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Vad påverkar miljövänliga handlingar – är det kunskap eller
värdeorientering? I det här projektet har vi studerat vilken inverkan kunskap i
ekonomi, juridik och statsvetenskap har på studenters syn på politiska förslag i
form av exempelvis miljöskatter. Våra resultat visar att samhällsvetenskaplig
kunskap har betydelse för studenternas benägenhet att stödja miljöpolicys.
Undervisning som lyfter fram hur privata intressen står mot kollektiva
fungerar väl när det gäller att illustrera vilken problematik klimatförändringar
utgör och vilka lösningar som är aktuella.

I vårt projekt ville vi mäta effekter av hur samhällsvetenskaplig kunskap påverkar
uppfattningar om ansvar och miljövänliga handlingar i form av stöd för miljöpolicys
som exempelvis koldioxidskatt. Totalt ingick 2000 studenter vid det första
mättillfället (i början av första terminen), 1500 vid det andra tillfället (i slutet av
första terminen) och 800 vid det tredje (i slutet av andra terminen).

Följande frågor fokuserades i projektet:
1) Vem/vilka har enligt studenterna ansvar för att klimatfrågan löses?
2) Påverkar studenters värdeorientering (egoistisk, altruistisk och biosfärisk)

och ideologiska ståndpunkter deras val av miljöpolitiska styrmedel?
3) Påverkar samhällsvetenskaplig kunskap (i ekonomi, juridik, statsvetenskap)

studenters val av miljöpolitiska styrmedel?
4) Hur ser begreppsbildning ut i dessa ämnen och har studenter erfarenhet av

att undervisningen favoriserat vissa lösningar, eller kommunicerat värden
som rör miljöproblem?

Våra resultat visade att:

1. Efter en termin minskar betydelsen av personligt ansvar
Samtliga studenter inom alla ämnesinriktningar tillmäter individen ett större ansvar
för att lösa miljöproblem inledningsvis än efter en termin. Då tillmäter de
institutioner ett större ansvar, men förändringen är liten. Här skiljer sig grupperna åt:
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statsvetare anser att politiska institutioner har ett större ansvar medan ekonomer
istället tillskriver företag ett större ansvar (Harring, Lundholm och Torbjörnsson,
2017).

2. Altruistisk och biosfärisk värdeorientering ger starkare stöd
Vi har undersökt studenters värdeorientering – egoistisk, altruistisk och biosfärisk –
för att se om personer med en viss orientering stöttar styrmedel och i så fall vilka
slags styrmedel. En biosfärisk värdeorientering betyder att individen tillmäter natur
och bevarande av natur värde. Resultaten visar att studenter med tydlig altruistisk
eller biosfärisk värdeorientering visade starkare stöd för miljöskatter och regleringar
jämfört med studenter med tydlig egoistisk värdeorientering (Harring, Torbjörnsson
och Lundholm, 2018).

3. Förståelse av sociala dilemman har betydelse
Vi har undersökt om kunskap i ekonomi, statsvetenskap och juridik påverkar
studenters stöd för miljöpolitiska styrmedel. När det gäller ekonomistudenter är
resultaten lite svåra att tolka; studenterna utvecklar en mer positiv attityd till skatter
och subventioner som miljöpolitiska styrmedel. Efter en termins studier ser de
sådana styrmedel som mer effektiva än övriga studentgrupper gör. Men vi kan inte
säkert säga att detta beror på ekonomisk kunskap (Harring, Davies och Lundholm,
2017).
Vi har också undersökt om studenters förmåga att beskriva ”sociala dilemman”,

alltså situationer där det kortsiktiga egenintresset är i konflikt med det långsiktiga
kollektiva intresset, påverkar villighet att ta personligt ansvar och stödja politiska
lösningar för att skydda kollektiva intressen. Preliminära resultat visar att studenter
som kan definiera sociala dilemman i högre grad stöttar miljöpolitiska styrmedel än
studenter som inte kan det (Harring och Lundholm, 2018).
Resultat som rör kunskap och acceptans av styrmedel var också fokus i en studie

med elever på ekonomiprogrammet i gymnasieskolan (Ignell, Davies & Lundholm
2018). Vi undersökte elevernas värdeorientering och uppfattningar om miljöskatter
som effektiva styrmedel för att minska negativ miljöpåverkan. Detta jämförde vi
med elevernas personliga normer, det vill säga deras stöd för t ex. högre
miljöskatter. Resultaten visar att de som förändrade sin uppfattning och kom att
uppfatta skatter som effektiva också accepterade miljöskatter som styrmedel samt
var beredda att betala högre miljöskatter. Vidare visar resultaten att när eleverna
ändrade uppfattningar hade det större inverkan på deras stöd än när deras
värdeorientering ändrades.

4. Tvivlar på att det är vetenskaplig kunskap
Resultat från en intervjustudie med studenter som läst statsvetenskap en termin visar
hur vardagsförståelse av centrala begrepp kan vara en utmaning för lärande, och
därmed för undervisningen (Ekström & Lundholm, 2018a). Vidare visar resultaten
att studenternas uppfattningar om objektivitet/subjektivitet och kunskap/åsikt
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(Ekström & Lundholm, 2018b) relaterar till deras uppfattningar om vetenskap och
olika dimensioner som ’certainty, simplicity, sources och justification of knowledge’
(Hofer & Pintrich, 1997). De här studenterna hade ingen förenklad syn på
vetenskap; de kunde resonera kring olika perspektiv med givna antaganden och
konsekvenser, etc. Men samtidigt utmanades de av tvivel: Hur säker är kunskapen,
är det verkligen vetenskaplig kunskap lärarna presenterar eller är det åsikter?

Tidigare studier har bara handlat om naturvetenskap
Forskningsfrågorna och projektet ska ses mot bakgrund av att tidigare forskning
intresserat sig för om och hur naturvetenskaplig kunskap påverkar miljöhandlingar.
Den forskningen visar inte på tydliga samband. I vårt projekt har vi studerat
betydelsen av samhällskunskap – och kan konstatera att den har betydelse för att
stödja miljöpolicys som rör klimatet (Harring, Davies & Lundholm, 2017; Harring
och Lundholm, 2018; Ignell, Davies & Lundholm, 2018).
Våra resultat ger insikt i hur mycket kunskap och värdeorientering betyder för

kollektiva lösningar på klimatproblem. Resultaten är intressanta för
miljöundervisning och lärares val av innehåll. De visar att:
I. En undervisning som lyfter miljöproblem som samhällsproblem – där

privata intressen står mot kollektiva intressen – visar på vilken slags
problematik klimatförändringar utgör samt vilka slags lösningar som är
aktuella.

II. Samhällsvetenskaplig kunskap påverkar viljan att stödja politiska
styrmedel. Men här behövs mer forskning.

Mer studier behövs om vad som påverkar
Vi vill göra interventionsstudier i gymnasieskolan för att undersöka mer exakt
vilken slags samhällskunskap som påverkar stöd för klimatpolicys. Vad ska den
fokusera på – skatter, sociala dilemman, eller något annat?
Vi vill också undersöka lärande i statsvetenskap, där våra resultat visar på olika

slags svårigheter. I projektet gjordes en liten intervjustudie. Vi skulle vilja göra en
större studie som inkluderar studenter vid olika universitet och särskilt fokusera på
lärande som rör politisk teori, där man behandlar just teorier om normer och värden.
Undersökningen kommer att ha fokus på emotioner och uppfattningar om vetenskap
och hur dessa aspekter påverkar lärande.
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