyckas 

som en gammalmodig kvarleva, men trots det kan konstateras att denna 

självpåtagna tolkningsrät t lever i bästa välmåga. Ett tydligt exempel på detta är 

den nationella u tvä rde r ingen , N U (Den nationella utvärder ingen av 

grundskolan, 1992a, b, c; Tmedson, 1993), som lyfter fram elevers eget 

tänkande och påtalar det problematiska med att eleverna inte tänker enligt den 

naturvetenskapliga begreppsbildningen. At t elever tänker vardagstankar ställer 

t i l l besvär och hindrar t i l l och med i vissa fall den vetenskapliga 

begreppsbildningen att slå rot i elevernas tankar, menar utvärder ingen. De 

röt ter som det vardagliga tänkandet redan slagit, visar sig i studier världen 

över vara både robust och seglivat (Helidén, 1992). Ar det så att v i till varje 

pris ska ändra på någo t som är mbust och seglivat, för att behaga dem som 

tänker 'bättre '? Eller skall v i skapa fömtsättningar där bams och ungdomars 
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genuina tänkande far möj l ighe t att utvecklas? Förutsät tningar som å sin sida 

tillåts emanera ur tänkandets fakticitet. 

Arendts (1988) epistemologiska utgångspunkt , som hävdar att utveckling 

drivs f ramåt av tänkandet hos mänskl igheten i stort, framstår i samband med 

denna diskussion som synnerligen uppfriskande. Genom att ta fasta på och 

utveckla Arendts syn på att det är det rena och passionerade tänkandet hos 

gemene man som utvecklar vetenskapliga upptäckter, framstår tydligt att det 

vardagliga tänkandet är något att ta vara på och vårda. A t t försöka ersätta 

detta med vetenskapliga begrepp, utan att dessa har en verklig förankring hos 

subjektet vore fmkdös t , enligt m i t t sätt att förstå saken. Istället för att försöka 

utrota denna rena och passionerade f o r m av tänkande, b ö r i enlighet med 

Arendt, detta odlas vidare för att nå nya innovativa vetenskapliga upptäckter . 

Detta resonemang skall nu inte förstås som att vetenskapliga begrepp och 

vetenskapligt tänkande allt igenom är av ondo. Dessa begrepp och detta 

tänkande kan tvär tom ingå som en del i det vardagliga tänkandet, likaväl som 

det med nödvändighet bö r finnas i såväl den vetenskapliga diskussionen som i 

det allmänna samtalet. Därav följer istället en syn på att det är distinktionen i 

sig, mellan det vardagliga och det vetenskapliga, som b ö r undvikas. At t låta 

vardagliga och vetenskapliga begrepp samspela, samt att u tgå från den lärande 

själv, där han eller hon befinner sig, är enligt mi t t sätt att förstå det hela ett 

mer fruktbart alternativ i lärandesi tuat ioner . 

Ovans tående resonemang ställer pedagogisk verksamhet inför en 

valsituation — ska lärandesituationer u tgå från subjektet eller objektet? M e d 

andra ord är det av vikt att medve tandegöra humvida de ställningstaganden 

som ligger t i l l gmnd för undervisningen emanerar ur den lärande, där han 

eller hon befinner sig, eller o m utgångspunkten återfinns i det stoff som skall 

behandlas, oavsett vilken mottagandefrekvens de lärande är inställda på. A r 

frekvensen hos subjektet och objektet koordinerade framstår troligen 

lärandesituationen som oproblematisk. Problem uppstår istället vid de tillfällen 

objektets frekvens är i otakt med subjektets. 

Det handlar även o m att i lärandesi tuat ioner vara observant på humvida 

kunskapsmängd eller förståelse betonas, von Wr igh t (personlig kommunikation, 

1997-03-20) menar att de kunskapsackumulerande dimensionerna växer på 

bekostnad av förståelsedimensionerna. Detta kan å sin sida kopplas till det 

'naturvetenskapliga problemet', som j u hävdar att bam och unga tänker 

vardagstankar istället för att tänka enligt den naturvetenskapliga 

begreppsbildningen. D ä r m e d uppstår of rånkomligen följande frågor: Vad v i l l 

v i att unga människor skall tillägna sig i lärandesituationer? A r det ackumulerad 

kunskap, o m till exempel naturvetenskapliga begrepp? Eller skall de få förståelse 

för dessa begrepp? Från m i n betraktelsehorisont är kunskap utan förståelse 

inget att eftersträva. Medan förståelsen, för att verkligen bottna i subjektet, 

t jänar på att utgå från de lärande själva, där de befinner sig. Således både kan 

och bör förståelsen återfinnas i kunskapen. Som jag ser det blir kunskap utan 
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förståelse innehållslös och mekanisk, utan verkl ig förankring hos subjektet. 

Ingår däremot förståelse i kunskapsdimensionerna får kunskapen innehåll och 

mening, vilket i sin tur för med sig att såväl kunskap som förståelse får en 

trygg förankring i nom subjektet. Därav f ramgår att kunskap utan förståelse 

inte är att betrakta som kunskap, men även att kunskap inte behöver utesluta 

förståelse och vice versa. 

För att uppnå de kunskapsdimensioner som inkluderar förståelse, ställs det 

krav på att de lärande, och även lärandesi tuat ionen, bland annat ses i ett 

helhetsperspektiv. A t t utgå från en helhetssyn kräver kunskap och insikt om 

just helheten, en helhet som består av många olika delar, där varje del 

påverkar de andra och även helheten, i en ständigt växande spiral. A v detta 

följer att uppmärksamhet även bör riktas mot kontexten, vilket enligt Bateson 

(1987), inte skall förstås som att en speciell handling eller händelse är en 

produkt av kontexten. Istället menar Bateson att handlingen eller händelsen är 

en del av kontexten. Det framgår därav att förhållandet mellan individ och 

samhälle, mellan organism och dess mi l jö , mellan människa och livsvärld, inte 

är kausalt. Istället betonar Bateson att det är ett del-helhets-förhållande. 

Wyl ie et al (1998) hävdar, med u tgångspunkt i en studie, att om 

mil jöundervisning skall emanera ur ett holistiskt perspektiv måste hänsyn tas 

till den kunskap som finns vad gäller bams kognitiva förmågor, i samband 

med att läroplanerna formuleras. 

I f environmental education is to be approached from the holistic 
perspective favoured by many environmentalists then we need to attend to 
what we know about the cognitive capabilities o f children in order that 
the environmental curriculum can be shaped and delivered accordingly. 
The challenge for educationalist is to present a curriculum which enables 
young people to understand the natural environment and which not only 
matches but extends their current competence (s 135-136). 

I detta citat redovisas en inte oväsendig synpunkt, som jag själv väljer att 

utveckla, i och med att jag menar att hänsyn bö r tas till barnens och 

ungdomamas alla medvetandeformer, inte enbart den kognitiva. Från m i n 

forståelsehorisont framstår det därmed som aningen paradoxalt att hävda ett 

holistiskt perspektiv genom att endast betona en av bams alla fö rmågor , 

nämligen den kognitiva. 

Även de för skolan aktuella styrdokumenten är i samband med detta värda 

att beakta. Ger dessa dokument de rätta signalerna vad gäller lärande i till 

exempel miljö? Som konstaterats i det tidigare är det för denna studie aktuella 

begreppet miljö, tämligen outrett och även icke definierat i de gällande 

styrdokumenten. Detta för med sig att tolkningsramarna för vad som skall/bör 

ingå i lärandesituationerna blir vida, ett fak tum som inte automatiskt behöver 

betraktas som en brist. Det kan tvär tom ses som en fördel. Vi lken syn v i 
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väljer, som en brist eller som en fördel, har att göra med från vilken 

betraktelsehorisont v i granskar det hela. Utan att lägga några synpunkter på 

humvida styrdokumenten bö r styra hårdare eller inte, kan det som jag ser det, 

vara på sin plats att diskutera detta. I samband med detta kan dock konstateras 

att en skärpning av formuleringen i Lpo 94 görs i och med att bör bytts ut mot 

skall i läroplanens omarbetade version, vad gäller undervisningens mål att 

skapa hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet, 1994a; 1998). 

Det kan även med intresse konstateras att de intervjuade barnen och 

ungdomarna ger uttryck för vikten av naturens skönhetsvärden. Betoningen 

på just detta, naturens skönhetsvärden, finns med i formuleringar i våra tidigare 

läroplaner under flera decennier, men togs bort i och med vår nuvarande 

läroplan, Lpo 94 och L p f 94 (Utbildningsdepartementet, 1980; 1994a). För att 

ta avstamp i unga människors tänkande, bör kanske denna aspekt betonas även 

idag. Kanske kan även de övriga perspektiven och aspektema, som 

synliggjorts i denna studie, generera konsekvenser för styrdokumentens 

utformning. 

At t synliggöra olika medvetandedimensioner genom att ge unga 

människor tillfälle att tänka på dem är, enligt m i n uppfattning en av 

förutsät tningarna för att i lärandesituationer skapa goda lärandemöjl igheter . 

Genom att ' fånga tankar', för att därefter tolka innebörden i dem, ges skolan 

och dess elever möjl ighet att kontextualisera och situationalisera 

lärandesituationerna, vilket i sin tur torde vara t i l l gagn för strävan att bilda 

den kommande generationen, vad gäller t i l l exempel mi l jö . 

Utan att göra anspråk på att generalisera resultatet t i l l andra områden kan 

en fundering väckas humvida de synliggjorda temata och tankeaspektema kan 

överföras eller appliceras t i l l andra begrepp och ämnesområden . Kan de 

temata och tankeaspekter som utkristalliserats, vara av intresse vad gäller 

skolans olika ämnen generellt? O m så är fallet, på vilket sätt är denna kunskap 

värdefull? O c h vilka konsekvenser för detta med sig? 

Det kan konstateras att de synliggjorda resultaten, i f o r m av barnens och 

ungdomamas tänkande kring mil jö , speglar tänkandet som mångfasetterat. 

O m dessa mångfasetterade tankar skall tas på allvar krävs att de som 

organiserar lärandesituationen beaktar det tänkande som våra unga 

medborgare bär på. I ett konkret perspektiv skulle det innebära att 

lärandesituationen verkligen utgår från barnens och ungdomamas tankar, 

vilket för med sig att tankarna i ett första skede måste ' fångas ' , för att därefter 

tjäna som gmnd för lärandesituationens upplägg. För att parafrasera Søren 

Kierkegaard skulle jag kunna uttrycka följande: 'Hi t ta eleven där han/hon 

befinner sig och utgå därifrån' . 

För att ytterligare konkretisera denna studies resultat är det av vikt att de 

lärandesituationer som på olika sätt behandlar mi l jöf rågor , verkligen beaktar 

samdiga perspektiv och aspekter som fmns inom tänkandets sfär, vilket denna 

studie bidragit med kunskap om. Då skolans styrdokument tydligt deklarerar 
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att mil jö skall vara ett övergr ipande perspektiv och därmed ingå i samtliga 

ä m n e n torde detta inte vara något problem. 

För att undvika att hamna i en metoddiskussion om hur en 

lärandesituation, vars syfte är att behandla mil jöfrågor , bör vara, v i l l j a g 

istället lyfta fram de frågor som handlar om själva meningen med utbildningen. 

Varför skall våra unga vär ldsmedborgare ha fakta-, förståelse, färdighets- och 

förtogenhetskunskaper vad gäller miljö? Vad v i l l samhället uppnå i och med 

att dessa mål formuleras? Dessa frågor måste nogsamt diskuteras och beaktas i 

samband med att lärandesituationer organiseras. Däref ter kan frågor o m hur v i 

når di t ställas. 

Postman (1998) menar att skolan måste återvinna just sin mening, där 

lärandets inneboende värde åter kan siktas. Livet i världen måste göras 

meningsfullt och för att nå di thän argumenterar Postman för att använda 

berättelsens kategori. Han menar att människan ständigt skapar det förf lutna och 

framtiden med hjälp av berättelser, berättelser som ger livet mening. Detta är 

någo t som skolan, i sin strävan att skapa goda lärandesituationer, b ö r ta i 

beaktan. För att uppnå detta v i l l Postman, i diskussioner om utbildning, 

förskjuta tyngdpunkten från undervisningsmetoder, t i l l frågor som be rö r 

undervisningens mening. Från mina utgångspunkter framstår tydligt att 

människors berättelser emanerar ur tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter 

påverkar i sin tur människors tänkande , ett tänkande som kan framträda i 

f o r m av olika berättelser. D ä r m e d framstår återigen vikten av att utgå f rån 

tänkandet . 

Vidare kan konstateras att dåt iden påverkar nuet i och med att det 

förf lutna inte slutar att existera. Därav framgår även alltings föränderlighet, 

och som ytterligare en konsekvens av detta synsätt kan konstateras att det finns 

inga eviga sanningar. Sanningen är inte given. Våra frågor är dä remot ofta 

desamma, oavsett t id , även o m våra svar varierar, vilket Johansson (1998) 

uttrycker på följande sätt: "Frågorna är eviga, men med tidens gång ändra r v i 

svaren" ( s i ) . 

Humvida föreliggande resultat ger en bi ld av såväl reflekterade tankar, 

som tankar 'direkt givna' sprugna ur 'djupet av anden' kan endast spekuleras 

kr ing. I studien söks sanningen så som den visar sig för bamen och 

ungdomarna, vilket innebär att sanningen representeras av den innebörd 

bamen och ungdomarna lägger i begreppet de f ick tillfälle att tänka k r ing , 

näml igen miljö. At t dessa tankar fatt tillfälle att f ramträda genom flera olika 

perspektiv, via teckningsproduktion med muntl ig och i vissa fall även skrif t l ig 

tilläggsinformation, samt genom m ü n d i g kommunikation i samband med 

intervjuerna, vilken även kompletterats med den tilläggsinformation som 

kropsspråket ger, torde öka chansen att fånga såväl de oreflekterade som de 

reflekterade tankarna. 

Står då dessa synliggjorda tankar i beroendeförhål lande t i l l människans 

epistemologi? Och hur förhåller sig de ontologiska antagandena till detta? 
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Då människans medvetandedimensioner konstitueras i världen framstår 

tydligt att dessa dimensioner inte kan särskiljas eller separeras från världen i 

sig. T v ä r t o m återfinns dessa medvetandedimensioner immanent i människans 

i -vär lden-varo . I ljuset av dessa antaganden om verklighetens beskaffenhet 

följer automatiskt att människan, medvetet eller omedvetet, är sammanvävd 

med hennes ontologiska och epistemologiska antaganden. "Mennesket är 

således væve t ind i et net af epistemologiske og ontologiske præmisser" 

(Ølgaard, 1977, s 270). 

I anslutning t i l l detta kan konstateras att den livsvärld människan bebor har 

avgörande betydelse för erfarandet och dä rmed även tänkandet . Därav följer 

återigen behovet av att ta hänsyn t i l l kontexten. Livsvärldens betydelse ger 

även en av de intervjuade pojkarna uttryck för, när han funderar kr ing 

humvida en enda sanning existerar eller ej. De tankar han förmedlar i 

intervjusituationen speglar antaganden om att livsvärlden inte skall ses i ett 

homogent perspektiv. Istället skiljer sig olika människors livsvärldar åt. 

Där [i Zimbabwe] kanske det är miljöfarligt och slänga ett äpple, för att det 
kanske inte ... ja, det kanske inte finns nå maskar som kan göra den till 
jord. Men här uppe [i Luleå, i Sverige] finns det j u mycket maskar och så 
där. Det är inte så himla miljöfarligt att slänga ett äpple här (pojke, 13 år). 

Detta citat, som påtalar olika länders olika fömtsät tningar , speglar en syn att 

de mänskliga förutsättningarna skiljer sig åt beroende av vilken livsvärld de 

bebor. 

Vad gäller just mil jöfrågorna, har de ofta och f ramför allt kopplats ihop 

med filosofins etiska problemställningar. Dessa etiska frågor är, som jag 

betraktar dem, betydelsefulla i sammanhanget, likaväl som det i nom den 

pragmatiska filosofin finns viktiga berör ingspunkter med mi l jöf rågorna . Dessa 

etiska och pragmatiska aspekter täcker dock inte hela problematiken, utan 

mi l jöf rågorna berör , som jag ser det, även de existensiella frågeställningarna. 

Detta innebär i sin tur en syn på att mänsklighetens hela existens är beroende 

av hur v i hanterar mil jöfrågorna idag och i framtiden, vilket även några av 

det intervjuade bamen och undomama ger uttryck för, och som här 

exemplifieras genom att en av dessa röster lyfts fram: "Våran j o r d är ganska 

liten ... o m man j ä m f ö r med alla gifter som far ut med t i l l exempel kärnvapen. 

... Finns ingen mil jö finns inte v i heller" (pojke, 10 år). 

Människans existensiella problem blir enligt Frankl (1986) tydligare v id 

paradigmskiften. Det är i brytningstiden mellan två samhällssystem människan 

blir varse att gamla ledstjärnor inte längre kan visa vägen. Frankl menar att 

det i dessa tider blir livsviktigt att söka nya inre ledstjärnor, allt för att inte 

hamna i ett apatiskt tillstånd, men inte heller i tvångsmässig överprestat ion. 

Det kan konstateras att det inom vårt samhälle råder en brytningstid vad 

gäller systemen för vår sophantering vilket, fö r att återknyta t i l l Frankls tes, 
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innebär att människor måste hitta nya ledstjärnor. Ledstjärnor som i detta 

kompostmodemistiska tidevarv förhoppningsvis blir förankrade inom 

människan, allt för att undvika såväl apati som frenesi och istället hitta en för 

alla balanserad nivå. I n o m såväl teckningsstudien som intervjustudien betonas, 

och även ifrågasätts, vår sophantering av de aktuella bamen och ungdomarna. 

Detta u tgör således en central del i deras tänkande kring vår mil jö , varför v i 

återigen b ö r beakta förankr ingen hos subjektet självt. 

Vidare kan den kompostmodernistiska samhällsstmkturen lätt hamna i en 

bra-då l ig polarisering, vilket enligt Frankels tes skulle tydliggöra 

mänsklighetens existensiella problem ytterligare. A v detta följer att en god eller 

ond värld skapas, beroende på hur vårt avfall hanteras. 

De två polariserande begreppen, god och ond, vilka skär genom båda de 

genomförda studierna, är därför värda att ytterligare belysas. Genom att 

avgränsningen i det goda görs, förutsätts automatiskt det onda. Därav följer att 

det goda och det onda är varandras fömtsättningar. Utan en ond motpol kan 

inte det goda existera och vice versa. Som en konsekvens av detta följer att 

vårt förkroppsligade medvetande behöver horisonter att spegla sig mot, vilket 

i sin tur innebär att det goda framträder genom vetskapen o m att det onda 

finns bor tom horisonten. " . . . objects fo rm a system in which one cannot show 

itself wi thout concealing others" (Merleau-Ponty, 1996, s 68). 

De intervjuade bamen och ungdomarna påtalar vikten av att ha erfarit 

och upplevt bra mil jö, den goda världen, för att kunna vårda och bevara vår 

mil jö. Saknas denna erfarenhet, saknas en av motpolerna, den goda, vilken 

därmed inte existerar och därav följer att inte heller den onda världen kan 

existera. Avsaknaden av den goda motpolen och vilka konsekvenser detta för 

med sig uttrycker en av de intervjuade flickorna på följande sätt: 

Ifall man bara ser sopor eller ... till exempel bor nära hus och så är det 
jättemycket rök och så kanske det är nån sån här fabrik i närheten och så 
är det inte så fint just där, då tror jag inte man tänker lika mycket att man 
måste bevara miljön. Då tänker man väl mer att så här ska det väl se ut. 
Man måste väl uppleva den [bra miljö] för att kunna ta till sig och att man 
vill vara rädd om den. Inte tror jag att ifall jag skulle bo nånstans där det 
kanske är så här mycket rök och ... inte tror jag att jag skulle tänka lika 
mycket att, 'Ah, nu måste vi bevara miljön för att det ska vara fint.' Har 
man inte upplevt det så ... då tror jag inte det är så enkelt (flicka, 13 år). 

Som en konsekvens av resonemanget om det goda kontra det onda följer att 

erfarenheten förutsätter möj l ighe ten att reflektera över nya horisonter. 

Intressant att konstatera är även vilken makt samtalet äger. Redan Sokrates 

använde samtalet i sin strävan att hjäpa människor föda fram sina inneboende 

kunskaper och insikter (Marc-Wogau, 1976). I modem t id menar bland andra 

B j u r w i l l (1985) att samtalet som forskningsmetod kan generera ny kunskap 
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och nya perspektiv. "En f r i samtalsteknik är en bra utlösare av tankekedjor, 

som när de kombineras med flera tankekedjor bildar mönster och stmkturer 

för det egna t änkande t " (s 11). Även i lärandesituationer inom den svenska 

skolan bör, enligt Säljö (1995a; b), kommunikativa projekt etableras, där 

skolans och de lärandes kommunikativa mönster möts på ett sådant sätt att t i l l 

exempel naturvetenskapliga begrepp blir både funktionella och nödvändiga . 

Det handlar således o m att skapa fömtsät tningar för en samtalsmiljö som utgår 

från de lärandes erfarenheter och tankar, en samtalsmiljö där förståelse

dimensionerna far utrymme att utvecklas. 

Det finns även skäl att anta att dynamiken i frågandet startar 

tankeprocesser hos de intervjuade, då de för denna studie intervjuade bamen 

och ungdomarna påtalade samtalets eller dialogens betydelse. Vidare 

framkommer i denna studie att intervjun, eller samtalet ger tillfälle till 

reflektion samt även möj l ighet att fördjupa de egna tankarna, vilket en av 

pojkarna uttrycker på följande sätt: ". . . det var som att m i n tankegång 

utvecklades under det samtalet [den första intervjun], så jag som tänkte Hte 

djupare än vad jag tänkt innan" (pojke, 16 år). Därav följer att en väsentlig 

aspekt att ta hänsyn t i l l v id lärandesituationer är möjl igheten t i l l samtal. Samtal 

där de egna tankarna ges möj l ighet att utvecklas och fördjupas. En 

fömtsättning för att genomföra detta är att tid avsätts t i l l såväl samtal som till 

tänkande. At t tiden är en v ik t ig faktor betonar von Wrigh t (personlig 

kommunikation, 1997-03-20), likaväl som de intervjuade barnen och 

ungdomarna påtalar behovet av tanketid, samt konsekvenserna o m detta 

saknas. "Man får aldrig tid och tänka. Då använder man bara repti lhjärnan 

och fattar kortsiktiga beslut. ... Det behövs mer tid att tänka efter och 

fundera" (pojke, 16 år). I och med detta konstaterande lyfts även människans 

behov av det kontemplativa livet fram, ett l iv som enligt Arendt (1988) består 

av de mänskliga behoven att dra sig tiUbaka för att finna ro och för att fa t id 

att tänka. För att anknyta t i l l två av de fyra fundamentala existentieUa temata 

som, enligt van Manen (1990) ingår i livsvärlden, kan konstateras att tiden och 

rummet är viktiga fömtsättningar för att samtal skaU kunna komma ti l l stånd 

och att tänkandet skall kunna utvecklas. 

Genom att tid avsätts för samtal, samt för tänkande och reflektion, ges 

även möjl ighet för de tysta och outtalade dimensionerna att framträda. Att 

människan i n o m sig har en tyst, underförstådd dimension har i det tidigare 

sagda konstaterats med stöd i Bateson och Bateson (1988), Polanyi (1969), van 

Manen (1990) samt Merleau-Ponty (1995). Därför är det av största intresse att 

konstatera att dessa teorier vad gäUer människans epistemologi eUer epistemolgical 

silence, för att n ä m n a några, även uttalas i praxis, vilket här far exemplifieras 

genom en av ungdomamas röster: "Jag bör jar tänka, undrar hur ... jag bör ja r 

fundera på hur jag vet vad jag vet. Jag trodde inte att jag visste så mycket som 

' Se Tankar som fokuserar lärande perspektiv i resultatdelen, s 118. 
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jag vet ... och hur jag tänker" (pojke, 16 år). Denna pojke reflekterar därmed 

över den implicita kunskapen som funnits outtalad inom honom. Genom att 

intervjusituationen skapade m m för tanketid kunde de tysta dimensionerna 

formuleras i ord. 

Vidare är det intressant att konstatera att de bam och unga som ingår i 

denna studie själva placerar sina tankar i tiden och mmmet. Detta visar sig 

vara här och nu i världen, men de rö r sig även i tiden och mmmet. 

Människans vara i tiden och m m m e t är, enligt Merleau-Ponty (1996), 

förutsättningen för erfarandet. Erfarenheter skapas således i tiden och mmmet, 

erfarenheter som i sin tur står i direkt förbindelse med tänkandet . Därav följer 

att unga människors erfarande och t änkande genererar nya perspektiv, som 

f ramträder i morgondagen och även påverkar den. Det är därför av största 

v ik t att fundera på vilket sätt unga männ i sko r erfar världen, samt även vilka 

fömtsättningar som ges för att utveckla tänkandet . 

Riodeklarationen, Agenda 21 (UNCED-bibl io teket , 1993), betonar att 

hänsyn måste tas till unga människors perspektiv i kampen för en hållbar 

utveckling, perspektiv som enligt Agenda 21 är att betrakta som unika. Att 

unga människor besitter unika perspektiv har tydligt framkommit i denna 

smdie, men jag menar att det inte räcker med att dessa perspektiv synliggörs. 

Det krävs även att de verkligen beaktas. 

E p i l o g 

Det har genom denna studie visat sig, att de unga människor som genom sin 

medverkan är delaktiga i de synliggjorda resultaten har tankar som är väl 

värda att beakta och ta vara på. De mänskliga medvetandedimensionerna 

ruvar på tankar, tankar som är byggda av erfarenhetens hand, tankar som 

väntar på att få kläckas för att släppas ut i det fria. Är det svenska 

utbildningsväsendet den plats där tankar kläcks? Eller sker den mesta 

tankeverksamheten i andra situationer? Dessa frågor går naturligtvis inte att 

besvara med ett entydligt Ja eller N e j . Istället handlar det om vilka 

fömtsättningar som tillåts skapas i olika lärandesituationer, och här skiljer sig 

situationerna åt. En fråga v i kan ställa oss är dock hur en lärandesituation bör 

eller skall se ut för att kläcka så många ruvande tankar som möjligt . Trots att 

jag noga aktat mig för att 'tala o m hur det skall vara', skall jag ändå så här 

avslutningsvis, ge min syn på ett par aspekter som i lärandesammanhang kan 

vara av v ik t att beakta. Med unga människors egna tankar som utgångspunkt 

bö r man fundera på humvida undervisningen är livsvärldsorienterad eller ej. 

För att kunskapens klang skall ljuda från subjektets klangbotten bör , från min 

betraktelsehorisont, lärandesituationer utgå från den livsvärld de lärande 
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bebor. Som en konsekvens av detta följer behovet av att göra strövtåg i 

tänkandets landskap, med målet att ' fånga tankar', tankar som kan utgöra 

grunden i lärandesituationer, allt för att f rämja lärandet . Vidare bör även 

lärandesituationer skapa t id och m m för tankar samt fö r samtal. Därav följer 

att det vore önskvärt att den samlade erfarenhet unga människor besitter, i 

lärandesituationer vårdas och odlas vidare. Detta för att ge näring åt den 

växtkraft dessa erfarenheter har, erfarenheter som i sin tur är förutsättningen 

för tänkandet - ett tänkande som konstitueras av människans i-världen-varo. 
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SUMMARY 

To catch a thought 

A phenomenological study o f the thinking o f children and young people 

about the environment. 

Background 

This thesis attempts to clarify the way in which young people think about our 

environment, taking their experiences as the starting point. I have been 

fascinated throughout my work ing life by the way in which people, and in 

particular children and young people, experience and think about the world. 

This fascination has naturally had an effect on the direction taken by the thesis 

which for this reason focuses solely on thoughts and in this case in the f o r m of 

the contents o f the thoughts. The thoughts i n turn interact w i t h our 

experiences. I t is through our perceptions that we experience things, i t is 

through the experience that they become something for us which in turn has 

an effect on our thinking. 

As can be seen I am interested i n the thoughts o f children and young 

people, thoughts which are focused on a chosen content, our environment. 

W h y just the environment? Wel l , the content could have been something 

quite different. However, i t is not by chance that i t was decided that i t should 

be just our environment. Over the past few decades interest in and awareness 

o f environmental issues has increased, seen both f r o m a national and an 

international perspective. In an effort to broaden and deepen this awareness 

among mankind, education and training are stressed to a great extent, which 

is i n t u m intended to increase the level o f knowledge and in this way also the 

level o f awareness (see for example the U N C E D library, 1993). This effort is 

expressed in different types o f management documents. For the national 

education system this is reflected as text i n the school's management 

documents: educational legislation, curricula and municipal school planning. 

These documents stress the importance o f education and training to increase 

knowledge and awareness w i t h regard to environmental questions (SFS, 
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1995:63; The Ministry o f Education, 1994; The Swedish Board o f Education, 

1996 1). 

I t is therefore evident that the environment is an area which is stressed 

clearly and frequently in the national management documents for schools at all 

levels. The environment should therefore be something that most children and 

young people wi thin the school think about at least f r o m time to time. I t 

follows that this thinking should be o f interest to schools w i t h regard to their 

efforts to create good teaching situations. 

I n connection wi th the literature survey which preceded the creation o f this 

thesis i t soon appeared, however, that thinking as a concept was felt to be too 

restricted and psychological' i n much o f the scientific discourse. Th ink ing is 

more than that. Thinking-is- in-the-world. W i t h this as the starting point I 

ended up w i t h the l i feworld concept wi th in phenomenology and being-in-

the-world. Since the concept o f thinking or thought both in the everyday and 

psychological connection must be regarded as narrow i n its meaning, Husserl" 

uses the Latin word cogito3 or cogitatio.A This usage denotes the philosophical 

meaning in contrast to the cognitive-psychological meaning. W i t h i n the latter 

the concept o f thinking and thought is used for the cognitive consciousness 

which is a specific consciousness. I t w i l l be compared wi th cogito and 

cogitatio, which, wi th in the philosophical tradition, have the meaning o f all 

consciousness and also the subjects o f this consciousness (Husserl, 1995). The 

aim o f this thesis has been to make apparent the dimensions o f consciousness 

by giving young people the opportunity to think about some o f these 

dimensions and also to give expression to them. Th ink ing or a thought wi l l 

not now be regarded as something quite vague, but the act o f thinking is 

always directed towards someone or something. "One always thinks o f 

something; about, according to, i n the light o f something; w i th regard to, i n 

contact w i t h something" (Merleau-Ponty, 1995, p 14). 

1 This report examines the school plans of 25 local authorities with regard to texts concerning 
the environment. 
2 Edmund Husserl (1859-1938), German philosopher, whose philosophy was described as 
phenomenology (Husserl, 1995). 

Which means, / think. 
4 Which means, thought. 
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Aim 

The overall aim o f this study is to make apparent people's th inking and to 

interpret the meaning in these thoughts. The thesis focuses on the thinking o f 

children and young people about a chosen subject, namely, the environment. 

T w o sections which build upon each other to some degree f o r m part o f the 

attempt to explain this thinking. The concrete aims o f these studies are as 

follows: 

Section 1 T o develop an understanding o f thinking on the subject o f the 

environment. This thinking is made apparent w i t h the aid of 

creative activity in the f o r m o f the production o f drawings, 

w i t h subsequent oral comments. The result o f this study also 

forms the basis afterwards for the selection o f subjects for section 

2 — the interview study. 

Section 2 To deepen understanding o f the thoughts wh ich children and 

young people have formed and expressed about the concept of 

the environment. This takes place using interpretations and 

descriptions o f orally formulated thoughts. 

* 

T o start out f r o m children and young people themselves, as th inking and 

acting people i n the wor ld they live i n and thus to allow their wor ld o f ideas 

to be seen is consequendy one o f the aims o f this study. Another aim is to 

develop an understanding o f these thoughts. Several o f the dimensions which 

are present i n being-in-the-world existence pervade the thoughts o f children 

and young children. H o w the individual thinks, feels, experiences, fantasises, 

hopes, believes, acts, dreams, fears are thus elements i n this wor ld . These 

dimensions o f consciousness become apparent by giving children and young 

people the opportunity to think and reflect on them so that afterwards they 

can give expression to their thoughts w i t h the help o f words and pictures. 
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Theoretical starting points 

Ontology, 3 the science o f being, reflects assumptions about reality and 

therefore forms the background, the backdrop f r o m which the research starts 

out. "Every science presupposes an ontology and every science is controlled in 

its w o r k by an ontology" (Bengtsson, 1991, p 23). What does the reality that 

the scientist is investigating look like? Depending on the different assumptions 

o f different scientists about reality, whether conscious or unconscious, 'reality' 

looks different. I think therefore that i t is an advantage i f one's ontological 

assumptions are made apparent w i t h i n a research project, since they w i l l 

determine the methods one chooses to use. These methods are chosen for their 

part f r o m the epistemological assumptions which one adopts. I t is evident 

f r o m this reasoning that ontology precedes epistemology or to put i t more 

simply, reality should control the methods. I t follows f r o m this that the 

research method is only a means o f investigating reality through specific 

research questions, which van Manen (1990) expresses as follows: "The 

questions themselves and the way one understands the questions are the 

important starting points, not the method as such" (p 1). W i t h what we wish 

to know as a starting point, the method must therefore be chosen, and 

depending on the choice o f method, the procedure for the analysis is evident 

w i t h i n certain limits. This i n t u m leads to the fact that the results which 

become evident are the consequence o f the ontological assumptions which the 

scientist starts out f rom (see figure 1). Consequently i t appears to be a fact that 

reality is constituted in the encounter w i t h the individual, at the same time as 

the individual is constituted in the wor ld . 

5 It is however of importance that the reader is aware of the fact that, inspired by Bengtsson and 
Kroksmark, I understand ontology, "... as the science (theory) of that which is found in the 
world of phenomena ..." (Bengtsson, 1997 b, p 249). This while the science of being, which 
forms the utmost basis of the world of phenomena, but as a matter of principle cannot be 
experienced, is refened to as 'metaphysics' (Bengtsson & Kroksmark, 1994). Consequently a 
fundamental duality has been introduced into ontology. This is because both an object side, in 
the form of the phenomenon, 'which appears' and a subject side is introduced. The subject 
side is obvious for its part in the connection, "... for nothing which appears can avoid 
appearing to somebody" (Bengtsson & Kroksmark, 1994, p 48). This basis for the discourse 
can be compared with Heidegger who expresses the following opinion on ontology: "The task 
of ontology is to distinguish existence from being and to explain existence i t se l f (Heidegger, 
1993, p 49). 
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Figure 1. Model of my view of the relationship between ontology, epistemology, method, 
analysis and results. 

A n examination o f the basic assumptions o f dualism and monism shows that 

these -isms involve some sort o f reduction and generalisation w i t h i n which 

everything shall be accommodated. To get away f r o m these problems o f 

generalisation, ontological studies, according to Bengtsson (1997b), can be 

directed towards a specific phenomenon. This means that everything w i t h i n a 

specific region is selected and shut away from everything else, the ontology is 

regional. This concretion in turn brings w i t h i t the need for pluralism o f the 

ontology, w i th the result that the basic categories o f dualism and monism, the 

spiritual and the physical, become insufficient. 

This study limits itself ontologically to a concrete region, the th inking o f 

children and young people about the environment, and i t emerges f r o m the 

above that one cannot do ful l justice to this wi th in the framework o f the 

ontological assumptions o f dualism and monism. A basis must therefore be 

sought in another direction, a direction which led me towards the 

phenomenological tradition. This tradition which devised the concept o f 

phenomena, has taken a step wi th this on the path towards an ontology which 

combines the spiritual and the physical, wh ich Bengtsson (1997b) expresses as 

follows: "The subjective and objective side o f the phenomenon are understood 

as correlating w i t h one another and not as mutually excluding one another or 

conflicting w i t h one another" (p 250). 

The starting point for my ontological assumptions is based on the fact that 

reality has many-nuances and one experiences the wor ld from the wor ld itself, 

a wor ld which is changeable. It is not a matter either o f separating body and 

soul, but these are intimately intertwined i n the world o f existence. I t follows 

from this that a phenomenon is also dependent on its context. Moreover a 

combination o f body and soul means that i t results in : ". . . a thinking body and 

bodily thoughts" (Bengtsson, 1997a, p 42). 
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T h e central concepts o f the study - thinking and environment 

The central concepts o f the study — thought, thoughts, thinking and environment 

are made explicit and defined by prescriptive definitions. As is evident f r o m 

the introduction thought, thoughts, and thinking shall be viewed, w i th in the 

context o f this study, on the basis o f the meaning o f the philosophical 

tradition. As a result o f this the concept o f thought is given further scope 

compared w i t h the psychological meaning. In the discipline o f the 

psychologist, especially cognitive psychology, thoughts are considered to be 

part o f the cognitive consciousness, and thus the conceptual limits o f meaning 

have become more narrow. This is contrary to the philosophical tradition 

which allows all forms o f consciousness including the things and course o f 

events which manifest themselves as consciousness to be contained wi th in the 

scope o f the meaning o f the concept. I t follows f r o m this that human 

consciousness contains a number o f different dimensions. As human beings we 

have experiences, through our place i n the world, experiences which appear 

in our consciousness. W i t h i n the framework o f our consciousness, we think, 

feel, experience, fantasise, hope, believe, act, dream and fear, to name but a 

few o f the dimensions which can be contained wi th in the sphere o f 

consciousness o f a human being. I t is these dimensions o f consciousness which 

this study tries to clarify, by giving some children and young people the 

opportunity to direct their thoughts towards the concept o f the environment. 

What is i t that children and young people have to collect their thoughts 

on? The concept o f environment, which their thinking had to be directed 

towards i n the study, limits itself to the natural world including the individual. 

This wor ld comprises both nature in its original fo rm and things and courses 

o f events created by humans. A n unequal relationship o f dependence exists 

between the individual and the wor ld . The individual is dependent on the 

wor ld in different ways, just as he himself has some part i n the process o f 

influences to which the wor ld is exposed. The world is not, however, 

dependent on the individual. 

The methodical basis 

Since my intention is to clarify the thinking o f some children and young 

people on the environment, this study takes qualitative school education as its 

6 There are divided opinions about whether the world is independent of the individual or not. 
Margulis and Lovelock have devised the theory of Gaia, a theory which considers that the 
earth is a living being. The earth and its life operates like a living organism with its own 
homeostasis, according to the Gaia theory (Hubendick, 1994; Nønetranders, 1994). Having 
stated this, this theory is not, however, taken into account further. 
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starting point. Moreover, when work ing empirically I make use o f different 

methods, both as far as the collection and the analysis o f the empirical material 

are concerned. I t follows f r o m this that the methodical basis o f the study 

largely consists o f two parts. O n the one hand one part which deals w i t h the 

methods which are used to collect the empirical material and on the other 

hand another part where the method o f analysis is dealt wi th . 

T h e concrete procedure 

— attempts to catch a thought 

The concrete procedure for data collection is based on two sections. One is 

based on empirical material consisting o f the production o f drawings by 

children and young people w i t h subsequent oral comments, whilst the second 

is based on interviews. These two studies are partially connected and also 

partially dependent on one another. The drawing study is aimed at developing 

an understanding o f the th inking o f children and young people and also forms 

the basis for the selection o f subjects for the interview study. The interview 

study for its part is aimed at further deepening understanding o f the thinking, 

and these interviews took place on two occasions w i t h each person. 

The empirical material was collected during ordinary school activities, i n 

autumn 1996. 7 The children and young people who were included in the 

study all live wi th in the district o f Luleå i n the county o f North Bothnia and 

they go to four different schools spread across the municipality. Ages vary 

between seven and sixteen years. I n this age spread a large number o f the 

different age groups wi th in the school are included and also variations in age 

stmctures are reflected. 

109 children and young people took part i n the drawing study, spread 

over four different classes w i t h i n the basic school years o f year 1, 4 and 7, and 

upper secondary school year 1. 

T o deepen the image which emerged f r o m the drawing analysis, 

interviews were carried out w i t h sixteen o f those who took part i n the 

drawing study. The interviews which are included in this study were carried 

out on two occasions w i t h all sixteen persons. These were chosen f r o m a 

stratified selection, which meant i n the first place that four people f r o m each 

age group were included. I n addition these persons were selected f r o m the 

different drawing themes, wh ich means that each theme is represented by four 

people f r o m each age group. I t was also considered important that there 

should be an even distribution between the sexes, both i n the age groups and 

in respect o f the different drawing themes. The interviews, which took place 

' A l l the empirical material was collected during the months of September - December. 
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i n private at the respective school during ordinary school hours, were 

documented using both tape recorders and video cameras. 

Method o f analysing the e m p i r i c a l material 

N o matter which method or methods are used to collect the data, methods or 

procedures are required to analyse the empirical material. Depending on what 

we wish to know and how we went about collecting the data the analysis is 

determined wi th in certain limits. This should not be confused w i t h a 

deterministic approach in which everything is determined in advance. O n the 

contrary the scope o f the analysis is wide and our options wi th in these limits 

are great. Our choice is however based, consciously or unconsciously, on our 

view o f the nature o f reality. Since I have previously described my ontological 

standpoint, which led me to the phenomenological tradition, i t is necessary to 

describe this approach as far as the method is concemed. I t now remains for 

me to describe the procedure in both a general and concrete perspective i n an 

analysis f r o m a phenomenological basis. 

Phenomenology as a method and way of thought 

I t can be noted that phenomenology is both a method and a way o f thought 

(Husserl, 1995), and, like Husserl, Merleau-Ponty (1996) also sees the 

phenomenological method as a way o f th inking: ". . . phenomenology can be 

practiced and identified as a manner or style o f th ink ing" (p v i i i ) . However, 

one should also bear i n mind the fact that both Husserl and Merleau-Ponty 

were philosophers and that this is the starting point f r o m which they express 

themselves. As far as this study is concerned I shall try to argue that a 

phenomenological method and way o f thought can also be used in connection 

wi th the analysis o f the empirical material. 

Bengtsson (1993) pointed out that the phenomenological method ought 

rather to be described in the plural as methods. Consequendy the 

phenomenological method should not be regarded as un i fo rm and traditional, 

a method to be followed to the letter f r o m a special method book. O n the 

contrary van Manen (1990) considers that the phenomenological method 

defends itself f r o m all tendencies to use ready-made techniques and procedures 

which control the research project. Spiegelberg (1982) asserts, however, that 

there is a common core within phenomenology which justifies the label 

phenomenology, and that the most characteristic element wi th in this core is 

method. 
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Just like Husserl and Spiegelberg, Bengtsson (1991) also understands 

phenomenology in the first place as its method, consisting o f two fundamental 

components. "The first component is the phenomenological change in relation 

to things themselves, the other is the requirement for flexibility i n relation to 

things" (p 27). The phenomenologist deals in other words not w i t h slavishly 

fol lowing the doctrines o f a doctrinal system. N o r is i t a matter o f following 

scientific theories, common sense or opinions on the whole w i t h an uncritical 

acceptance. Instead I choose to regard the phenomenological method as both a 

philosophical method and as a way o f maintaining an approach to the 

empirical material i n the analysis. This means that I choose to be inspired by 

the phenomenological way o f thinking when analysing the empirical material, 

a way o f thinking which I therefore see as inevitable in the phenomenological 

method. In other words I allow my way o f th inking and keeping to the 

empirical material to place the spodight on 'what appears'. I t follows f r o m this 

that the phenomenological method, f r o m my viewpoint, can be regarded as a 

k ind o f method o f analysis f r o m which to draw inspiration when analysing the 

empirical material. Or perhaps to put i t more accurately as an attitude, which 

can guide or keep one's own thoughts in order during the analysis. 

R e s u l t s 

T o succeed in the effort to shed light on, interpret and describe a phenomenon 

in the lifeworld; the way in which some children and young people think 

about our environment, I have taken in the course o f the w o r k a self-critical 

attitude to my own work to 'allow the phenomena to show themselves' and 

been observant o f my own understanding. Moreover, i n the analysis I have 

sought patterns and stmctures i n what I saw; all w i t h the aim o f making as 

many discoveries as possible during my excursion into 'the landscape of 

thought'. These patterns and stmctures were then combined in different 

themata, 8 w i th a starting point i n the common and central characteristics of 

the patterns and stmctures. The themata which emerged consist i n tum o f 

internal variations in the fo rm o f different aspects. These aspects reflect the 

great variety o f thought wi th in the respective theme and therefore make the 

theme what i t is. I t emerges f r o m this that i t is the different dominant themata 

which make the phenomenon what i t is. "In determining the universal or essential 

quality of a theme our concern is to discover aspects or qualities that make a 

8 1 understand themata in this connection as the junctions which unite the different aspects of 
the phenomenon. Van Manen (1990) describes this metaphorically when he refers to the fact 
that themata are like knots in our web of experience, around which our life experience is 
woven and forms a meaningful whole. 
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phenomenon what it is and without which the phenomenon could not be what it is" 

(van Manen, 1990, p 107). 

I t is therefore a matter o f forming a theme o f the thoughts i n the analysis. 

However, i t is important to stress again that this process should not be 

regarded as governed by certain predetermined rules, but instead to deal w i t h 

i t by allowing the phenomenon to appear precisely as i t is. 

The themata which have gradually crystallised are made up o f the 

communicated thoughts o f the children and young people concerned. These 

thoughts are in constant contact w i t h and are affected by experiences. 

"Phenomenological themes may be understood as the stmctures of experience" 

(van Manen, 1990, p 79). I t emerges f r o m this that the thinking is constituted 

by our place in the world . 

The themata which 'emerged' wi l l not now be regarded as self-contained 

and independent categories, which are qualitatively separate. O n the contrary 

there are connections and links wi th in and between the different themata. I n 

addition connections and links are found between both studies, which emerge 

below. 

Results o f the drawing analysis 

D u r i n g the drawing analysis different stmctures and patterns gradually 

crystallised which are investigated in detail and eventually four different 

themes emerged which are described in detail below, without a relative order 

o f precedence. 

• Thoughts which focus on the good world. 

• Thoughts which focus on the bad world. 

• Thoughts which focus on the dialectics between the good and the bad 

w o r l d . 9 

• Thoughts which focus on symbols and actions promoting the environment. 

• Thoughts which focus on the good world 
This theme comprises drawings which depict clean and unspoilt nature i n 

different guises. The common features which appear in the nature pictures 

deal w i t h the fact that the environment is described as the clean, beautiful, 

idyllic natural landscape. Included in aspects o f this theme are drawings which 

9 As far as both the polarising terms good and bad ate concerned, they are terms which have 
also been expressed by certain of the respondents in connection with the production of 
drawings. 
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create different types o f clean natural pictures and these all convey a feeling o f 

unspoiled and idyllic nature, the ideal. 

• Thoughts which focus on the bad world 

W i t h i n this theme the drawings depict various types o f environmental 

destruction. Environmental destruction is represented by car exhaust fumes, 

factory discharges and littering o f the land and the sea. In addition 

environmental destruction is depicted by the death o f forests and the 

devastation o f forest land. These drawings then depict the environment only 

f r o m the aspects o f destmction, which is therefore the common feature wi th in 

this theme. 

• Thoughts which focus on the dialectics between the good and the bad world 

The th i rd theme consists o f drawings which contain both the good and 

unspoilt nature and destmction. I t is thus evident that this theme contains both 

the previous themes in that the drawings depict both themes. These drawings 

depict therefore the good and the bad wor ld and the relationship between 

these t w o . This i n t u m indicates that the common features wi th in this theme 

are the dialectical thinking between the good and the bad. 

• Thoughts which focus on symbols and actions promoting the environment 
The environment is created wi th in this theme f r o m direct and indirect ways 

o f taking care o f the prevailing environmental situation, which includes 

destmction. For example, these drawings depict different types o f recycling 

stations but also different types o f environmental products. Al l in all the 

drawings w i t h i n this theme represent different forms o f action, the aim and 

ultimate objective o f which is to improve or not to worsen the environmental 

situation, wh ich also constitutes the common feature wi th in this theme. 

Results o f the interview study-

I n the interview analysis different patterns and stmctures gradually 'emerged', 

which were thoroughly examined w i t h the starting point i n a reflective 

attitude w i t h interpreting elements. This phase o f the analysis resulted finally 

in the emergence o f eight different themes, which are described in detail 

below wi thou t a relative order o f precedence: 

• Pragmatic perspective. 

• Teaching and learning perspective. 

• Responsibility perspective. 

• Emotional perspective. 
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• Future and visionary perspective. 

• Philosophical perspective. 

• Aesthetic perspective. 

• Romantic perspective. 

• Pragmatic perspective 

This theme is made up o f different forms o f direct and/or indirect actions: 

something is done or is not done. I t may for example deal w i t h different types 

o f environmental destmction, but i t may also be different types o f measures to 

take to improve or not worsen the environment. The common thread wi th in 

this theme is thus that something is done, irrespective o f whether what is done 

is destmctive to or takes care o f the environment. I n addition this action may 

have both direct and indirect effects. Al l i n all these behavioural aspects 

illustrate the common and central feature of the theme. 

• Teaching and learning perspective 
W i t h i n this theme the different guises o f knowledge are dealt w i t h , 

irrespective o f whether the knowledge is experienced as positive or negative. 

The role o f the school, the mass media and the dialogue is treated in relation 

to teaching and learning situations, as a result o f which the common feamre 

o f this theme is that the aspects wi thin the theme are all directed towards 

teaching and learning. 

• Responsibility perspective 
This theme has aspects which all deal wi th the question o f responsibility, w i t h 

the stress on who is responsible for the environment. I t may for example deal 

w i t h the responsibility o f the children and young people themselves, but also 

w i t h responsibility for the environment f rom a wider viewpoint . W i t h i n this 

theme there are therefore different aspects o f responsibility, irrespective o f 

whether the responsibility is assumed or not, which constitute the common 

element in the theme. 

• Emotional perspective 

The aspects wi th in this theme are characterised by the feelings which emerge 

in connection both w i t h thoughts about the environment and its situation, and 

also other hand by the feelings children and young people have i n connection 

wi th the fact that they themselves contribute by some action w i t h a view to 

improving the environmental situation. Feelings i n relation to the future and 

i n relation to the adult wor ld are also included w i t h i n this perspective. The 

common element wi th in this theme therefore focuses on feelings about the 

environment. 
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• Future and visionary perspectives 

The outlook o f the children and young people on the future can be found 

wi th in this theme, what fo rm they think the future w i l l take and how they 

themselves want it to be, their visions. The common element is, however, that 

the elements are geared towards the future, irrespective o f whether the 

thoughts o f the children and young people are geared towards what they think 

about the environmental situation i n the future or what f o r m they want i t to 

take. The common and central features o f the theme have thereby become 

apparent i n the f o r m o f views about the future and their o w n visions. 

• Philosophical perspective 

W i t h i n this theme the children and young people stress the importance o f 

thinking and reflecting about environmental questions, but also that this is not 

something that everyone does as a matter o f course. The common elements o f 

this theme are thus constituted by the fact that the thinking and reflective 

aspects are stressed. 

• Aesthetic perspective 

The aspects wi th in this theme focus on nature and its effect and meaning for 

the individual. Here for example an individual's need for fine and unspoilt 

nature is stressed as are the consequences i f this is missing. The common and 

central features are comprised o f different aspects o f nature and its aesthetic 

values. 

• Romantic perspective 
All the aspects which appear w i t h i n this theme deal w i th the way o f life and 

social stmcture and compare these over time. A general feature wi th in this 

theme is that 'things were better i n the old days'. The way o f l ife o f people in 

certain social stmctures is also criticised as promoting the environment more 

than other ways o f l i fe . A l l i n all this constitutes the general feature o f this 

theme. 

Epilogue 

I t has been shown by means o f this study, that the young people who through 

their contribution participated in the results which emerged, have thoughts 

which are well wor th noting and making use of. The dimensions o f human 

consciousness mminate on thoughts, thoughts which are build by the hand o f 

experience, which are waiting to be hatched in order to be released into the 

open. Is the Swedish education system the place where thoughts are hatched? 

Or does most thinking activity take place i n other situations? These questions 
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cannot o f course be answered by a clear-cut 'Yes' or ' N o ' . Instead it is a 

matter o f which conditions are permitted to develop in different teaching 

situations, and here situations differ. A question we can ask ourselves is, 

however, what a teaching situation ought or shall be like i n order to 'hatch' as 

many 'brooding' thoughts as possible. Despite the fact that I have taken 

special care not to 'talk about what i t should be l ike ' , I shall nevertheless give 

my opinion here, by way o f conclusion, on a couple o f aspects which it may be 

important to take into account i n connection w i t h teaching. Using the 

thoughts o f young people themselves as a starting point, one should consider 

whether teaching is geared to the l i feworld or not. I n order for knowledge to 

start f r o m the roots o f a subject, teaching situations should, i n my view, start 

out f r o m the Hfeworld which the pupils inhabit. From this follows the need to 

try to 'catch thoughts', thoughts which can f o r m the basis o f teaching and 

learning situations, everything to promote learning. I n addition the teaching 

and learning situation should also create time and room for thoughts and for 

conversation. I t follows f r o m this that i t would be desirable for the collective 

experience which young people possess, be given care and further cultivated 

in teaching and learning situations: This is to nourish the power for growth o f 

these experiences, experiences which are in t u m requirements for thinking — 

thinking which is constituted by being-in-the-world. 

English translation by Peter Travis. 
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