
Studenter er
klimapessimister

AVMAKT: Mange studenter føler avmakt i forhold til
klimaproblemene på jorden, noe som gjenspeiles i
årets Stud.mag-undersøkelse. Her fra Matla Power

Station i Pretoria i Sør-Afrika. 
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BERGEN
A UNIVERSITETET

– Jeg tror det har gått opp for
både studenter og store deler
av befolkningen at klimapro-
blemene er både store og kom-
pliserte. Forståelsen av proble-
mene sammen med at politi-
kerne gjør lite, skaper en pessi-
misme, sier Tore Furevik som
er professor på Geofysisk insti-
tutt ved Universitetet i Bergen,
leder for Den nasjonale fors-
kerskolen i klima og dessuten
visedirektør for Bjerknessen-
teret for klimaforskning.

Han minner om realitetene.
Klimagassutslippene må redu-
seres med 40 prosent innen
2020, og i 2050 må de være
helt borte dersom gjennom-
snittstemperaturen ikke skal
stige mer enn to grader. Dette
er grensen for når de virkelig
skadelige klimaendringene
inntreffer, som uhåndterlig ør-
kenspredning, havstigning og
mulig uttørring av Amazonas.

– Utfordringene er enorme.
Pessimisme fører dessverre
ofte til avmakt, sier Furevik.

LABERT BLANT STUDENTENE.

– Mitt inntrykk bekrefter at
klimainteressen er synkende,
sier Lars Arnesen. Han stude-
rer arbeids- og organisasjons-

psykologi ved Universitetet i
Bergen og er aktiv i Høyden
studentlag av Naturvernfor-
bundet og Natur og Ungdom.
Studentlaget har omtrent ti ak-
tive medlemmer.

– I 2007 var det stor giv, og
Natur og Ungdom fikk mange
nye medlemmer. Nå har enga-
sjementet lagt seg. Den kalde
vinteren i år har også gjort at
noen avlyser klimakrisen.
Ganske irriterende at været
forveksles med klimaet, sier
han mildt oppgitt.

LITE MEDIEFOKUS. Arnesen
tror grunnen kan være så enkel
at klimakrisen har mindre fo-
kus i media og at studenter ge-
nerelt er mindre politisk enga-
sjerte.

– I forkant av klimakonfe-
ransen i København var det
stort fokus, men etter har det

vært liten eller ingen interesse.
Muligens fordi det ikke kom
noe særlig ut av konferansen,
sier Tore Furevik.

– Folk er kanskje desillusjo-
nerte. Norske politikere har noe
å lære fra de svenske, mener Siri
Kalvig, meteorolog i Storm og
stipendiat ved Universitetet i
Stavanger.

SVENSKE KLIMAOPTIMISTER.

Hun viser til en undersøkelse
som Synovate og Cicero nylig
har gjennomført. Den viser
blant annet at svenskene i langt
større grad tilskriver klimaend-
ringene menneskelig aktivitet,
og at de gjør noe med det.

Siden 1990 har svenskene
klart å redusere sine klimaut-
slipp med 9,1 prosent. Nord-
mennene har økt sine med 11
prosent.

– Jeg tror at summen av alle

små bidrag betyr noe, og jeg
tror at handlinger fører til
holdninger. I Sverige har de en
mye større klimaoptimisme,
og vi har noe å lære, sier Siri
Kalvig.

MISTILLIT. Gisela Bøhm, pro-
fessor i samfunnspsykologi
ved Universitetet i Bergen, sier
at klimaforandringer krever
kollektive handlinger. Dersom
noen uttrykker pessimisme
kan det være en indikasjon på
at de tror at en slik kollektiv
vilje ikke finnes.

– Jeg kan bare spekulere,
men jeg vil tro at for eksempel
episodene med ekstremvær
kan folk oppfatte som et symp-
tom på at klimaforandringer
virkelig skjer, og at en ikke kan
gjøre noe med det lenger. Det
kan føre til pessimisme, sier
Bøhm.

Tekst: Margunn Ree Michelsen

Stud.mag kommer som bilag
i avisen onsdag 10. mars.
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Jeg er optimistisk i forhold
til at vi kan løse
klimakrisen

Helt uenig

Noe uenig

Verken eller

Noe enig

Helt enig

Vet ikke

6%

20%

30%

28%

10%

6%

6%

21%

33%

27%

7%

6%

8%

23%

33%

26%

6%

5%

2007 2008 2009

Kilde: Studmagundersøkelsen / Norfak
grafikk@adresseavisen.STUD M

AG
Den globale oppvarming
er et tema som
opptar meg
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Professor Tore Furevik ved UiB
har ikke registrert nedgang i an-
tall studenter som vil utdanne
seg i klimafag.

– På forskerskolen, som er på
doktorgradsnivå, er det flere ar-
beider enn noensinne, sier Tor
Furevik.

Interesse for klimafag

En sammenligning av de tre sis-
te studentundersøkelsene viser
en tendens til at studentenes in-
teresse for klimaspørsmål er
dalende. I 2008 var 28 prosent
helt enige i at den globale opp-

varmingen var et tema som en-
gasjerte, i år 20 prosent.

I 2008 var ti prosent helt eni-
ge i at klimakrisen kunne løses,
mens i 2010 sier bare seks pro-
sent det samme.

Mindre interesse
for klimaspørsmål
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Wikstrøm (31)
Økonomi og
adminis-
trasjon, HiB:
— Klimakrisen
gir meg en
underlig-
gende følelsesmessig uro uten
at jeg gjør altfor mye med det,
dessverre. Jeg lar ikke vannet
stå å renne, har sparepærer,
sykler og sorterer ut papir og
glass.

Fem studenters forhold til klima
Ørjan Indrebø

(25) Maskin-
ingeniør, HiB:
— Jeg tror ikke
noe særlig på
klimakrisen.
Forkledd skrem-
sel fordi vi om
noen år vil mangle energi. Den
lokale forurensningen bryr jeg
meg om. Jeg lar bilen stå, og
bonusen er at jeg sparer penger.

Morten Oen (23)
Kjemi, HiB:
— Jeg gjør vel
ikke så mye for
å bedre klimaet,
men jeg bidrar
heller ikke noe
særlig til at det
blir forurenset. Jeg går alle steder
jeg skal til.

Krister Foss-

heim (24)
Prosessingeniør,
HiB:
— Jeg ser for
meg en jobb i
oljeindustrien,
og da er det
greit å vite noe om hvordan CO2-
gassen bør behandles. Dette lærer
vi noe om. Jeg tar buss og sort-
erer ut glass og pizzaemballasje
fra søppelet.

Mari Røen

(23) 
Byggingeniør,
HiB:
— Vi har fag
som går på
energieffek-
tivisering og
bærekraftig bygging. Dette er
temaer som går rett inn i klima-
debatten. Ellers så reiser jeg
kollektivt, går, sykler og 
sorterer søppelet.

Studenter er mindre opptatt av klimaspørsmål enn tidligere. 
Professor tror det kan ha sammenheng med at de skjønner hvor store problemene er.


