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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa on tarkasteltu saksalaisten ja suomalaisten bio- ja sosiaalitieteilijöiden tiedekulttuurisia ja maakohtaisia eroja ympäristöongelmia
ratkottaessa. Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäiseksi tarkastelun kohteena on alailmakehän otsonista tehdyn kyselyn tulokset, jossa
ympäristöasiantuntijat arvioivat, keitä tulisi kuunnella, keiden tulisi osallistua ja ketkä ovat päävastuullisia kyseisen ongelman suhteen. Toisessa
osassa tarkastelu kohdistuu ympäristöasiantuntijoiden käsityksiin luonnosta ja ympäristöstä sekä ihmisen suhteesta niihin.
Koko tutkimus perustuu nelikenttämalliin, johon bio- ja sosiaalitieteilijät on jaettu maakohtaisesti. Tämä tarkastelu etenee koko tutkimuksen läpi.
Empiirinen aineisto on tutkimuksessa koottu sekä nk. ongelmanratkaisuneuvottelumenetelmällä että teemahaastatteluilla. Näiden metodien avulla
syvennyttiin mahdollisten tiedekulttuuristen erojen tutkimiseen erityisesti käytetyn kielen, käsitteiden ja teorioiden kannalta. Tämän tutkimuksen
tarkoituksena oli selvittää, voidaanko puhua kahdesta eri tiedekulttuurista sekä selvittää tämän jaottelun taustatekijöitä saksalaisten ja
suomalaisten bio- ja sosiaalitieteilijöiden perspektiivistä.Toisena tarkoituksena oli kartoittaa ympäristöasiantuntijoiden suhtautumista
alailmakehän otsoniongelmaan ja sen ratkaisumahdollisuuksiin kummassakin maassa. Kolmantena tarkoituksena oli tutkia ja päätellä
ympäristöasiantuntijoiden halukkuutta tieteidenväliseen yhteistyöhön.
Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että näiden ympäristöasiantuntijoiden kohdalla voidaan rajatusti puhua kahdesta eri tiedekulttuurista. Bio- ja
sosiaalitieteilijöiden käsitykset luonnosta ja ympäristöstä mahdollistivat jaottelun bio- ja antroposentrismiin. Sosiaalitieteilijät asettuivat yleistäen
antroposentrismin ja biotieteilijät biosentrismin taakse. Ongelmanratkaisuneuvottelujen tarkastelu osoitti erityisesti selkeitä maakohtaisia eroja
ympäristöon-gelman vastuukysymyksessä. Tässä saksalaiset ja suomalaiset erottuivat selkeästi toisistaan. Sen sijaan tiedekulttuuriset erot
nousivat erille ongelman ratkaisun toimintaa ja kuu-lemista koskevissa kysymyksissä. Yleistä kaikille osapuolille oli kuitenkin luottamus
eksperttitietouteen ja poliittisten päättäjien sekä usein myös toisten tieteenalojen aliarvostus. Tästä seurasi myös, että suhtautuminen tieteiden
väliseen yhteistyöhön oli sitä laimeampaa, mitä vankempi bio- tai antroposentristi kyseinen ympäristöasiantuntija oli.
This study focuses on the cultural differences between Finnish and German social scientists and bioscientists. The study is divided into two parts.
The first one examines the results of a questionnaire in which environmental experts discuss the questions of who should be listened, who should
participate in, and who are responsible in the solving of the problem of tropospheric ozone. The second part reviews the ways in which
environmental experts conceptualise the notions of nature, environment and their relations to human beings.
The study is based on a two-by-two frequency table, in which social scientists and bioscientists have been compared on the basis of their
nationalities.
The empirical data has been collected with thematic interviews, on one hand, and problem solving negotiation -method, on the other hand. These
methods were used to study the cultural differences in language, concepts and theories in the two fields of science. The aim was to find out
whether it is possible to speak of two different scientific cultures, and to identify the factors behind the differences. The other objective was to
study the positions assumed by environmental experts in regard to the possible solutions of the ozone problem in both countries. The third
objective was to find out how they perceived the issue of inter-disciplinarity.
The results indicate that it is justifiable to talk about two scientific cultures. It seems that social scientists in general can be labelled
anthropocentric, whereas bioscientists take a biocentric view. The study of negotiations for problem solving show clear distinctions between the
two countries. What was commonly shared, was the appreciation of expert knowledge and underrating of political actors as well as of other fields
of science. This resulted in a correlation: the more the environmental expert emphasised either bio- or an-thropocentric views, the less she/he was
willing to co-operate with other fields of science.
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