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Side 59

Forord
Nordisk samarbeid innen miljøundervisning har eksistert i 25 år. Etter en rekke nordiske symposier om miljøundervisning som hvert annet år ble arrangert i de nordiske hovedsteder i perioden 1983 - 1991, vedtok Nordisk Ministerråd å fortsette samarbeidet gjennom et prosjekt som fikk navnet MUVIN - MiljøUnderVisning I Norden. I MUVIN har skoleelever i Norden arbeidet med «Interessekonflikter i bruk av naturressurser». Målet var å bedre kvaliteten på miljøundervisningen i alle skoleslag gjennom å studere miljøproblemer i samfunnet med tanke på å utvikle elevenes handlingskompetanse i miljøspørsmål.
Terje Kristensen, Universitetet i Oslo, og Kåre Gerhard Christensen, Høgskolen i Vestfold, har hatt hovedansvar for den avsluttende forskningsrapporten i MUVIN 2 i Norge. Statens utdanningskontor i Vestfold har publisert rapporten. I prosjektets elevundersøkelse har Per Jarle Sætre ved Høgskolen i Sogn og Fjordane hatt et hovedansvar, men vi  har analysert og bearbeidet data i fellesskap og er felles ansvarlig for denne rapporten som er nummer fem i serien av rapporter fra MUVIN 2 i Norge. Rapporten omhandler elevens syn på og kunnskaper i miljøspørsmål, erfaring med miljøundervisning generelt og MUVIN spesielt.
Vi vil takke it-konsulent Arthur Grindhaug for god hjelp med innlegging av data fra elevundersøkelsen.
Sogndal/Oslo/Tønsberg i mars 2000
Per Jarle Sætre, Terje Kristensen, Kåre Gerhard ChristensenSide 5
TIL JORDEN (med vennlig hilsen)
Av Rolf Jacobsen ) Fra Jacobsen, Rolf 1994, “Alle mine dikt” Gyldendal

Fra nå har vi bodd hos deg så lenge, i lyst og i nød,
fra deg har vi fått hva vi hadde behov
unntatt dette ene likevekten og bestandigheten,
din uforstyrrelige ro.
Ja, du ser selv hvordan det er fatt med oss,
hvordan vi gjør livet om til død overalt vi ferdes.

Fabrikkene som arbeider dag og natt med utslettelsesvåpnene.
Luften som forpestes, havet og skogen som dør,
mens millioner av oss lever som dyr, i sult og nød.
Slumstrøkene i øst og vest vokser som en sykdom
og har alt lagt seg som en skorpe rundt de store byene
Du ser det selv og vi kan ikke stanse det
uten gjennom strømmer av mord, helveter av blod.

Du som leder isfjellene ut i mildere hav
og lar sommer veksle med høst, hver til sin tid,
og som lar våren springe frem
som grønne fontener  efter sneen
- lån oss litt av din balanse, din ro,
som når natt går over i dag
og uværet drar bort over åsene
må du hjelpe oss og rette opp igjen vårt hus 
som snart vil styrte sammen..

Hør her, jorden, vi har noe å si deg 
- ikke fordi vi misliker oss her, det er fint sted dette,
nok av vann og høyt og luftig under taket, 
vi legger korn i jorden
og snart suser det gyllent over markene,
for nesten alt har vi fått fra deg,
olje og friske hav og varmt ull om vinteren
men vi har ingen ro lenger.
Noe har slått oss ut av kurs
og vi går rundt og er redd hver dag
for alt som kan komme.






Derfor spør vi deg nå ;
hva gjør du med fjellsidene og med havet?
Hvordan greier du alltid være i ballanse med deg selv,
alltid i likevekt. Du går i din bane i rommet
uten en feil, ikke en tommes avvik,
lydløs, ensom bak alle lysår i evigheten,
bare med sakte sus fra havet
og fra vinden gjennom skogene nå og da.
Du skifter sol og vind og våren kommer som bestemt.
Alle regnestykker går opp, dine mønstre og figurer er klare som glasskrystaller.
Derfor er vi kommet til deg og spør
hvordan får du det til.

Vi tror nok du vil savne oss. Det blir stille her.
Underlig og tyst når markene gror til
og alt hav er øde.
- Og hva skal du si om natten, til alle stjernene
når de kommer og trenger seg omkring deg
med kjølige professorøyne glimtende 
bak sine strenge brilleglass?
- Nå hvordan gikk det med vår kuvøse,
vårt prøverørsbarn?
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Innledning
”Er det rett å øydelegge ennå ein bit av jorda?” Slik spør en av elevene i forhold til et av vurderingsspørsmålene i MUVIN-undersøkelsen. En av de største utfordringene i dag er å forandre samfunnet i en mer bærekraftig retning ) Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987) definerer bærekraftig utvikling
som å sikre behovene i dag uten å gå på akkord med kommende generasjoners muligheter
til å få dekket sine behov.. Mange mener at skolen har fått en nøkkelrolle i forhold til dette, og miljøundervisning har derfor en sentral plass i opplæringen i alle land over hele verden (Verdenskommisjonen 1987).
”Men først og fremst er vårt budskap rettet direkte til mennesker hvis velferd er det endelige mål for enhver miljø- og utviklingspolitikk. Og særlig henvender kommisjonen seg til de unge. Verdens lærerstand vil ha en avgjørende rolle å spille i å presentere rapportens budskap for ungdommen.”
Skolens sentrale stilling ble også påpekt i handlingsprogrammet, Agenda 21, for arbeidet med miljøspørsmål inn i det neste århundre. Agenda 21 inneholder konkrete program for oppfølging av Rio-konferansens deklarasjon. I kapittel 36 legges det vekt på at utdanning er en av de viktigste faktorene i arbeidet med å utvikle et bærekraftig samfunn. En slik utvikling forutsetter at folk har innsikt i miljøspørsmål og er villige til å gjøre noe med problemene. (Connect 1993)
”Education is critical for promoting sustainable development and improving the capacity of the people to address environment and development issues.
Both formal and non-formal education are indispensable to changing people’s attitudes so they have the capacity to asses and address their sustainable development concerns.
It is also critical for achieving environmental and ethical awareness, values and attitudes, skills and behaviour consistent with sustainable development and for effective public participation in decision-making.”
Agenda 21, Chapter 36.3 
Innhold og arbeidsmåter varierer fortsatt mye, men vi erfarer i dag en endring fra en nokså naturvitenskapelig forståelse av miljøproblemer til en mer samfunnsmessig tilnærming der en forstår miljøproblemer som samfunnsproblemer som må løses politisk. I Norge har en lagt vekt på de politiske aspektene helt siden M 71 ble innført i grunnskolen, og denne retningen ble enda tydeligere i M 87 og i den generelle del av Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
I følge Worldwatch instituttet sin ”Jorden tilstand” rapport (Brown 1999) ligger den grunnleggende utfordringen når det gjelder å bygge opp et bærekraftig samfunn, i utdanningen av barn og unge. Det som mennesket føler og tenker om verden påvirker hva de foretar seg. Klarer skolen å så et lite frø, kan dette frambringe engasjerte borgere i løpet av en generasjon.
En hensikt med utdanningen er å gi menneskene det verktøy de trenger for å bli ansvarlige borgere. Å undervise elever om miljøet utvider begrepet ”borgerskap” og omfatter vårt ansvar som borgere både i lokalmiljøet og i en global sammenheng.
Et sentralt trekk ved undervisningen i miljøspørsmål har vært og er fortsatt, den sterke privatisering av problemene og liten fokusering på de økonomiske og sosiale sammenhenger som styrer våre valg (Kristensen 1977, Kristensen 1994, Breiting 1995). Budskapet er at mennesket står ovenfor en rekke tilsynelatende frie valg, og beslutningen treffes utelukkende på bakgrunn av viten. Samtidig med at elevene fikk påvist det ene overgrep på naturen etter det andre som følge av voksnes uansvarlige beslutninger og handlinger, fikk elevene pålagt et medansvar for å motvirke den fortsatte miljøødeleggelsen. Når eleven ikke visste hvordan en skulle forholde seg, kunne dette føre til handlingslammelse, oppgitthet og pessimisme. Breiting mener at en kritisk gjennomgang av miljøundervisning har ført til at en i Norden er i ferd med å lage en ny generasjon av miljøundervisning, der en vektlegger elevenes deltagelse og demokrati. Dette er idegrunnlaget for MUVIN. (Breiting 1995).
MUVIN-prosjektet (MiljøUnderVisning i Norden) er et forsknings- og skoleutviklingsprosjekt med formål å utvikle miljøundervisningen videre. Tema for MUVIN er: ”Interessekonflikter i bruk av naturressurser”, og elevene har arbeidet med lokale naturressurskonflikter gjennom en prosjektbasert tilnærming.
Miljøundervisning handler om interessekonflikter. Alle må vi trene oss i å synliggjøre og i å se løsninger. 
Åpningssetningene i KUFs brosjyre fra 1992 om MUVIN
Er det bare mennesket som er interessepart når naturen skal forvaltes? Og hvilke retningslinjer må ligge til grunn for en forvaltning som skal ta hensyn til kommende generasjoner og alle folkegrupper som lever i dag? Vår felles framtid er avhengig av at vi benytter våre kunnskaper på en slik måte at vi både beskytter, bevarer og forbedrer miljøet.
Det ville være avgjørende for samfunnet at neste generasjon får nødvendig innsikt for å klare utfordringene og vilje til å gjøre en innsats for å løse de store miljøutfordringene som vi tror framtida vil by på.
Denne rapporten tar for seg den informasjonen vi har samlet gjennom to spørreundersøkelser til et utvalg av elevene som deltok i MUVIN 2. Elevene besvarte et spørreskjema før og et etter gjennomføringen av MUVIN-prosjektet. Hovedproblemstillingene som vi prøver å belyse i denne rapporten er:
·	Hva oppfatter MUVIN-elevene som de alvorligste miljøproblemene?
·	Hvilke kunnskaper har de om miljøproblemer?
·	Hvilken tro har de på framtida?
·	Hvordan vil de arbeide for å løse miljøproblemer?
·	Hvordan vurderer elevene i konkrete miljøkonfliktsaker?
·	Hva mener elevene de har lært i MUVIN?
Skolens mål for miljøundervisningen
Hva er så målsettingen for miljøundervisning i skolen? Utgangspunktet for miljøundervisningen i mange land er Tbilisierklæringen som ble utformet under FN`s første internasjonale konferanse om miljøundervisning i 1977 i daværende Sovjetunionen. Norge har sluttet seg til denne og målene fra Tbilisi ble gjentatt i Grunnskolerådets hefter om Natur- og naturvernundervisning (Grunnskolerådet 1976 og 1988). Det er likevel viktig å merke seg at Norge hadde utformet sitt obligatoriske emne i læreplanen allerede i 1971 og at dette i stor grad var i samsvar med målene som vedtatt i Tbilisi. Hovedmålene for miljøundervisning slik de er formulert av FN er:
”Å fremme forståelse for at det er gjensidige sammenhenger mellom naturgrunnlaget, måten å leve på, økonomien og den politikk som gjennomføres.
Å gi mennesker muligheter til å få kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de kan bidra til å beskytte miljøet.
Å skape nye atferdsmønstre overfor miljøet hos enkeltpersoner, grupper og samfunnet som helhet.”
Fra Tbilisi erklæringen 1977.
I planverket for norsk grunnskole har det aldri eksistert noe eget miljøfag bortsett fra at enkelte skoler har hatt miljøundervisning som valgfag. Allerede i den midlertidige Mønsterplanen av 1971 (M-71) ble «Miljø- og naturvern» introdusert som et tverrfaglig, obligatorisk emne (KUD 1971). Emnet skulle undervises i de obligatoriske fagene og hadde ikke egne timer på timeplanen. I innledningen til emnet kunne en lese:
“Skolen må gjennom sin undervisning gi elevene forståelse for naturens betydning for våre liv, ikke bare økonomisk, men også som kilde til rekreasjon og som inspirasjon i forskning og undervisning. 
De farer som truer vårt livsmiljø gjennom hensynsløs utnytting av naturressursene, og ved forurensning av jord, vann og luft må klarlegges for elevene slik at de vekkes til ansvar for å hindre ødelegging av naturverdier, og dessuten anspores til å gjøre en aktiv innsats for å bevare verdien for kommende slekter.”
I Mønsterplanen av 1987 (M87) legger en større vekt på de samfunnsmessige aspektene som økonomi, samfunnsstruktur og ressursforvaltning. Blant annet er et av målene for samfunnsfag å hjelpe elevene til å skaffe seg innsikt i samspillet mellom mennesket og naturen for å forstå forvalteransvaret. Et annet av emnene i planen er ressursutnytting og samfunnsutvikling. I planen for naturfag er et av målene å kunne hjelpe eleven til å utvikle holdninger og kunnskaper som fører til medansvar for bruk av naturressurser og teknologi i samfunnet.
I den generelle delen av læreplanen for grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring er miljøproblemene skildret slik (L94):
“Livsmiljøet vårt er blitt stadig mindre bestemt av naturtilhøve og mer bestemt av mennesket sitt eget virke......mennesket er en del av naturen, og treffer stadige valg med konsekvenser ikke bare for egen velferd, men også for naturmiljøet og for andre mennesker. Valgene har konsekvenser på tvers av landegrenser og generasjoner: livsstil påvirker helse; vårt lands forbruk forårsaker forurensning i vårt eget og i andre land, og mye av vår tids avfall blir det nye slektledds problemer.......Vårt levesett og vår samfunnsform har dype og truende virkninger for miljøet....Samspillet mellom økonomi, økologi og teknologi stiller vår tid overfor særlige kunnskapsmessige og moralske utfordringer for å sikre en bærekraftig utvikling. Denne må ta utgangspunkt i de begrensninger natur, ressurser, teknologisk nivå og sosiale forhold setter, og i de konflikter som utløses når miljøhensyn prioriteres.”
Opplæring må følgelig gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen og samspillet mellom menneske og natur. Undervisning må kople solid innsikt om naturens stoffer, krefter og arter med forståelse av hvordan sosial organisasjon og teknologi både løser problemer og virker inn på biosfæren.
Skolens mål er en ting, hva som har blitt vektlagt i praksis er en annen. Det er foretatt flere undersøkelser av miljøundervisningen i skolen. Undersøkelser av Kristensen (1977 og 1994), Benedict (1993), Kristensen og Christensen (1996), viser at emner som forbinder miljøproblemer med sosiale og politiske prosesser er lite vektlagt. Emner som arealplanlegging, miljølovgivning og økonomi er de miljøemner som er minst vektlagt. På den annen side er emner som forurensning, etikk, økologi, naturglede og i-land- og ulandsproblemer de mest vektlagte emnene i miljøundervisning.
I undersøkelsen “Ung i Norge”(Skogen, 1996) konkluderer en med at norsk ungdom synes miljøvern er viktig, og viktigere enn andre mulige målsettinger for samfunnet. Imidlertid er det ulike profiler innen ungdommens miljøorientering, og det er en del tydelige forskjeller mellom ulike ungdomsgrupper. 69,6 % av ungdommen vektla “å beskytte naturen mot forurensning og skader” framfor økonomisk vekst. Ungdommene skulle rangere en rekke mulige samfunnsmål på en skala fra 1 til 10 etter hvor viktig en syntes målet var. Det viste seg at to miljømålsettinger, nemlig “å beskytte miljøet mot forurensning” og “å verne det som er igjen av urørt norsk natur mot alle slags inngrep”, lå helt i tetsjiktet . Et spissformulert utsagn om rovdyrvern, å “sørge for total fredning av de store rovdyra” hadde mindre oppslutning.
Klassebakgrunn påvirker ungdoms holdning til miljøspørsmål og deltakelse i naturrelaterte organisasjoner. Uansett klassebakgrunn skårer ungdom gjennomgående høyt på mål for miljøorientering, men ungdom med foreldre med ikke næringslivsorientert, høyere utdanning, prioriterer miljøvern høyere enn ungdom som har foreldre med annen bakgrunn. Minst orientert i forhold til miljøvern er ungdom med arbeiderklassebakgrunn. Ungdom med primærnæringsbakgrunn prioriterer miljøvern høyt, men er sjelden medlem av miljøorganisasjoner. 
I artikkelen ” Rødt, hvitt, blått, grønt eller grått” tar Jonas Christophersen (1999) for seg ungdoms vurderinger slik de framkommer i undersøkelsen ”Ungdom og historie i Norden”. Han hever at det er et mønster i elevenes verdivalg. ”Idealistiske” og abstrakte verdier som demokrati, solidaritet, velferd og miljø henger sammen, men korrelerer negativt med materielle og individualistiske verdier som penger.
I ”Ung i Norge” undersøkelsen (Skogen 1996) er det en tydelig tendens til at jentene slutter sterkere opp om miljøvern og mindre om økonomisk vekst enn guttene. Andre undersøkelser (Van Marion, 1990 og Mikkelsen, 1994) viser at jenter er mer engstelige for miljøproblemer i framtida enn gutter. Van Marion finner i tillegg at guttene skårer best på kunnskapsspørsmålene, men at jentene er noe mer handlingsorientert, noe som kommer til uttrykk bl.a. gjennom større kjennskap til miljøfiendtlige og miljøvennlige produkter og flere forslag til handling for å løse miljøproblemer. 
I en annen artikkel knyttet til undersøkelse ”Ungdom og historie i Norden” hevder Vagn Oluf Nielsen ( 1999) at ungdommer i de nordiske land legger stor vekt på forhold i naturen som er alvorlige trusler mot menneskene og menneskeheten.
Mediene og miljøundervisning
Det er ikke bare skolen som påvirker barn og unge. Mye tyder på at mediene også er viktige påvirkningsfaktorer i miljøspørsmål (Mikkelsen 1994, Marion 1990). Mediene er viktige informasjonsgivere i miljøspørsmål. Gjennom mediene blir de forskjellige miljøproblemene tatt opp. Massemediene kan ved å ta opp miljønyheter skape engasjement om miljøspørsmål, men det kan også føre til det motsatte. Problemene kan virke så overveldende og store at de fører til en avmaktfølelse og pessimisme.
Sidsel Mørck (1996) hevder at miljøstoff i mediene framstår stort sett slik:
a)	Som små notiser og korte meldinger fra spesielt interesserte.
b)	Som fete oppslag og stor billeddekning når det er en enkelthendelse med dramatiske elementer.
c)	Som dårlig kamuflert reklame for miljøtiltak fra bedrifter.
d)	Som fraværende.
Dette er kanskje et vel ensidig syn på miljødekning i mediene, men nevner likevel noen grunnleggende problemer. Nyhetsstoff opptar en stor plass i radio og fjernsynssendingene. Nyhetssendingene har høy status og høye seertall. Det er grunn til å anta at miljønyhetene i radio og fjernsyn får en stor gjennomslagskraft og i høy grad er med på å forme folks bevissthet om miljøspørsmål.
I og med mange nyheter blir behandlet kort og overfladisk kan det være vanskelig å oppnå læring i de forskjellige miljøsakene. Det er usikkert i hvilken grad miljønyhetene er informative og fører til en dypere forståelse av problemet både i forhold til naturvitenskapelige og teknologiske spørsmål, men også i forhold til de prosesser som former samfunnet. Et grunnleggende problem er om de som hører nyhetene, har kunnskaper nok til å forstå det som blir presentert. Innenfor miljøemnet brukes mange ord og begreper som er kompliserte. Forstår en ikke disse, vil en også ha problemer med å forstå sammenhengen. På den annen side er det positivt at mediene skaper oppmerksomhet og engasjement omkring miljøsaker. Likevel virker det nokså tilfeldig hvilke miljønyheter som gis plass i mediene. For eksempel kan en nevne oppmerksomheten omkring forurensningsproblemer i forbindelse med Gardemobaneutbyggingen, som tross alt representerer mindre problemer i forhold til mye annet som ikke gis mye plass i mediene. Et eksempel kan være alt det giftige avfallet langs kysten som det ikke er ryddet opp i, eller sur nedbør som tross forbedringer i situasjonen likevel er et stort miljøproblem.
Et problem med nyhetsformidlingen er fremmedgjøring i forhold til problemene som den norske forfatteren Rolf Sagen sier (Johnsen, 1996 s 30):
“Dei informerer deg om det som er så langt borte at du ikkje kan gjere noko med det. Samstundes er du isolert fra det som er så nært at du kunne strekke dine hender ut og ta i det og gjere noke med det.”
Det er ikke alle miljøproblem som er interessante nyheter i mediene fordi problemene skyldes prosesser som utvikler seg langsomt og ikke er dramatiske i dag. Konsekvensene blir likevel store for mennesker og livsmiljø. Eksempler på dette er klimaendringer, nedbrytning av ozonlaget, reduksjon av biologiske mangfold, langsom forurensning av grunnvannskildene, forsuring, avskoging og forørkning, jorderosjon, uttømming av ressurser og en langsom ødelegging av livsmiljøet på grunn av trafikktetthet. Siden dette utvikler seg sakte, men sikkert og i liten grad kan knyttes til klare tall og faktainformasjon, fanger det ikke mediers oppmerksomhet før utviklingen er kommet så langt at det kan ha skjedd ubotelig skade på naturen. 
Miljønyhetene er også gjenstand for noe en kan kalle “uttrykkskonkurranse” eller “gateteater”. Det gjelder å definere det sterkeste eller klareste uttrykk for de verdier en representerer for å få gjennomslag i mediene. Slik blir miljøsaken også identifisert med oppsiktsvekkende dramatiske virkemidler. Et eksempel på det kan være aksjoner fra Greenpeace og Bellona hvor aksjonistene klatrer i fabrikkpiper, lenker seg fast eller bruker andre voldsomme virkemidler. Dette kan igjen føre til at en forbinder miljøengasjement med slike aksjoner.
På den annen side viser undersøkelser blant lærerstudenter at effektiv markedsføring gjennom aksjoner og medier, som de Greenpeace og Bellona står for, tydeligvis ikke er en garanti for tillit. Omvendt, kan en lav profil i mediene føre med seg høy tillit til miljøfaglig kompetanse noe for eksempel Naturvernforbundet opplever (Johnsen 1996). Organisasjoner som fremmer en sak, er nødt til å ha tillit for å få gjennomslag.
Peter van Marion drøfter nøye forholdet mellom mediene og miljøinteresse i sin undersøkelse, “Hva vet og hva mener elever om miljøproblemer” (1990) ved overgangen grunnskole- videregående skole. Mer enn 80 % av elevene i undersøkelsen gir uttrykk for at de synes programinnslag om miljøsaker i radio eller fjernsyn er interessant.
Derimot er det bare 31 % av elevene som oppgir at de ofte ser/hører på slike program. 65 % av elevene oppgir at de leser eller ser igjennom tidsskrifter som inneholder jevnlig en del miljøstoff. Få leser tidsskrifter som er utgitt av de store miljøvernorganisasjonene.
Van Marion finner at de elevene som oppgir at de leser to eller flere tidsskrifter eller ser og hører miljøprogram, ikke skårer vesentlig høyere enn for gruppen som har vist interesse, men ofte ikke ser og hører på slike program. Van Marion forklarer dette med disse medienes “virkningsløshet”. Det er lite trolig at grundig kunnskap og bevissthet om så komplisert stoff som miljøproblemer er, kan oppnås ved å bare se eller høre på radio og fjernsyn. Som oftest vil ikke elevene selektere program på forhånd, men bare se og høre mer eller mindre likegyldig på det som presenteres.
På samme måte bruker også mange elever de populærvitenskapelige tidsskriftene og friluftsmagasinene. De blar raskt gjennom dem og fester seg  kanskje bare ved dramatiske overskrifter, spennende bildematerialet og teksten under bildene. Det kan være grunn til å tvile på om elever som har et stort informasjonstilbud, nødvendigvis får større kunnskap om miljøsaker. På den annen side bidrar mediene til å skape engasjement og positive holdninger til miljøspørsmål blant elever.
Mikkelsen (1994) konkluderer i sin undersøkelse ”Miljø og utvikling i skolen” med at mediene bidrar til elevenes kunnskapsprofil. Elever som er store mediebrukere, vet markant mer enn elever som ikke regner seg som mediebrukere i særlig grad. Omtrent den samme tendens finner han for gruppen som har tilgang til mange bøker hjemme satt opp mot gruppen som har få bøker hjemme. Undersøkelsen viser at elever synes å ha gode kunnskaper om begreper og sammenhenger som kan knyttes til nærmiljøet og til hverdagen. Kunnskapene blir svakere når det dreier seg om forhold som er mer perifere. Undersøkelsen til Mikkelsen avdekker for eksempel betydelig forvirring om både drivhuseffekten og nedbrytning av ozonlaget i atmosfæren selv om begge emnene er mye omtalt i mediene.
Om holdninger og handlingskompetanse
Sirkka Ahonen (1999) hevder i artikkelen ”Finns det en nordisk modell av demokrati?” at demokratiet ikke er viktig for de nordiske ungdommenes historiske identitet selv om de med hensyn til framtida stoler på demokratiet, i alle fall i deres eget land. De har ingen alvorlige motforestillinger mot at demokratiet er en god styreform, men ønsker ikke selv å bidra til aktivt medborgerskap gjennom politisk arbeide. 
Innstillingen fra Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen om prinsipper og retningslinjer for tiårig grunnskole (Innst.S.nr 15, 1995-1996) framhever samfunnsansvaret elevene skal læres opp til. Komiteens flertall mener at utdanningssystemet skal være et sted hvor elevene utvikler handlingskompetanse slik at de kan møte samfunnets utfordringer i dag og i framtida. Komiteens flertall framhever innsikt i lokale og globale sammenhenger mellom kultur, natur og samfunn som viktige utfordringer. Videre legger flertallet vekt på at skolens opplæring skal bidra til aktivt samfunnsengasjement hos elevene. Barn og unge skal få kunnskap om demokratiske arbeidsmåter i samfunnslivet, og de skal praktisk lære å ta del i avgjørelser i og utenfor skolesamfunnet.
Hva er handlingskompetanse?
Handlingskompetanse er vanskelig å beskrive og enda vanskeligere å måle som en del av et undervisningsopplegg. I MUVIN har vi indirekte studert i hvilken grad elevene har tilegnet seg elementer som kan virke inn på deres handlingsvalg i miljøspørsmål. Handlingselementet må også sees i sammenheng med elevers syn på demokratiske prosesser og vilje til å delta i disse. Paul (1992) beskriver tre kompetansemomenter som han mener må ligge til grunn for at kritisk tenkning skal føre til handlingsrettet atferd.
1) Sakskompetanse, som omfatter tilegnelse av saksinformasjon og refleksjon over problemet. Målet er forståelse og forklaring.
2) Kritisk kompetanse og normativ forståelse. Omfatter evnen til å bedømme og ta et standpunkt. Noen eksempler er:
·	Mot til ikke passivt å akseptere alt
·	Kunne sette seg inn i andres sted
·	Erkjenne egen ufullstendige kunnskap
·	Ha tro på at å argumentere for en sak har effekt
·	Å innordne seg et fellesskap
·	At en på tross av frustrasjoner kan stå på i en sak
3) Praktisk kompetanse, som omfatter deltagelse og handling med utgangspunkt i sakskompetanse og kritisk kompetanse.
Mogensen (1995) mener handlingskompetanse er en personlig egenskap som en kan beskrive slik:
”Evne og vilje til å avdekke handlemuligheter i forhold til samfunnsmessige problemstillinger og på bakgrunn av dette handle med henblikk på å løse disse, hvor: a) handlingsbevisstheten og - viljen især er fremkommet på bakgrunn av kritisk tenkning og handleerfaringer, som b) samlet utvikler men også utvikles gjennom grunnleggende personlige verdier, fortolkningskriterier og personmessige faktorer.”
I en rapport fra Christensen og Kristensens undersøkelse av miljøundervisningen i Vestfold i 1995 omarbeidet forfatterne denne definisjonen til:
 ”Handlingskompetanse er den personlige kapasitet som innebærer evnen og viljen til å avdekke handlemuligheter i forhold til samfunnsmessige problemstillinger og på bakgrunn av dette handle med henblikk på disse. Handlingskompetanse er framkommet som et resultat av saklig innsikt og refleksjon, anvendelse av en serie fortolkningskriterier og ansvarlige valg som er forankret i et sett verdier om natur, samfunn og menneske.”
Kanskje kan begrepet forenkles til at handlingskompetanse er: kunnskaper, ferdigheter, holdninger og initiativ til å kunne delta som samfunnsborger. Problemet med denne definisjonen som med de andre, er at den etterlater spørsmål om hvilke kunnskaper, holdninger og ferdigheter en bør ha, og på hvilken måte en skal delta. Å lage en god generell definisjon av begrepet handlingskompetanse er kanskje umulig.
De forskjellige dimensjonene i begrepet handlingskompetanse henger sammen. Handlingskompetanse inneholder viten om miljøproblemene både når det gjelder objektive og normative forhold. Det forutsetter at en inkluderer normative argumenter og synspunkter når en diskuterer løsninger på et problem.
Handlingskompetanse forutsetter også kunnskap om hvordan man alene og sammen med andre kan bidra til å bekjempe et miljøproblem. Det omfatter innsikt og erfaringer om hvilke spilleregler som gjelder for deltakelse i et demokrati. Gjennom praktisk erfaring må eleven oppleve troen på at det nytter å fremme synspunkter.
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Den personlighetsmessige dimensjonen av handlingskompetanse er den mer dyptliggende, følelsesmessige motivasjonen en har for å handle. Det er feil å tro at vi utelukkende handler på bakgrunn av nøkterne og rasjonelle overveielser. Det er også andre aspekter som må tillegges vekt. Disse personlighetsmessige aspektene er vilje, mot og lyst til å involvere seg, og ha tro på egen handlekraft og innflytelse. Disse tre nivåene er knyttet sammen til begrepet handlingskompetanse. Med bakgrunn av Mogensens definisjon av begrepet handlingskompetanse utformet de danske MUVIN-forskerne denne modellen:
Figur 1 Innholdselementer i handlingskompetansebegrepet etter Mogensen (1995) side 119.
Foros (1991) bekrefter dette paradokset når han sier at kunnskap ikke alltid blir tatt på alvor i kunnskapssamfunnet. Det er heller slik at vi ofte handler mot bedre viten. Det er gjerne egeninteressene eller følelsesmessige forhold som  bestemmer hvordan vi handler i en sak.
Det går ikke noen direkte vei fra kunnskap til handling, men det kan gå snarveier fra verdier til handling, der kunnskap og refleksjon kommer i bakgrunnen. Mening blir det først når vi er i stand til å se sammenhengen mellom verdier, kunnskaper og handling. Refleksjon innebærer at vi finner vei fra verdigrunnlaget gjennom kunnskap til handling slik at vi kan begrunne det vi gjør, både personlig og politisk ut fra verdigrunnlag og kunnskaper.
Berit Ås (1992) har en annen vinkling på begrepet handlingskompetanse og tar utgangspunkt i begrepet holdning. Hun forklarer det slik: Holdninger er et begrep som sosialpsykologer bruker for å beskrive og forklare menneskelig adferd. Holdninger består av tre hoveddeler. Det første er en kunnskapsdel. I den ligger troen på at bare folk blir opplyst om hva som er farlig og skadelig for dem, vil de endre seg og gjøre det rette.
Erfaringen viser imidlertid at det ikke er så lett. Følelsene er en like viktig del av holdningene som kunnskapene er. De fleste handlinger har både en sosial og en følelsesmessig komponent. Følelseskomponenten av holdningene holder ofte den gamle atferden fast i et system av tilstøtende meninger og handlinger. Det er derfor så mange stritter imot nye tanker. Det er strevsomt å forandre tankemønstre en har levd med lenge. Det er derfor fornekting og fortrengning skjer for å spare personen for slike store anstrengelser.
Den tredje komponenten i holdninger er handling. Når det gjøres meningsundersøkelser, er det ikke bare for å kartlegge selve meningene eller holdningene, men for å ha et grunnlag for å forutsi hva folk vil gjøre. 
Ås mener at det i mange tilfeller er viktigere å forandre følelseskomponenten og legge til rette for handlinger, enn det er å arbeide utelukkende med kunnskapselementene i holdningene.
Arne Næss (1998) skildrer i boka “Livsfilosofi” betydningen som følelser har for hans miljøvernengasjement. Næss mener at det er følelsene som aktiverer en underveis i livet. Det er følelsene som skaper bevegelse.
Når vi kommer til et veiskille, er det viktig å stille seg følelsesorienterte spørsmål og å ta innover seg hva som føles riktig.
Som en oppsummering kan en konkludere man at handlingskompetanse er et vidt begrep som kan knyttes til ulike kunnskapselementer, et bredt spekter av ferdigheter, holdninger, følelser, vilje og initiativ.
Metode
Bakgrunn
Målet med MUVIN var å bedre kvaliteten på miljøundervisning i alle skoleslag gjennom å arbeide med interessekonfliktaspektet med tanke på å utvikle elevenes handlingskompetanse i miljøspørsmål.
Innledende erfaringer med MUVIN ble høstet i pilotprosjektet MUVIN 1 i 1992-1993. MUVIN 1 ble ledet av Terje Kristensen ved daværende Senter for lærerutdanning og skoletjeneste ved Universitetet i Oslo Senteret ble i 1998 omgjort til Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling og er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet (UV).. Styringsgruppen for nordisk skolesamarbeid vedtok å fortsette MUVIN-samarbeidet og vedtok derfor en fase 2. Det norske Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet ga Statens Utdanningskontor i Vestfold ansvaret for koordineringen av arbeidet med MUVIN 2 i Norge. Prosjektperioden ble tidfestet til 1995 og 1996. Det ble inngått avtale med høgskolen i Vestfold, avdeling for lærerutdanning, om forskningsdelen av MUVIN. For å få kontinuitet i forskningsarbeidet etablerte høgskolen et samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo.
Gjennom de statlige utdanningskontorene i fylkene ble alle landets skoler invitert til å søke om å delta i MUVIN 2. Hvert enkelt utdanningskontor utformet egen utlysning. Informasjonsfolder og søknadsskjema fra Statens Utdanningskontoret i Vestfold fulgte utlysningen som vedlegg. For å bli godtatt som MUVIN-skole måtte skolen akseptere de forpliktelsene som fulgte med deltagelse i prosjektet.
Arbeidet skulle være prosjektbasert og tverrfaglig, og arbeidet skulle innpasses i skolens virksomhetsplan. Skolene ble orientert om forskningsaspektet og måtte forplikte seg til å rapportere fra prosjektet. I nasjonal sammenheng ble det tatt sikte på to deltakerskoler fra hvert fylke, og det ble uttrykt ønske om balanse mellom grunn- og videregående skoler. Totalt 58 skoler søkte om å få delta. To til tre skoler fra 15 fylker, totalt 34 skoler fordelt på 8 barneskoler, 11 ungdomsskoler, 3 kombinerte grunnskoler og 12 videregående skoler ble valgt ut. De regionale utdanningskontorene engasjerte også veiledere for deltakerskolene. Hver skole fikk tilbud om 15 timer veiledning i løpet av prosjektperioden. Veiledernes arbeidsoppgaver omfattet også periodisk rapportering, deltagelse på samlinger og oppsummering av prosjekterfaringene. Erfaringene fra denne delen av MUVIN 2 er oppsummert i rapport 4  (Christensen og Kristensen 1998).
MUVIN er altså en kombinasjon av et skoleutviklingsprosjekt og et forskningsprosjekt der en blant annet skal studere i hvilken grad målene i skoleutviklingsprosjektet er nådd. Skoleutviklingsdelen av prosjektet har et klart normativt formål, nemlig å fremme handlingskompetanse i miljøspørsmål gjennom å arbeide med interessekonflikter. Metodisk kan det komme innvendinger i forhold til objektiviteten i et slikt forskningsprosjekt. Dette har Christensen og Kristensen drøftet i sluttrapporten fra MUVIN 2 (Christensen og Kristensen 1999), og vi legger den samme vurdering til grunn her. Det vil selvsagt alltid være problemer når forskere er så tett knyttet til et prosjekt som vi har vært i MUVIN 2, men etter vår vurdering er har det ikke gått utover kvaliteten på dataene som er hentet inn eller påvirket informantene slik at de gir et fortegnet bilde av sine erfaringer og opplevelser. Dessuten har en utviklet mangfold i metoder og innfallsvinkler for å sikre bredt kildemateriale. Kilder som er brukt i MUVIN-prosjektet er: Spørreskjema til elevene før og etter prosjektet, spørreskjema til lærerne, spørreskjema til veilederne, prosjektrapport fra skolene, og dybdestudier ved noen av skolene. Flere forskere har også vurdert materialet. I denne rapporten er det data fra spørreundersøkelsene til elevene før og etter prosjektperioden som legges til grunn for våre analyser og vurderinger.
Den forskningsmessige evalueringen må sees i sammenheng med MUVIN´s mål og prinsipper og er harmonisert med intensjonene som den nordiske forskergruppen utarbeidet, der det heter:
“I miljøundervisningen må en sikte mot å synliggjøre interessekonflikter og trene deltakerne til å se mulige løsninger. Konfliktene blir viktige elementer som ikke kan unngås men tvert imot må utnyttes. Men undervisningen må også utformes slik at elevene bygger opp positive holdninger og utvikler kjærlighet til naturen. 
Det er viktig at de ikke bare arbeider med en beskrivelse av miljøspørsmål, men i større grad enn før legger vekt på å analysere årsakene til miljøproblemene og arbeider med forslag til tiltak som kan iverksettes for å løse miljøproblemene på det lokale plan. Gjennom slikt arbeid i skolen vil elevene utvikle en handlingskompetanse som de kan anvende på nye problemstillinger seinere i livet. Mens hovedvekten tidligere ble lagt på naturopplevelse, holdningsbearbeiding og økologiske kunnskaper, er en i dag i økende grad opptatt av å ta med økonomi, samfunnsstrukturer, ressursforvaltning og interessekonflikter.”
Forskningens hovedspørsmål
I fase 2 av MUVIN er elevperspektivet vektlagt i større grad slik at læringsprosessene settes i fokus. Dette innebærer selvsagt ikke at læringen sees uavhengig av undervisningen, men vi har i større grad satt fokus på elevperspektivet og lærerens rolle. Følgende sju spørsmål har stått sentralt:
1)	Hvilke oppfatninger har lærere og elever av interessekonflikten de har arbeidet med, og hvordan ser de på å arbeide med interessekonflikter i skolens miljøundervisning?
2)	Har elevene utviklet evnen til kritisk tenkning og handlingskompetanse gjennom arbeidet med MUVIN?
3)	Gir prosjektbasert miljøundervisning grunnlag for utvikling av handlingskompetanse i miljøspørsmål?
4)	Har elevenes tiltro til og forståelse for sine egne muligheter til handling i miljøspørsmål?
5)	Hvordan har elevene oppfattet sin rolle i prosjektet? Hvilke muligheter har de hatt til å påvirke og styre valg av tema, innhold og metode?
6)	Hvordan har skolen arbeidet med den estetiske og etiske dimensjonen i prosjektet sitt og på hvilken måte har det bidratt til innsikt i det miljøspørsmålet man arbeidet med?
7)	Har skolen utnyttet erfaringene fra MUVIN i egen skoleutvikling?
Disse spørsmålene har forskerne forsøkt å besvare i den forskningen som har vært foretatt i tilknytning til MUVIN-prosjektet. Det har tidligere vært utgitt til sammen fire delrapporter om de forskjellige forskningselementene og en sluttrapport i MUVIN 2 (Christensen og Kristensen 1999). 
Et hovedmål med forskningen i MUVIN har altså vært å få vite mer om hvordan miljøundervisning best kan utvikle handlingskompetanse hos elevene, og forberede dem til aktiv deltagelse i et demokrati. 
Denne siste delrapporten tar for seg data fra spørreundersøkelsen til elevene som er en av kildene i MUVIN. Data fra disse spørreskjemaene er også brukt i tre av de tidligere rapportene.
Elevundersøkelsen i MUVIN
Spørreundersøkelsen til elevene ble delt i to med et spørreskjema før gjennomføringen av MUVIN 2 og et etter gjennomføringen av MUVIN 2. På den måten håpet vi å få et inntrykk av elevenes miljøundervisning i alminnelighet og deres syn på MUVIN i særdeleshet. 
Ved å gjennomføre en undersøkelse før prosjektet startet og en etter at prosjektet var gjennomført, håpet vi å kartlegge noen effekter miljøundervisningen etter MUVIN-modellen kan ha hatt på forskningsområdene som gjaldt elevenes syn på miljøundervisning, tiltro til egne handlemuligheter og syn på miljøproblemer og interessekonflikter.
Flere av forskningsspørsmålene er av en slik art at de ikke lar seg studere direkte. Vi må derfor i stor grad anvende indirekte indikatorer. Spesielt komplisert oppfatter vi studien av elevenes reelle handlingskompetanse i miljøspørsmål. En operasjonalisering av handlingskompetansebegrepet og avklaring av hvilke strategier som har betydning for utvikling av handlingskompetanse i miljøspørsmål, må sees i sammenheng med både undervisningsforløpet, elevens deltakelse i prosjektet, elevens erfaring fra andre prosjekter og annen undervisning og ikke minst elevens erfaring fra virksomhet utenom skolen og påvirkning fra andre kanaler som foreldre, medier og jevnaldringer.
Spørreundersøkelsen ble gjennomført med alle deltakende elever på 9. trinn (nå 10. trinn etter L97) i ungdomsskolen. I tillegg var alle elevene som deltok i MUVIN 2 på de fire dybdeskolene også med på undersøkelsen. Disse elevene var blitt ekstra nøye fulgt opp gjennom dybdeintervju og observasjon. Data fra intervju, observasjon og annet materiale vi har hatt til rådighet er ikke brukt i denne rapporten.
Spørsmålene var til dels utformet som lukkede spørsmål der elevene skulle krysse av ett eller flere alternativer, eller åpne spørsmål der elevene skulle svare med egne ord. De åpne spørsmålene ble tolket og kodet i forhold til en foranalyse som var foretatt ved to av skolene. Flere forskere kodet de samme svarene for å sikre felles forståelse av kodekategoriene og en brukte prinsippene som den norske TIMSS-gruppen har drøftet i sin rapport om koding av åpne spørsmål (Angell 1996). Kodeboka ble justert flere ganger under innleggelse av data. Til databehandling brukte vi statistikkprogrammet SPSS.
Vi ser av Tabell 1 at det har falt fra noen elever i den andre spørreundersøkelsen. Fordi undersøkelsen kom så seint på året, mistet vi en del elever i 9. klasse. En liten fådelt skole kunne heller ikke delta på dette tidspunktet. I ettertid ser vi at vi burde ha gjennomført undersøkelsen like etter at elevene var ferdige med prosjektene sine. Da hadde vi unngått en stressende undersøkelse like før skoleavslutningen, og elevene ville antakelig vært mer motiverte. Enkelte klasser fikk spørreskjema 2 altfor lenge etter at prosjektet var avsluttet. Tilsvarende vet vi også at noen var i gang med arbeidet da forundersøkelsen startet. Alt dette har selvsagt betydning for dataene som kommer inn, men fordi skolene hadde frihet til å bestemme igangsettingstidspunkt og avslutning selv innenfor skoleåret, var det vanskelig å koordinere spørreundersøkelsene slik at de kom like før og like etter prosjektene for alle skolene. I ettertid ser vi at dette burde vært gjort annerledes, men da måtte spørreundersøkelsen vært administrert via veilederne og vært deres ansvar. 
Tabell 1 Skoleslag og antall elever som besvarte spørreskjemaene før og etter prosjektperioden i MUVIN.
Skoleslag
Undersøkelse før prosjektstart
Undersøkelse etter prosjektslutt
Barneskoler
Skoler
Elever
%
Skoler
Elever
%
Barneskoler
1
45
9,5
1
46
10,7
Ungdomsskoler
8
386
81,0
7
344
79.8
Videregående s.
1
45
9,5
1
41
9,5
Totalt
10
476
100,0
9
431
100,0
I alt 476 elever besvarte spørreskjema 1. Det utgjør 21,3 % av alle elevene som deltok i prosjektet. Spørreskjema 2 ble besvart av 433 elever, og dette er 19,4% av alle elevene som deltok i prosjektet. 
Mulige feilkilder: noen av de åpne spørsmålene er mangelfullt besvart hos flere av elevene, dette gjelder både kunnskapsspørsmål og vurderingsspørsmål. Årsaken til at noen spørsmål er mangelfullt besvart, kan være at elevene ikke forstod spørsmålene. Særlig er det grunn til å anta det i forhold til de yngre elevene. Vi tolket svarene på kunnskapsspørsmålene slik at de som kan svare på spørsmåla har svart. Det vil si at ikke-svart er tolket med som uspesifisert feil svar. Det er etter vår mening den mest sannsynlige tolkningen.
Elevene kan også ha svart useriøst på spørsmålet. Denne feilkilden har hele tiden vært et alternativ ved tolkning av svarene. Det er imidlertid gjennomgående forholdsvis få av svarene som er tolket som useriøse. Andelen varierer mellom 0,2% og 4,4%, med unntak av spørsmålet om hva som hadde betydd mest i MUVIN der over 11% svarte på en måte som vi har tolket som useriøst.
Hvis spørsmålene blir besvart lenge etter prosjektet ble gjennomført kan det virke på hukommelsen i forhold til å svare på noen av spørsmålene, som for eksempel hva en lærte i MUVIN. Svikt i hukommelse er en vanlig feilkilde i slike undersøkelser.
Som korrelasjonsmål har vi brukt Spearmans rangkorrelasjon ”rho” som viser korrelasjon mellom data på ordinalnivå, der vi opererer med to sett av rekkefølger eller rangordninger.
Korrelasjonene varierer mellom – 1.0 og + 1.0. Rangkorrelasjonen blir perfekt positiv (1.0) dersom hver enhet innehar den samme posisjonen, rangeres likt på begge variablene, eller ved begge tidspunkt. Hvis rekkefølgen var stikk motsatt ved de to tilfellene ville rangkorrelasjonen bli – 1.0. (Undheim 1996)
MUVIN-elevenes oppfatning av miljøproblemer
Vi skal i dette kapitlet se nærmere på hva elevene oppfatter som de viktigste miljøproblemene på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Innledningsvis i spørreskjema 1 ble elevene også spurt om hva de legger vekt på når de stemmer på politisk parti.
Tabell 2 Hvilke saker legger eleven mest vekt på ved valg av politisk parti. N= 476.
Miljøproblem
 Antall
Prosent
Miljøvern
212
44,5
Utdanning og fritid
112
23,2
Innvandring
66
13,9
Arbeidsledighet
36
7,6
Eldre/helse/sosial
42
8,9
Gen. vurd. saker
56
14,9
Gen.  vurd. verdier
71
11,8
Tabell 2 viser at miljøvern skiller seg klart ut når det gjelder hva elevene vil legge vekt på hele 44,5 % av alle elevene svarte det.
Av de jentene, som svarte på spørsmålet om hva de la vekt på når de stemte på et politisk parti, svarte 67,2 % miljøvern, mens bare 44,1 % av guttene svarte det samme. Det kan derfor virke som jentene er noe mer interessert i miljøvern enn guttene når de skal stemme på politisk parti. I følge “Ung i Norge” undersøkelsen (Skogen 1996) mener Skogen at jenter er mer interessert i miljøvern enn gutter. I skolevalgsundersøkelsen er miljøvern ikke i særstilling, men bare en av flere viktige saker som elever prioriterer (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste nr. 4, 1997). Ellers ser vi at MUVIN-elevene prioriterer høyt utdanning/fritid. I skolevalgsundersøkelsen var skole/utdanning den viktigste enkeltsaken. Forskjellen mellom skolevalgsundersøkelsen og MUVIN er at i skolevalgsundersøkelsen går elevene i den videregående skole mens det i MUVIN er hovedsakelig grunnskolelever. Elevspørreskjema 1 i MUVIN viser at elevene i de to videregående klassene er mer opptatt av utdanning enn grunnskoleelevene. Det er rimelig at de eldre elevene tenker mer på utdanning enn de yngre, der dette med utdanning ligger lengre fram i tid. De to videregående klassene har også høyest andel elever som svarte at de la vekt på miljøvern. 
På den annen side er MUVIN et miljøprosjekt og praktisk talt alle de andre spørsmålene i undersøkelsen dreier seg om miljø. Det har kanskje derfor vært naturlig for elevene i denne sammenheng å svare miljøvern.
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Figur 2 Elevenes vurdering av om en i Norge er flinke til å ta vare på miljøet.
Figur 2 viser at et stort flertall av elevene mener at vi i Norge bare er delvis flinke til å ta vare på miljøet, men slår en sammen kategoriene ja helt enig og delvis enig ser en et stort flertall gir uttrykk for et positivt syn. 
Hva er de viktigste miljøproblemene?
Elevene ble videre spurt om å vurdere de viktigste miljøproblemene globalt,  nasjonalt og lokalt. Svarene har blitt tolket og systematisert i forhold til et sett av kategorier som igjen var blitt utviklet på grunnlag av svarene i MUVIN. De mest nevnte kategoriene er tatt med i tabellene 3, 4 og 5. Tabell 3 tar for seg det som de fleste elevene ser på som de viktigste miljøproblemene i verden.
Tabell 3 Svar på spørsmålet: “Nevn de viktigste miljøproblemene i verden.” N= 476.
Miljøproblem
 Antall
Prosent
Forurensning
290
60,7
Atomforurensning
123
25,8
Ødeleggelse av regnskog
91
19,1
Biltrafikk
75
15,8
Ozonlaget
68
14,3
Avfall
65
13,7
Drivhuseffekten
32
6,7
Andre kategorier med under 5 % besvarelse: Krig, utryddelse av arter, giftstoffer, befolkningsøkning, ørkenspredning, befolkningsvekst, vegspørsmål.
Jentene har kjennskap til flere miljøproblemer enn guttene. En forklaring kan være at jenter er mer interessert i miljøvern enn det gutter er.
Det er kanskje ikke så overraskende at det generelle utsagnet om forurensning er det dominerende. Rundt 60 % av elevene svarte dette. Grunnen til at elevene svarer slik, eller andre svært generelle utsagn som er rubrisert under denne kategorien, kan være at de ikke kan spesifisere forurensningsproblemene noe nærmere. Av de mer spesifiserte årsakene er atomforurensning mest nevnt. Omtrent en firedel av elevene nevnte atomforurensning. Dette skyldes nok at mediefokuseringen har vært høy omkring slike spørsmål både i forhold til prøvesprengninger og atomtrusselen i fra militære og sivile installasjoner i det gamle Sovjetunionen. Mange vet også mye om helsekonsekvensene av atomforurensning. Dette er etablert kunnskap som er rimelig enkel å forholde seg til, selv om sammenhengene kan være kompliserte. Ødeleggelse av regnskog ble nevnt av nesten 20 % av elevene og biltrafikk ble nevnt av omtrent 15 %. Dette er også kjente miljøsaker.
På den annen side er det påfallende at så få har nevnt drivhuseffekten, som også er et kjent miljøproblem med mye medieomtale. Bare 6,7 % av elevene nevnte dette. Kanskje er drivhuseffekten for diffust for norske elever slik at de derfor unnlater å nevne den som en alvorlig miljøtrussel. Mikkelsens studie fra 1994 peker på problemer med sammenblanding av drivhuseffekten og ozonproblematikken. Kunnskapsspørsmålene i MUVIN (se neste kapittel) viser også at bare omlag en tredel av elevene forstår hva drivhuseffekten dreier seg om. Det har dessuten vært mye usikkerhet knyttet til den vitenskapelige dokumentasjonen av drivhuseffekten, iallfall slik det framstår i mediene der det fra tid til annen dukker opp forskere som hevder at det ikke eksisterer noe slikt miljøproblem (Lomborg 1998). Samtidig presenterer andre forskere fra for eksempel Worldwatch Institute resultater som likner på dommedagsprofetier (Brown 1999). Det er klart at det blir vanskelig å forholde seg til dette når autoritetene tilsynelatende er uenige om de vitenskapelige fakta i denne saken.
Hva oppfatter så elevene som den største miljøproblemene i Norge? Her har elevene en annen oppfatning enn for miljøproblemer i en global sammenheng. Den generelle kategorien “forurensning” er fortsatt det viktigste miljøproblemet. Mer enn 50 % av elevene nevnte forurensning som det viktigste. At avfall er mest nevnt av de spesifikke årsakene, er kanskje ikke uventet, og nesten 20 % av elevene nevnte dette. Det er et problem som ofte blir tatt opp i mediene og i skolesammenheng, og som er en konkret sak de fleste kjenner fra sitt nærmiljø og sin hjemkommune.
At trafikk av mange blir oppfattet som et stort problem, er heller ikke overraskende, og 17,2 % av elevene nevnte trafikk. En får stadig mer kunnskap om konsekvensene av trafikk, samtidig som problemet øker i omfang. Enkelte sider av denne forurensningen som for eksempel asfaltstøv, er en konkret plage for mange. Dessuten tar ofte lærebøker både i naturfag og samfunnsfag opp miljøkonsekvensene av økende biltrafikk i tettstedene.
Tabell 4 Svar på spørsmålet: “Nevn de viktigste miljøproblemene i Norge.” N= 476.
Miljøproblem
 Antall
Prosent
Forurensning
260
54,6
Avfall
90
18,9
Biltrafikk
82
17,2
Oljesøl
43
9,0
Sur nedbør
26
5,5
Veispørsmål og giftstoffer hadde under 1 % av svarene.
At sur nedbør blir nevnt av så få, er overraskende. Miljøproblemet er nevnt av bare 5,5 % av elevene. Sur nedbør er fortsatt et stort miljøproblem i Norge og har vært det i mange år. En har kanskje blitt så vant til problemet at en har godtatt at det skal være slik. Det kan også tenkes at elevene har manglende kunnskap om emnet selv om de fleste lærebøker i naturfag behandler emnet. Noe av forklaringen kan også være at sur nedbør har kommet i skyggen av andre miljøproblemer og derfor ikke lenger har samme mediedekning.
Av lokale miljøproblemer (se Tabell 5) nevner elevene avfall oftest (16,6 %), og deretter kommer biltrafikk som 14,7 % av elevene nevner. Det er få av elevene som nevner lokale miljøproblem i forhold til hvor mange forslag de har på nasjonale og globale miljøproblem. Dette skyldes sannsynligvis at de ikke kjenner til miljøproblem i lokalmiljøet selv om slike problem sikkert finnes. Elevene er nok mer vant til tenke på de globale og nasjonale miljøproblemene enn på de lokale. Det er også de lokale miljøproblemene som har vært arbeidsområde i MUVIN. MUVIN 2- rapportene nr 1(1997), nr 2 (1998) og 2 nr 3 (1998) viser at det for flere skoler var vanskelig å finne fram til passende miljøspørsmål og interessekonflikter å arbeide med.
Tabell 5 Elevenes syn på miljøproblemer det er uenighet om i lokalmiljøet. N= 476. Oppgaven var: “Skriv ned ett miljøproblem som du mener folk i kommunen er uenig om hvordan de skal løse.”
Miljøproblem
 Antall
 Prosent
Avfall
79
16,6
Veispørsmål
70
14,7
Forurensning
59
12,4
Vassdragsutbygging og giftstoffer har under 2 % av svarene.
De eldste elevene svarer mest utfyllende på spørsmålene. Når det gjelder enkelte miljøproblemer som drivhuseffekten, ozonlaget, og sur nedbør er det klare forskjeller mellom de eldre elevene og de yngre. På den annen side er de yngste opptatt av nære ting som avfall. Det er forståelig ut fra den praktiske og private tilnærmingen dette spørsmålet har i lokalmiljø og på skolen.
Ut i fra dette materialet kan en ikke se noen vesentlig forskjell i forhold til det å nevne miljøproblemer i forhold til hvor mange ganger elevene leser avis i uken eller hvor mange ganger elevene ser nyhetssendingene på TV. 
Elevenes kunnskaper om miljøspørsmål
Vi har sett på hvordan elever oppfatter miljøproblemer. Elevene ble også i MUVIN-skjema 1 stilt konkrete kunnskapsspørsmål.
Kunnskapsspørsmålene var delt i to. Et sett med åpne spørsmål (se Tabell 6) og ett sett med lukkede spørsmål med avkrysningsalternativ (se Tabell 7).
For de åpne spørsmålene skulle elevene gi en forklaring med egne ord. De åpne spørsmålene var:
a)	Hva betyr økologi?
b)	Hva er fossilt brensel?
c)	Hvilke gasser kan føre til økt drivhuseffekt?
d)	Hva kan økt drivhuseffekt føre til?
Videre skulle elevene krysse av “ riktig”, “feil” eller “ vet ikke” for følgende utsagn.
a)	Karbondioksidgass bidrar til å ødelegge ozonlaget.
b)	KFK- gasser bidrar til å ødelegge ozonlaget.
c)	Den viktigste kilde til karbondioksid gass er mennesket som puster.
d)	Forørkning betyr at ørkenen vokser.
Tabell 6 viser svarfordelingen på de åpne kunnskapsspørsmålene. 
Tabell 6 Fordelingen av svar på åpne kunnskapsspørsmål (kodete fritekstsvar). N= 476.
Spørsmål
Rett svar
antall 
Rett svar
prosent
Galt svar
Antall
Galt svar
prosent
Hva betyr økologi?
86
18,1
85
17,9
Hva er fossilt brensel?
175
36,8
35
7,4
Hvilke gasser kan føre til økt drivhuseffekt?
154
32,4
65
13,6
Hva kan drivhuseffekten føre til?
168
35,4
51
10,7
18,1 % av elevene kan forklare hva økologi er for noe. På spørsmålet om hva drivhuseffekten kan føre til svarte 49 elever (10,3%) at det ødelegger ozonlaget. Feilen er altså en blanding av ozonlag- og drivhusproblematikken. Det er kanskje ikke så unaturlig da begge problemene befinner seg i atmosfæren. Av de rette svarene svarte 46 elever (9,7 %) klimaforverring, 75 elever svarte varmere vær (15,8%) og 47 elever (9,9%) svarte at isbreene smelter.
Tabell 7 Fordelingen av svar på lukkede kunnskapsspørsmål. N = 476.
Spørsmål
Rett svar %
 Feil svar %
Vet ikke
CO2  bidrar til å ødelegge ozonlaget
23,3
39,5
37,2
KFK-gasser bidrar til å ødelegge ozonlaget
48,7
5,5
45,8
Den viktigste kilde til CO2 gass er mennesket som puster
37,8
26,7
35,5
Forørkning betyr at  ørkenen vokser
41,2
22,3
36,5
Bare 23,3 % svarte rett på om karbondioksidgass bidrar til å ødelegge  ozonlaget. På den annen side visste nesten halvparten av elevene at KFK gasser er med å bryte ned ozonlaget. Likevel kan det se ut som om at elevene har vanskelig for å definere og forstå elementære basiskunnskaper i forhold til disse miljøspørsmålene. Forvirring i forhold til drivhus og ozonproblematikken er også dokumentert i Mikkelsens undersøkelse (Mikkelsen 1994). 
En engelsk studie ( Stainisstreet og Boyes 1998) viser det samme. Årsakene til forvirring i forhold til miljøspørsmål tilknyttet atmosfæren var:
·	Dette er globale problemer som eleven ikke direkte kan sanse.
·	Det er vitenskapelig usikkerhet knyttet til disse problemene.
·	Problemene viser seg først etter det har gått en tid.
·	En trenger kunnskap fra mange fag for å forstå sammenhengene.
·	Det er vanskelig for eleven og kontrollere at de har forstått informasjonen de får fra mediene. Det kan derfor lett oppstå misforståelser.
file_5.wmf
Antall riktige svar

7

6

5

4

3

2

1

0

Prosent

60

50

40

30

20

10

0



file_6.wmf
Antall riktige svar

7

6

5

4

3

2

1

0

Prosent

60

50

40

30

20

10

0



Kunnskapsspørsmålene ble laget om til en kunnskapsindeks der 7 poeng var høyeste poengsum. Vi forutsetter at de som kunne svare på kunnskapsspørsmålene har svart, og har derfor også regnet med elever som ikke har 
Figur 3 Fordelingen av rette svar på kunnskapsspørsmålene.
svart som en del av utvalget. Figur 3 viser fordelingen av antall rette svar i % på samtlige sju kunnskapsspørsmål.
TIMSS-undersøkelsen (Third International Mathematics and Science Studie) (Føreid og Lie 1997) viser at norske elever svarte bedre på kunnskapsspørsmål om ozonlaget enn det internasjonale gjennomsnitt.
Tabell 6 og Tabell 7 viser mangelfulle kunnskaper blant elevene. Bare litt over en firedel (28,2 %) av elevene svarte rett på fire eller flere av spørsmåla.
Kunnskapsspørsmålene ble laget om til en kunnskapsindeks der 7 poeng var høyeste poengsum. Vi forutsetter at de som kunne svare på kunnskapsspørsmålene har svart, og har derfor også regnet med elever som ikke har svart som en del av utvalget. Figur 3 viser fordelingen av antall rette svar i % på samtlige sju kunnskapsspørsmål.
Tabell 8 Forskjellige gruppers skår på kunnskapsindeks. N=476.
Gruppe
Ant. svar
Gjennomsnittskår
Standardavvik
Gutter
237
1,99
2,12
Jenter
237
1,68
2,09
4.,5 og 6 klasse
45
0,27
0,83
7. klasse
45
0,78
1,36
9. klasse
341
1,85
2,03
2. klasse videregående skole 
45
4,38
1,89
Hele materialet
476
1,84
2,11
Det er ingen signifikant forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder kunnskap, derimot er det tydelig forskjell på klassetrinnene. Denne forskjellen er signifikant på 0.01 nivå ( Spearmans rho =0.435).
Gjennomsnittet for utvalget var 1,84. Gjennomsnittskåren for gutter var 1,99, for jentene var den 1,68, men forskjellen er ikke signifikant.
Bare 5 av 45 fra barnetrinnet besvarte spørsmålene. For 7. klasse var poengsnittet 0,78, for 9.klasse 1,85 og for 2.klasse fra videregående var snittet 4,38. Det er altså en klar tendens til at elevene svarer bedre jo eldre de blir. Det neste spørsmålet vi så på var om organisasjonstilknytning har noe å si?
Tabell 9 Sammenhengen mellom elevers organisasjonstilknytning og kunnskap. N=476.
Gruppe
Ant. svar
Gjennomsnittskår
Standardavvik
Speider
135
1,94
2,19
4H
28
2,61
2,28
Natur og ungdom
15
2,40
2,84
Politisk ungdoms org.
6
2,67
3,20
Vi ser at de elevene som har vært medlem av en organisasjon skårer bedre på kunnskapsspørsmålene enn totalgruppen. Særlig ser vi at elever med bakgrunn i 4 H, Natur og Ungdom og politiske ungdomsorganisasjoner svarer godt. Tallgrunnlaget er for spinkelt til å trekke konklusjoner om at ungdom med organisasjonstilknytning skulle skåre bedre på slike spørsmål og hvorfor de gjør det kan vi ikke si noe om. Er det de flinkeste elevene som velger slikt arbeid eller har de fått opplæring i slike spørsmål gjennom organisasjonene de er medlem av – eller er det en kombinasjon av begge deler?
Hvor får elevene sin informasjon fra?
Elevene oppga massemediene som en viktig kilde til kunnskap om miljøproblemer, spesielt radio og fjernsyn (Se Tabell 10). Omlag to tredeler mener de har fått mye eller svært mye kunnskap på grunnlag av radio og fjernsyn. Radio og fjernsyn ble rangert som en viktigere informasjonskilde enn skolen. At elevene anser massemediene som en viktig informasjonskilde i forhold til miljøspørsmål, er også vist i Mikkelsens undersøkelse (Mikkelsen,1994), samt i Dorf sin undersøkelse fra Danmark (Dorf, 1991) og Filho sin undersøkelse fra Tyskland (Filho, 1997).
Tabell 10 Hvilke informasjon oppgir elevene som de viktige. N= 476. Antall svarte varierer fra 453 til 466 i de ulike kategoriene. Tall i prosent.
Svarkategori
Radio og fjernsyn
Aviser og blader
Skolen
Samtaler
Fått svært mye
22,3
11,8
12,8
3,4
Fått mye
44,3
37,2
36,8
10,7
Fått lite
29,2
45,2
45,2
59,0
Ikke fått noe
2,1
2,9
2,9
22,1
På bakgrunn av dette skulle en tro at det var en klar sammenheng mellom å nytte seg av mediene å gjøre det bra på kunnskapsspørsmålene. 
Tabell 11 Gjennomsnittlig skår på kunnskapsindeks i forhold til avislesing. N= 474.
Hvor ofte leser du aviser?
Ant. svar
Gjennomsnittskår
Standardavvik
Hver dag
266
2,19
2,16
Ikke mer enn 2 ganger i uken
208
1,38
1,96
Totalt
474
1,84
2,11
Sammenheng mellom avislesning og poengskår er signifikant. på 0.01 nivå (Spearmans rho=0.201).
Gjennomsnittlig poengsum er litt høyere for de som leser avis hver dag eller ser nyheter på TV hver dag, enn de som leser avis ikke mer enn 1-2 ganger i uka, eller ser nyheter ikke mer enn 1-2 ganger i uka. På den annen side er det stor spredning i materialet med standardavvik på 2,16 for avis og 2,23 for nyheter på TV. Det vil si at det er stor spredning i poengsum på de som leser i avisen hver dag eller de som ser nyheter på tv hver dag .
Tabell 12 Gjennomsnittlig skår på kunnskapsindeks i forhold til å se nyheter på TV. N= 474.
Hvor ofte ser nyheter på TV?
Ant. svar
Gjennomsnittskår
Standardavvik
Hver dag
263
2,20
2,23
Ikke mer enn 2 ganger i uken
209
1,38
1,96
Totalt
474
1,84
2,11
Sammenheng mellom å se nyheter på tv og poengskår er signifikant på 0.01 nivå (Spearmans rho = 0.185).
Korrelasjonsanalysen viser at det er signifikant, men svak sammenheng mellom bruk av massemediene og kunnskapsskår. Ut fra at elevene oppgir mediene som viktigste kilde til kunnskapsspørsmål, skulle en tro at sammenhengen var noe tydeligere. Kanskje skyldes dette at mediene i sin presentasjon av miljøspørsmål er for overfladiske, og at læringsverdien ved å følge med på nyheten derfor er begrenset.
Van Marion konkluderer i sin undersøkelse (Van Marion, 1990) at totalskåren i kunnskapsspørsmålene ikke var vesentlig høyere hos de som ofte ser eller hører på miljøprogram eller leser relevante tidsskrifter, enn de som ikke gjør det. Van Marion peker på den mulige forklaringen at elevene sjelden velger program på forhånd og at de ser eller hører likegyldig på det som serveres. Når de leser, velger de det dramatiske, overskrifter og billedtekst og får derfor ikke en dypere forståelse for problemene. Mikkelsen hevder i sin undersøkelse (Mikkelsen, 1994) at elever som er bevisste mediebrukere, skårer markant bedre enn elever som ikke er mediebrukere.
Det er også interessant i hvilken grad hjemmet har betydning for hvor mye kunnskap elevene har. Antall bøker i hjemmet blir bruk som mål i forhold til om elevene kommer fra boklige ressurssterke hjem eller ikke.
Tabell 13 Gjennomsnittlig skår på kunnskapsindeks i forhold antall bøker i hjemmet. N= 476.
Antall bøker hjemme
Ant. svar
Gjennomsnittskår
Standardavvik
0-100
119
1,61
1,93
100-500
190
1,77
2,12
500-1000
112
1,95
2,11
> 1000
49
2,47
2,37
Hele materialet
470
1,85
2,11
Det er signifikant sammenheng mellom antall bøker hjemme og poengskår på 0.05 nivå (Spearmans rho =0.094) 
Vi ser at det er en forskjell på de som har mindre enn 100 bøker hjemme og de som har over 1000 bøker hjemme, men sammenhengen mellom antall bøker hjemme og poengskår på kunnskapsspørsmålene er svak. Dette kan tyde på at de som kommer fra boklige ressurssterke hjem i forhold til å ha mange bøker hjemme, har litt bedre miljøkunnskap enn de som har lite bøker hjemme. Årsaken kan være en større stimulans for å tilegne seg kunnskap i hjem med mange bøker. En skulle kanskje tro at denne variabelen ville gi større utslag. 
Mikkelsen hevder i sin undersøkelse (Mikkelsen, 1994) at tendensen er markert forskjellig når det gjelder kunnskapsskår på de som har få og de som har mange bøker hjemme.
Elevenes syn på framtida
Hvordan vurderer elevene miljøsituasjonen i framtida? Andre undersøkelser som Rolf Mikkelsens (1994) dokumenterer at 87 % av 1100 spurte elever var ofte eller av og til engstelige for framtida. Peter Van Marions undersøkelse fra 1990 viser det samme.
Tabell 14 Svar på spørsmål knyttet til engstelse og miljøproblemer. Tall i % . N=476 før MUVIN og 431 etter MUVIN.
Undersøkelse før og etter MUVIN 2
Av og til eller ofte engstelig
Tror miljøproblemer kan løses.
Tror miljøproblemer vil bli løst
Kan være med å løse miljøproblemer
Før MUVIN 2
 76
 94
 45
 44
Etter MUVIN 2
 76
 90
 40
 57
MUVIN-undersøkelsen bekrefter at elevene er engstelige for framtida. Både i spørreskjema 1 og i spørreskjema 2 var 76 % av elevene ofte eller av og til engstelige for framtida. Hva denne engstelsen kan skyldes, kan vi gjennom denne undersøkelsen ikke gi noe svar på, men det er interessant at svarene både før og etter MUVIN viser at det store flertall av elevene tror at miljøproblemer kan løses. Det er altså ikke forutbestemt miljøundergang elevene tror at de blir rammet av. Men når vi kommer til spørsmålet om miljøproblemene vil bli løst, er optimismen ikke så stor. I elevspørreskjema 1 svarer 45 % at de tror at miljøproblemene blir løst. I spørreskjema 2 er antallet 40 %. Elevene tror altså at det meste er mulig når det gjelder å løse miljøproblemer, men har ikke tro på at det blir gjort. Hvorfor de tenker slik tror vi kan ha noe med tillit til det politiske system og politikere generelt å gjøre.
I avhandlingen: Ungdom og livstolkning, en studie av unge menneskers tro og framtidsforventninger, hevder Paul Otto Brunstad (1998) at ungdom er pessimister i forholdet til jordens framtid. Det er frykt for økologisk katastrofe, overbefolkning, hungersnød og atomkrig. I møte med disse truslene finner ungdommene i hans undersøkelsen få eller ingen realiserbare tiltak. Bortsett fra spredte antydninger av omlegging av forbruksvaner, er det en grunnleggende opplevelse av maktesløshet. Gapet mellom det individuelle lokale og det globale synes for de fleste å være for stort til å kunne fylles med konstruktive tiltak. Mange opplever at de politiske og sosiale mulighetene er i ferd med å forsvinne som mulige handlingsvalg i samfunnet.
I MUVIN var det 44,2 % av elevene som delvis eller helt var enig i spørsmålet om de tror de kan løse miljøproblemer. Etter MUVIN hadde dette antallet økt noe til 57 %. Kanskje har MUVIN gitt elevene mer tro på at de kan løse miljøproblemer. I Rapport 1 MUVIN 2, (Christensen og Kristensen, 1997) hvor en drøfter dette på bakgrunn av flere andre spørsmål i spørreskjemaene, konkluderer en med at det i forskningsmaterialet ikke finnes holdepunkter for å hevde slike sammenhenger. Det er likevel mulig at noen av elevene gjennom MUVIN har fått motivasjon og redskaper til å løse miljøproblemer.
Tabell 15 viser at gjennomsnittsskåren på kunnskapsindeksen er bedre for de med ofte eller av til engstelse for framtida, enn de som nesten aldri eller aldri er engstelige for framtida. Samtidig er forskjellen liten og spredningen i materialet stort. 
Tabell 15 Sammenhengen mellom grad av engstelse og kunnskapsskår. N=476, mens 474 svarte på spørsmålet.
Engstelig for miljøproblemer i framtida
Ant. svar
%
Gjennomsnittskår
Standardavvik
Nesten aldri/ Aldri
114
24,0
1,59
2,03
Ja av og til
273
57,6
1,79
2,11
Ja ofte
87
18,4
2,30
2,16
Hele materialet
474
100,0
1,84
2,11
Det er en signifikant sammenheng mellom poengskår og engstelse på 0.05 nivå (Spearmans rho=0.113).
Mikkelsen (1994) konkluderer i sin studie med at de som vet mest om miljøproblemer, synes litt mer engstelige enn de som vet minst. Som i denne studien var forskjellene ikke så store at en kunne trekke omfattende konklusjoner. En upublisert studie av elevers syn på miljøspørsmål som Kristensen og Christensen (1994) har gjort i Vestfold viser at elevene ofte deler seg i fire grupper. Noen har mye innsikt i miljøspørsmål og i denne gruppen finner en både elever som gir uttrykk for mye engstelse og andre som er meget optimistiske i troen på at miljøproblemene vil bli løst. Tilsvarende finner en i gruppen av de som har lite kunnskap om miljøspørsmål. Forklaringen er nærliggende: blant de som har mye kunnskap om miljøsaker vil noen se løsninger, mens andre vil bli deprimerte og se håpløsheten. Tilsvarende kan en også tenke seg i gruppen av de som kan lite. Hvorfor skulle en være engstelig for noe en ikke vet om, mens andre føler nettopp at mangel på kunnskap skaper engstelse.
Videre så vi på om hvilken grad det var forskjell på poengskår i forhold til å tro at miljøproblemer kan løses.
Tabell 16 Sammenhengen mellom kunnskapsskår og troen på miljøproblemer kan løses. N=476, mens 474 svarte på spørsmålet.
Tro på at miljøproblemer kan løses
Ant. svar
%
Gjennomsnittskår
Standardavvik
Nei/vet ikke
26
9,5
0,92
1,79
Delvis
272
57,4
1,74
2,14
Ja
176
37,1
2,13
2,07
Hele materialet
474

1,84
2,11
Sammenhengen mellom poengskår og tro på at miljøproblemer kan løses er signifikant på 0.01 nivå (Spearmans rho =0.145).
I TIMSS studien (Third International Mathematics and Science Studie) (Føreid, Lie 1997 ) konkluderer en med at de som svarer riktig, har størst tro på at vitenskapen kan gjøre noe med miljøproblemene. På grunnlag av Tabell 16 kan en slik sammenheng også tolkes i forhold til funnene i MUVIN.
Tabell 17 Sammenhengen mellom kunnskapsskår og troen på miljøproblemer blir løst. 7 er høyeste verdi. N=47, mens 465 svarte på spørsmålet.
Tro på at miljøproblemer vil bli løst
Ant. svar
%
Gjennomsnittskår
Standardavvik
Nei/vet ikke
255
54,8
1,83
2,16
Delvis
175
37,6
1,87
2,04
Ja
35
7,6
1,71
2,26
Hele materialet
465
100,0
1,84
2,12
Det er ingen signifikant sammenheng mellom å tro at miljøproblemer blir løst og kunnskapsskår.
Ut fra dette kunne en anta at det også skulle ha vært forskjeller i forhold til sammenhengen mellom kunnskapsskår og troen på at miljøproblemer blir løst, se Tabell 17. En slik sammenheng kan vi ikke finne i dette materiale.
Derimot ser det ut som det er en liten forskjell på kunnskapsskåren i forhold til de som tror de kan være med å bidra til å løse miljøproblemer og de som ikke tror, se Tabell 18. Forskjellen er minimal, men signifikant.
Tabell 18 “Kan bidra til å løse miljøproblemer i forhold til kunnskapsindeks.” 7 er høyeste verdi. N=476, 474 svarte på spørsmålet.
Kan bidra til å løse miljøproblemer
Ant. svar
%
Gjennomsnittskår
Standardavvik
Nei/vet ikke
26
5,5
0,92
1,79
Delvis
272
57,4
1,74
2,14
Ja
176
57,1
2,13
2,07
Hele materialet
474
100,0
1,84
2,11
Sammenhengen mellom troen på at de kan bidra til å løse miljøproblemer og kunnskapsskår er signifikant på 0.01 nivå (Spearmans rho = 0.147).
Vi hadde forventet å finne en sammenheng mellom kjønn og engstelse, og dette ble bekreftet.
Tabell 19 Sammenhengen mellom kjønn og grad av engstelse for miljøproblemer i framtida. N=476.
Grad av miljøproblemene deg engstelig
Gutter svar i %
Jenter svar i %
Ja ofte
13,9
23,3
Av og til
51,9
63,8
Nesten aldri
19,8
10,6
Aldri
14,3
2,6
Det er en signifikant forskjell  på gutter og jenter når det gjelder engstelse og miljøspørsmål.
Tabell 19 viser at jenter er mer engstelige for miljøproblem i framtida, enn det gutter er. Sammenhengen er signifikant. Dette samsvarer også med Van Marions undersøkelse (1990). Det kan være at jenter i større grad enn gutter har evnen til følelsesmessig engasjement i miljøproblemene. Til sammenlikning viser en undersøkelse 4 Fakta har gjort for Redd Barna at en av fire ungdommer er redde for krig, og at jenter er mer redde for krig enn gutter (Dag og Tid 41/98). Svein Sjøberg (1998) viser i boka “Naturfag som allmenndannelse” til flere undersøkelser som viser at jenter og gutter har forskjellige holdninger til naturfag, teknologi og samfunnsspørsmål.
Elevene blir gjennom spørsmål i spørreskjema 1 spurt om hva de er mest redde for i forhold til miljøproblemene. 
Tabell 20 Miljøproblem som elevene er bekymret for. Antall som svarte varierer mellom 471 og 475 på de forskjellige delspørsmålene.
Type miljøproblem
Svært bekymret 
Noe bekymret
Lite bekymret
Ikke bekymret
Luftforurensning
54,0
36,3
6,7
2,7
Vannforurensning
45,6
43,5
7,4
3,2
Utryddelse av planter og dyr
63,2
25,6
8,0
1,9
Ødeleggelse av ozonlaget
76,3
15,8
5,0
2,1
Forandring av klimaet
42,6
37,6
12,9
6,1
Befolkningsvekst
23.9
46,2
22,0
7,4
Matvaremangel og sult
56,1
29,0
9,5
4,4
Avfallsproblemer
35,9
42,6
14,3
6,3
Ødeleggelse av ozonlaget er det enkeltproblemet de fleste er svært bekymret for. TIMSS- studien (Føreid og Lie 1997) finner også at ødeleggelsen av ozonlaget var det miljøproblemet norske elever var mest redd for. Den samme oppfatningen hadde elever i Norden og Tyskland, mens i Øst-Europa var de mest redde for luftforurensning. 
Ozonlagproblematikken er gjennom massemediene knyttet til forekomst av hudkreft. Kreft er som kjent noe alle kan få, og problematikken er derfor knyttet tettere til den enkelte. Det er likevel interessant at det er flere som er bekymret for ozonlaget enn andel av elever som har elementær kunnskap om emnet. 
Færrest antall av elevene er bekymret for befolkningsveksten. Befolkningsveksten er ikke noe problem i Norge eller resten av Europa. Problemet for vår verdensdel er heller det motsatte, nemlig at vi i framtida vil ha mangel på arbeidskraft. Det er derfor ikke så merkelig at dette relativt sett er det alternativet elevene er minst bekymret for. På den annen side er nesten halvparten noe bekymret for dette. Denne bekymringen krever at elevene har innsikt i situasjonen i utviklingsland og diskusjonen om den globale ressurssituasjonen.
Elever og handlingskompetanse
Hvordan vil elevene løse miljøproblemer?
Spørsmålene i denne delen dreier seg om hvordan elevene oppfatter at de kan være med å løse miljøproblemer. Vi vil først se på hvilke miljøvennlige handlinger de er vant med hjemmefra.
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Figur 4 Viser gjennomsnittsskår i forhold til spørsmålet: Har du eller familien din brukt noen av disse mulighetene det siste året? a) Levert glass til innsamling b) Levert papir til innsamling c) Brukt dusj som sparer vann d) Begrenset bruken av privatbilen e) Gitt penger til Redd barna. N=476.
Spørsmålet var lukket og formulert slik med følgende avkrysningsmuligheter (aldri =1, sjelden =2, og ofte = 3):
Har du eller familien din brukt noen av disse mulighetene det siste året?
a)	Levert glass til innsamling
b)	Levert papir til innsamling
c)	Brukt dusj som sparer vann
d)	Begrenset bruken av privatbilen
e)	Gitt penger til Redd barna
Vi ser av Figur 4 at det elevene kjenner best til hjemmefra, er å levere inn papir (b) og bruke sparedusj (c), men det er likevel relativt sjelden at en gjør noe av det.
I spørreskjema 1 fikk elevene spørsmål om hva de kan bidra med for å løse miljøproblemer. Spørsmålet er et åpent spørsmål og svarene er kategorisert i grupper. Omtrent 60 % av elevene svarte fornuftig på spørsmålet. Kategorien vi har brukt var:
·	Engasjere seg for miljøvern
·	Være medlem av en organisasjon eller arbeide politisk for miljøvern
·	Aksjonere for å påvirke myndighetene
·	Ikke selv forsøple
·	Sortere søppel
·	Spare strøm
·	Bruke miljøvennlige produkter
Nesten 30 % av elevene svarte “sortere søppel” og omtrent 20 % svarte “ikke selv forsøple”. Engasjere seg for miljøvern og bruke miljøvennlige produkter blir nevnt av 5,5 % og 3,6 % av elevene. Andre alternativ blir brukt av svært få. Elevene svarer som forventet ut fra det en vet om satsingen på dette området i skolen. De møter avfallsproblematikken på nesten alle nivåer og mange arbeider konkret med kildesortering av søppel.
På spørsmål om hvordan elevene kan være med på løse miljøproblemer i spørreskjema 1, skal elevene prioritere to av fem alternativer.
Hvordan kan du best være med på å løse miljøproblemer (sett maksimalt to kryss)?
a)	Skaffe mer kunnskap om miljøproblemer
b)	Være aktiv i foreninger som arbeider med miljøproblemer
c)	Når jeg sjøl handler miljøriktig som for eksempel: bruker miljøvennlige produkter, sorterer avfall og sparer energi
d)	Stemme på politiske partier (når jeg blir gammel nok til det) som legger vekt på miljøspørsmål
e)	Fortelle andre at arbeidet med miljøspørsmål er viktig
Tabell 21 viser hvordan elevene svarte på dette spørsmålet.
Tabell 21 Hvordan kan du best være med å løse miljøproblemer? N=476.
Kategori
 Andel i %
Skaffe mer kunnskap om miljøproblemer
35,7
Være aktiv i foreninger som arbeider med miljøproblemer
38,2
Når jeg sjøl handler miljøriktig for (bruker miljøvennlige produkter, sorterer avfall og sparer energi)
70,4
Stemme på politiske partier (når jeg blir gammel nok) som legger vekt på miljøspørsmål
29,4
Fortelle andre om at arbeidet med miljøspørsmål er viktig.
23,1
I spørreskjema 2 var spørsmålet om hva de ville gjøre, utformet litt annerledes og hadde svar med avkrysningsmuligheter. Her blir de ikke bedt om å prioritere, men ta stilling i hvor stor grad de er enig i følgende utsagn med de samme svaralternativene som for prioriteringsspørsmålet i skjema 1:
Hvordan kan du best være med på å løse miljøproblemer?(helt enig, litt enig, litt uenig, helt uenig)
Skaffe mer kunnskap om miljøproblemer
Være aktiv i foreninger som arbeider med miljøproblemer
Når jeg sjøl handler miljøriktig som for eksempel: bruker miljøvennlige produkter, sorterer avfall og sparer energi
Stemme på politiske partier (når jeg blir gammel nok til det) som legger vekt på miljøspørsmål
Fortelle andre at arbeidet med miljøspørsmål er viktig
Tabell 22 Hvordan kan du best være med på å løse miljøproblemer? N=431.
Vurdering
Skaffe kunnskap
Være aktiv i foreninger
Handle miljøriktig
Stemme på politiske partier
Fortelle andre om miljø
Helt enig
34,8
27,6
50,9
21,1
31,8
Litt enig
48,5
47,6
31,1
46,2
43,4
Litt uenig
7,2
11,8
9,0
13,9
10,9
Helt uenig
6,7
9,3
5,1
13,7
8,6
Spørsmålene før og etter MUVIN er altså noe forskjellig utformet, men vi mener det er relevant å sammenlikne avkrysning i skjema 1 med avkrysning av ”helt enig” i skjema 2.
Vi ser at det er noe flere elever som etter MUVIN kunne tenke seg å være med i foreninger som arbeider med miljøspørsmål og fortelle andre om miljøsaker. Handler miljøvennlig er høyest besvart i begge tabeller og noe høyere i spørreskjema 2. Kjønnsfordelingen på disse spørsmålene er forholdsvis jevn. Vi ser at de nære handlingsalternativene er prioritert høyest i begge undersøkelsene. Det en selv kan gjøre i sin daglige livsførsel er lettest å peke på som et handlingsalternativ, men samtidig blir dette vanligvis et privat alternativ uten det kollektiv og politiske aspektet. 
Dorfs (1991) undersøkelse i Danmark viser at de handlingsforestillinger som opptrer hyppigst hos elevene som har hatt miljøundervisning i skolen, er den individuelle forbrukeratferd framfor den politiske. Vår undersøkelse synes også å bekrefte en slik oppfatning. Dette er ikke uventet. Norges største miljøorganisasjon heter Miljøheimevernet, en organisasjon som nettopp har hatt suksess med å fokusere på hva den enkelte kan gjøre for å forbedre miljøet. Budskapet oppleves nært og forholdsvis ukomplisert både for voksne og barn. Det er også viktig i lokal Agenda 21 hva den enkelte kan gjøre for å forbedre miljøet. Summen av de enkelte handlingene kan ha globale konsekvenser.
Å forholde seg til de politiske delene av miljøproblemene er vanskeligere både for voksne og barn. Det er sannsynlig at elevene ser på politikk som en del av de voksnes verden, som barn og unge ikke trenger eller ikke bør forholde seg til. I følge den overordna læreplanen for skolen skal:
”Elevene forberedes på de kunnskapsmessige og moralske utfordringene for å sikre en bærekraftig utvikling. Denne må ta utgangspunkt i de begrensinger naturressurser, teknologisk nivå og sosiale forhold setter, og i de konflikter som utløses når miljøhensyn prioriteres.” 
Det er ikke tilstrekkelig for elevene bare å forholde seg til sine egne individuelle valg i dagliglivet, men elevene må også læres opp til å se på seg selv som samfunnsborgere som kan påvirke samfunnsutviklingen og ikke bare tilpasse seg den (Hellesnes 1975). Opplæring til demokrati omfatter dannelse og dermed også innsikt i hvordan en kan forandre årsakene til miljøproblemene.
Hvordan vurderer elevene konkrete miljøkonfliktsaker
For å teste de samfunnsmessige vurderingene har elevene blitt spurt hvordan de vurderer miljøkonflikter. Spørsmål 23 i spørreskjemaet som MUVIN 2 elevene besvarte etter prosjektgjennomføringen lyder slik:
I et område du bor planlegger myndighetene en ny veg. Du får høre om saken fra foreldrene dine som synes at det er på tide med en ny og bedre veg i området. Problemet er bare at den nye vegen kommer til å ødelegge et område som mange bruker til tur og til leik og ballspill. Du er mot bygging av en ny veg og vil arbeide for å stoppe den videre planleggingen. Beskriv hva du mener du kan gjøre i denne saken.
Vurderingene i denne saken er åpne og ble i ettertid vurdert og kategorisert av forskergruppen. For å sikre god reliabilitet kategoriserte gruppens medlemmer først enkeltvis og deretter noen skjemaer i fellesskap.
Tabell 23 Kategorisering av svarene på spørsmål 23 ” Veispørsmålet”  i spørreskjema 2. N=476.
Svaralternativer
 Antall
 Prosent
Vil ikke gjøre noe
16
3,7
Har forslag, men vil ikke gjøre noe
1
0,2
Underskriftskampanje
86
20,0
Kontakte mediene
36
8,4
Kontakte politikere
137
31,8
Folkemøte
6
1,4
Demonstrere
67
15,5
Lage en gruppe som arbeider
62
14,4
Sabotasje
10
2,3
Andre fornuftige
44
10,2
Andre ikke tolkbare
7
1,6
Formålet med denne casen var å avdekke elevenes innsikt i handlemulighetene i slike spørsmål og på denne måten få et inntrykk av deler av handlingskompetansen deres. Svarene ble videre vurdert etter relevans i forhold til saksfeltet. Tabell 24 viser vurdering av relevans i svarene på veispørsmålet.
Tabell 24 Vurdering av svarrelevans i forhold til veispørsmålet. N=476, 317 svarte på casen.
Relevans
 Antall
 Prosent
Svært relevant
19
4,4
Relevant
44
10,2
Noe relevant
221
51,3
Lite relevant
19
4,4
Ikke relevant
14
3,2
Ikke svart
159
26,5
Vi ser at bare 14,6 % av elevsvarene ble vurdert som svært relevant eller relevant. I forhold til handlingskompetanse (se Figur 1 på side 19) er dette svar som kan knyttes opp mot de kognitive og sosiale sidene av begrepet, slik som å kontakte politikere og massemediene, eller å lage en underskriftskampanje. De verdimessige og personlige sidene av begrepet vises det mindre til.
Vi ser at det mest nærliggende for elevene er å kontakte politikere, 31,8 % foreslo dette. Det kan tyde på at elevene har en viss kunnskap og tillit til det politiske systemet og politikere generelt, og at det derfor blir sett på som et mer nærliggende alternativ enn forskjellige ”ad hoc-metoder”. En elev sier det slik :
Eg ville skrive eit protestbrev til kommunestyret der eg fortel om alle ulempene vegen vil føre med seg. Eg ville også ha skrive eit opent brev til avisa og starta ein debatt i avisa. Eg ville også ha tenkt ut løysningar for vegen, for eksempel legge den in anna stad eller forbetring av den gamle vegen. Eit eventuelt nytt forslag ville eg ha teikna på kart og sendt kopiar til avisa, kommunen og teknisk etat.
Undersøkelsen knyttet til skolevalgsundersøkelsen 1997 (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste nr. 4, 1997) tyder på at elevene har tillit til det politiske system, men de hadde noe mindre tillit til politikerne. Kanskje er dette årsaken til at elevene føler at problemene kan løses, men ikke vil bli løst (se Tabell 14 på side 43).
Underskriftskampanje er den av ”ad hoc-metodene” som er mest nevnt, 20 % av elevene i MUVIN nevnte underskriftskampanje som  en metode de ville bruke i forhold til problemet. Denne metoden har lange tradisjoner og er mye brukt. Samtidig er det lite ressurskrevende i og med at en bare samler inn og sender underskrifter. Det er også en metode som ikke krever at en involverer seg så mye i saken. Nedenfor følger utsagn fra to elever som ville gjennomføre en underskriftskampanjer:
Jeg kan sende inn en klage til kommunen, som kan bli tatt opp i kommunestyret. Gå rundt å samle underskrifter til folk som bruker plassen.
Jeg kan sende ut en underskriftskampanje til alle hus i området. Jeg sender da inn denne til myndighetene. Da skal de se at ikke alle liker at veien blir lagt der. 
15,5 % nevner også dette med å demonstrere som en mulig måte å arbeide på, og 14,4 % mente at en burde danne en gruppe. Demonstrasjon og det å danne gruppe er et skritt videre i forhold til det å samle underskrifter .
Det som er noe overraskende er at bare, 8,4 % nevnte dette med å kontakte massemediene. En skulle tro at flere ville hatt slike forslag fordi kontakt med massemediene etter hvert har blitt en vanlig måte å aksjonere på eller  framsette en sak på. I besvarelsene finner vi lite av det Ottar Brox (Johnsen 1996) kaller “uttrykkskonkurranse” eller det som med et noe mer negativt ladet uttrykk kalles “gateteater”. Det vil si at deltakerne i en sak konkurrerer om å ha de sterkeste eller klarest argumenter for å nå fram i konkurranse om oppmerksomhet i forhold til andre saker. Det kunne vært nærliggende at flere elever nevnte “sprø” ting for å lage oppmerksomhet om saken. Ti elever nevner det å lenke seg fast eller gjennomføre en tilsvarende dramatisk aksjon (kategorisert under demonstrere ). Ti elever har også nevnt sabotasje. En elev i 9. klasse sier det slik: 
“ Jeg kommer til å sette meg ned på veien og nekte å flytte meg, så kommer jeg til å holde et langt foredrag hvor viktig dette området er for barna og jeg håper det virker bra.”
Noen av de få elevene som nevner slike metoder, påpeker at eventuelle aksjoner er siste utvei, og en elev rangerte handlemulighetene slik:
·	Oppsøke kommunen og fylket
·	Sende inn klagebrev
·	Demonstrere mot veien
·	Lenke seg fast
·	Sabotasje
Elevene har altså en meget “ordentlig” tilnærming. En skulle kanskje tro at en generasjon som er født inn i mediealderen, hadde en noe mer rabulistisk tilnærming til problemet, i alle fall i en case som bare er et tenkt eksempel. Det er tydelig at elevene har stor tiltro til myndighetene og at de helst vil følge de vanlige kanaler for saksbehandling eventuelt komme med en underskriftskampanje.
Noe variasjon er det mellom skolene. Videregående skilte seg ut på den ene siden med omlag halvparten som foreslo underskriftskampanje, kontakte massemediene og/eller lage gruppe som arbeidet med dette. Ved barneskolen var det nesten ingen som foreslo dette. 
I den andre tenkte konfliktsaken ble elevene bedt om å vurdere utviklingen knyttet til to bilder av et naturområde. Også dette spørsmålet var åpent og skulle besvares med fritekst. Svarene ble vurdert av forskerne enkeltvis og deretter i fellesskap for å sikre høy reliabilitet. Kategoriene en kom fram til bygget på en upublisert pilotstudie som Kristensen og Christensen hadde gjennomført med elever i Vestfold fylke i 1994.
file_8.png


file_9.wmf



Figur 5 Elevene skal vurdere de to tegningene og gi uttrykk for endringer de kan se, konflikten de tror oppstod i lokalsamfunnet, hvilke interessegrupper de mente å kunne identifisere og hva deres argumenter for og eventuelt i mot utbygging kunne være.
Figur 5 viser bilde og spørsmål slik det framkom i spørreskjema 2. I spørreskjema 1 ble elevene bedt om å beskrive forandringen de observerte i området fra 1970 til 1990. Videre skulle de beskrive uenigheten om bruken av området, og krysse av for hvordan de mente forskjellige grupper som var listet opp ville forholde seg til utviklingen (for mot eller delt syn). Svarene er vist i Tabell 25. 
Tabell 25 Vurdering av to bilder som skildrer en utbyggingssak. N=476. Antall svar varierte fra 391 til 440 på de ulike delene av dette spørsmålet.
Syn på saken 
Gruppe 
For utbygging
Mot utbygging
Delt syn
Politikere
179
22
232
Utbyggere, entreprenører
338
30
58
Ansatte
367
11
56
Turfolk
25
401
23
Jegere og fiskere
23
412
10
Grunneiere
130
131
169
Miljørådgivere
30
372
34
Bellona
23
328
40
Natur og ungdom
28
391
21
Industrieiere
378
22
36
Vi ser av tabellen at elevene vurderer det hovedsakelig slik: Politikere har delt syn på saken, mens industrieiere, utbyggere og ansatte er for en utbygging. Turfolk, jegere og fiskere samt miljøvernleder og de forskjellige miljøorganisasjonene er imot en utbygging. For grunneierne er synet delt.
Elevene ble også i spørreskjema 1 spurt om å angi årsaker til vurderingene av de forskjellige gruppene og hvorfor de vurderte som de gjorde. De framhevet økonomi som den viktigste begrunnelsen. Dette argumentet ble nevnt av 52 % av elevene. 33 % av elevene nevnte arbeidsplasser, mens 8 % nevnte strøm eller behovet for elektrisk energi.
Det mest nevnte motargumentet var at utbyggerne ødela naturen. 49 % av elevene trakk fram dette argumentet. 25,4 % av elevene svarte at de ville beholde jaktterrenget, og 15,5 % av elevene mente at en utbygging ville ødelegge bruken av området. Av de som krysset av for delt argumentasjon, var det argumentet om at forskjellige partier hadde forskjellige løsninger som var mest nevnt, 28 % av elevene svarte dette. At grunneier både kunne tenke seg å verne naturen og bygge den ut ble svart av 9 % av elevene.
I spørreskjema 2 ble elevene selv bedt om å nevne aktuelle grupper og argumenter i forhold til problemstillingene med utgangspunkt i de samme bildene (se Figur 5 på side 59). De mest nevnt gruppene var miljøorganisasjoner, kraftutbyggere og politikere. Til sammen for gruppen ble argumenter for utbygging nevnt 126 ganger. De mest nevnte var strømbehov, økonomi og arbeidsplasser. Bare 40 ganger ble motargumenter mot utbygging nevnt.
Utformingen av spørsmålet var mer krevende i spørreskjema 2 enn det var skjema 1. I skjema 2 var det få  ledende spørsmål, og elevene ble bare bedt om å redegjøre for konflikten liste opp interessegrupper. Det var slik de hadde arbeidet med MUVIN 2, og vi regnet med at de derfor var godt trent i slike vurderinger og analyser. Oppgaven ble likevel mangelfullt besvart av mange, og vi har tolket det på ulike måter. Vi vet at ikke alle har vektlagt arbeidet med analyser av interessekonflikter. For noen elever er slike problemer for vanskelige. En annen forklaring er at del to av undersøkelsen kom seint på året for mange elever, og de hadde avsluttet skoletiden sin og så derfor liten grunn til å anstrenge seg så mye. Oppgaven var også lagt helt på siste side i spørreskjemaet, og det kan tenkes at noen ikke bladde om eller ikke rakk denne oppgaven. Her var det en del uheldige rammebetingelser som vi burde ha gjort noe med.
Svarene i spørreskjema 1 viser at elevene er rimelig godt orientert om forskjellige gruppers syn og hovedargumentasjon i en slik konfliktsak. Litt interessant er det at så få av elevene tenker at politikere i utgangspunktet er imot en slik utbygging, men flertallet hadde fått med seg at synet til politikere kan variere. At det kan være forskjellige syn også blant grunneiere, var også den kategorien som hadde mest tilslutning blant elevene.
At økonomiske hensyn er sterkeste argument for utbygging og ødelegging av natur er viktigste motargument, er ikke overraskende. Elevene blir også spurt om å formulere hva de tror konflikten dreier seg om. Et typisk utsagn er slik: 
Kva er viktigast, om ein skal bevare naturen, eller få nok elektrisk kraft?
De to neste utsagnene viser at noen av elevene tar opp mer grunnleggende filosofiske problemstillinger som vi kjenner blant annet fra Arne Næss sin økofilosofi. Økofilosofien understreker naturens egenverdi og ikke bare verdien i forhold til menneskets nytte av naturen. To elever i ungdomsskolen kom med disse svarene:
Om det var rett å øydeleggje endå ein bit av jorda.
Om menneske har rett til å øydeleggje levevilkåra for dyra, for å forbetre sine eigne.
Hva mener elevene de har lært i MUVIN-prosjektet?
MUVIN er et miljøprosjekt der målet er at arbeidet med prosjektet skal bidra til innsikt i og vilje til å løse miljøproblemer. Et forskningsspørsmålene i MUVIN var å finne metoder for å utvikle den politiske og samfunnsmessige kunnskapen hos elevene i forhold til miljøproblemene. Elevene er bedt om å beskrive med egne ord
·	Hva som har betydd mest for dem i MUVIN 2.
·	Hva de har lært i MUVIN 2.
Vi har kodet svarene på emne og relevans. 9,8 % av svarene er lite relevante eller kunne ikke tolkes som svar på det første spørsmål og tilsvarende fant vi 13,7 % på det andre spørsmålet.
Tabell 26 viser hva elevene mente om MUVIN i forhold til dette. Svarene er inndelt etter kategorier som tabellen viser:
Tabell 26 Hva har du lært i MUVIN som du mener gjør deg bedre i stand til å arbeide for å løse miljøproblemer? N =431, antall svar på spørsmålet 305.
Miljøproblem
 Antall
 Prosent
Hva jeg kan gjøre for å bidra til å løse miljøproblemer?
67
15,6
Nye ferdigheter og kunnskaper
139
32,3
Ingenting
71
16,5
Nesten 16 % av elevsvarene har vi definert under kategorien “ hva jeg kan gjøre for å bidra til å løse miljøproblem?”. Dette er spesielle og generelle svarutsagn av denne typen:
“Jeg har muligheten til å opplyse folk om hvordan dagens situasjon er i forhold til kollektivtransporten i kommunen.”
“Vi har lært at bare vi tenker litt bedre gjennom hva vi gjør, så kan vi faktisk være med på å løse miljøproblemer.”
“ Jeg har lært mange ting. Jeg har lært hvordan jeg skal hjelpe til å løse miljøproblemer, og mange andre ting.”
“ Kva for småting eg kan gjere for å vere med løse miljøproblema.
Kor enkelt det er å hjelpe til.”
“Involvere seg i miljøproblem, få fram meininga si.”
“Eg har vorte meir engasjert i miljøproblem, og er villig til å gjera noko for å prøva å bekjempe dei.”
Hovedvekten av de som svarer på spørsmålene trekker fram dette med nye kunnskaper og ferdigheter, 139 elever svarte dette. Kategorien varierer fra spesifikke kunnskaper, til ferdigheter som å stå på i en sak. Vi har hentet følgende eksempler:
“Jeg vet hva som skader elven og hva som må gjøres for å beskytte den.”
“ Å arbeide oss inn i ei sak for å få tak i informasjon. Har hatt kontakt med folk som har miljø som arbeid.”
 “Vi har lært å ta kontakt, ikkje vere redde for å seie det vi meiner.”
“Står du på i en sak må du aldri gi opp. Hvis du skal prøve å løse f.eks. miljøproblemene må du stå på ditt og kanskje få flere med deg i din sak.”
“ Eg har fått generelt større kunnskap om miljøproblem og korleis man kan løse dei. Dermed vil det bli lettare for meg å delta sjølv.
“ Korleis ein skal gå fram når ein skal intervjue folk, prate med politikarar.”
“ Det er viktig å ta det de ulike interessegruppene sier med en klype salt, en må alltid være kritisk til den informasjonen en får.”
“En kan faktisk kontakte ganske sentrale personer (også politikere) angående problemene. Slik kan en bli satt inn i saken og få andre impulser.”
“Se konflikten fra flere sider enn din egen og dens oppfatning.”
Hele 71 elever (16,5 %) mener at de ikke lærte noe om hvordan de kunne løse miljøproblemer. Dette fordelte seg noenlunde jevnt på skolene, med unntak av tre skoler der det var få med dette svaralternativet.
Tabell 27 “Hva betydde mest for meg i MUVIN?”  N=431. Antall som svarte på spørsmålet var 289.
Betydd mest for meg
 Antall
 Prosent
Fått innsikt i samfunnet
47
10,7
Vært med å påvirke
1
0,2
Arbeidet med prosjektet
136
31,6
Samarbeidet
42
14,5
Kjekt med prosjektarbeid
15
5,2
Ikke noe spesielt, ingenting
11
6,4
47 av elevene trekker fram ”å få innsikt i det som skjer i samfunnet” som det som betydde mest i MUVIN. Eksempler på utsagn er i forhold til spørsmålet er:
“Å se på måten vi mennesker ødelegger jorden på uten å helt å vite hvorfor.”
“Eg har innsett at det virkelig er fare for at det kan skje en oljeulykke her i nærområdet, sjølv om sikkerheten og beredskapen på Mongstad er bra (ifølge våre opplysninger) kan me aldri gardera oss heilt.”
“Å komma inni og forstå det som skjer i samtiden med gasskraftverk.”
”At det er vanskeleg å nå fram, -Få vite at det oftast er økonomien som vert prioritert før miljø.”
“Jobbe med spørsmål uten ei bestemt løysing.”
“Sett litt hva en slik veg vil føre til. Har vore meir oppmerksam på ulemper ved trafikk og vegbygging. Har vorte interessert i organisasjonen Natur og ungdom.”
“Lære om korleis tilhøva for villcamping i bygda mi er.”
Bare en elev la mest vekt på “være med å påvirke det som skjer”. Eleven svarte:
“Å få innsikt i kva som skjer i bygda, å få være med å påverke.”
134 elevene framhevet forskjellige forhold med selve arbeidet som det som betydde mest i MUVIN. Dette varier fra generelle utsagn som å arbeide selvstendig til spesifikke lokale forhold knyttet til ekskursjon, framføring osv. Eksempler på dette :
“Det praktiske arbeidet, besøke flåtefiskere osv.”
“Det å arbeide fritt med eit visst tema.”
“Å komme vekk fra skole og lære litt om andre land.”
“Jeg ble kjent med flere på skolen enn bare de jeg går i klassen.”
“Telje kjøyretøy og lage diagram. Vise folk i Volda hva vi har holdt på
med gjennom lokalavisa.”
“Å bli ferdig og fremstille det ferdige bilde/arbeidet for foreldrene.”
MUVIN er basert på prosjektarbeid, og samarbeid er sentralt i denne arbeidsmåten. 42 av elevene framhevet samarbeidet som betydningsfullt i MUVIN:
“Samarbeidet og det å få vite mykje om ein miljøkonflikt i nærmiljøet.
Få tid og anledning til å arbeide med problemet.”
“ Lære å samarbeide i små grupper.”
“ Veldig godt samarbeid og et tema som interesserte meg.”
15 gav uttrykk for at det var kjekt med prosjektarbeid:
Gleden av å jobbe med miljøvern sammen med venner. Følelse av at vi fikk gjort noe positivt for miljøet i kommunen.
Åtte elever mente det ikke var noe spesielt som betydde noe i MUVIN og 15 svarte ingenting. Vi vil ellers vise til rapporten “Prosjektarbeid som metode i miljøundervisningen, erfaringer fra MUVIN2, rapport 3”, hvor erfaringene med prosjektarbeid blir mer utførlig drøftet. (Kristensen og Christensen 1998)
For å finne ut i hvilken grad elevstyringen av prosjektet har vært avgjørende for resultatet av prosjektet, laget vi en indeks (styring) på bakgrunn av disse spørsmålene :
14)I hvor stor grad føler du at du har hatt innflytelse av valg av tema i prosjektet?
15) I hvor stor grad føler du at du har hatt innflytelse på problemstillingene dere undersøkte?
16) I hvor stor grad føler du at du har hatt innflytelse på arbeidsmåten i prosjektet?
17) I hvor stor grad føler du at du har hatt innflytelse på styringen av
prosjektet?
Indeksen for styring ble korrelert med vurdering av hva elevene har lært i MUVIN som gjør dem bedre i stand til å arbeide for å løse miljøproblemer. Analysen viste en signifikant korrelasjon på 0.01 nivå (Spearmans rho = 0.149).
Indeksen (styring ) ble også korrelert med spørsmål 21i:
21i) Jeg synes at erfaringene fra MUVIN er så gode at jeg kunne tenke meg å jobbe videre med miljøproblemer på samme måten.” 
Sammenhengen var signifikant på 0.01 nivå (Spearmans rho = 0.251). Indeksen (styring) ble også korrelert med spørsmål 21g:
21g) Jeg er lei av alt som har med miljø å gjøre etter vi har arbeidet med det på skolen.”
Korrelasjonen er signifikant på 0.05 nivå (Spearmans rho =-0.125). Disse korrelasjonene kan tyde på at selvbestemmelse har en positiv innvirkning på utfallet av prosjektet. Dette kan skyldes at elevene har fått et større eieforhold til prosjektet, og interessen for prosjektet derfor øker.
Om holdninger og handling i MUVIN
I forhold til Pauls (1995) kompetansebegreper kan en si at elevene har utviklet sakskompetanse. Svarene i denne undersøkelsen tyder på at elevene har fått en del kunnskaper og ferdigheter om prosjektarbeid, og om samfunnsmessige forhold, spesielt om kommunen. Mange av elevene har fått lokal kunnskap om kommunen hvor de bor, og de har fått kunnskap om kommunens oppbygging og saksgang i forhold til plan- og utbyggingsspørsmål. Knytter vi dette til L-97 er det særlig aktuelt i forhold til samfunnskunnskap i 8-klasse. Etter planen skal elevene lære om kommunens oppbygging og følge en planprosess. Flere undersøkelser viser ( se kapittel 4) at emner som berører forvaltningsspørsmål, er lite vektlagt i miljøundervisningen. Elevene får derfor viktige kunnskaper, som etter den nye planen er obligatoriske. I tillegg har elevene oppnådd ferdigheter som de vanskelig kunne ha oppnådd på andre måter enn å følge en sak selv. Eksempler på det er å finne fram til rett person, ta kontakt med politikere og saksbehandlere og intervjue disse. 
Det er mer usikkert om elevene har fått utviklet kritisk kompetanse og normativ forståelse i forhold til konflikter om naturressurser. Noen få av svarene i konfliktstudiene tyder på en normativ forståelse, de fleste ikke.
Direkte lest ut av svarene tyder lite på at elevene har fått utviklet det Paul kaller praktisk kompetanse som bygger på deltagelse og handling. Hvorfor ikke? Berit Ås (1992) hevder at følelser har stor betydning for våre engasjement. Hun mener det i mange tilfeller er mer viktig å forandre følelseskomponenten for å legge til rette for handlinger enn å arbeide utelukkende med kunnskapselementet. At elevene har blitt følelsesmessig engasjert gjennom MUVIN, er det lite som tyder på. Kanskje en av hovedutfordringene for miljøundervisning er å legge til rette for at elevene får et følelsesmessig forhold til naturen, slik at de får motivasjon til aktivt å verne om den.
En annen årsak kan være at MUVIN ikke er et prosjekt som elevene selv har tatt initiativ til selv. Det har skolen og lærerne gjort. Mange elever har derfor ikke har noe sterkt engasjement i MUVIN, selv om de viser interesse for arbeidet.
En tredje årsak kan være at skolen har tradisjon for å prøve å være distansert og objektiv i sin formidling av kunnskap. Elevene lærer å vurdere for og imot i en sak, men ikke selv å hevde hva de mener. Elevene vil derfor distansere seg til konflikter i lokalmiljøet. Det er dessverre slik i samfunnet at barns interesser ofte blir lite vektlagt i plansaker. Derfor har en i Plan- og bygningsloven fått inn bestemmelser, §2 og §9.1, om at barns interesser skal vektlegges, og at en i plannemnda skal ha en som representerer barna. 
En fjerde mulig forklaring er at MUVIN tross spennende utfordringer og annerledes skolehverdag for mange, allikevel er skole. For mange elever vil skole alltid bli assosiert med tvang, pålegg og lekser og ikke egenaktivitet med stor grad av selvstyring ut fra interesser.
I neste kapittel vil vi analysere nærmere mulige sammenhenger når en skal prøve å forstå hva som påvirker en mulig handlingskompetanse i miljøsaker.
Hvilke faktorer influerer på deler av  handlingskompetansen?
Her ønsket vi å se nærmere på om det er noen sammenheng mellom forskjellige variable som kan være av betydning når elever skal handle i miljøsaker. Vi har valgt å ikke ta med kunnskapsindeksen fordi den korrelerte så sterkt med alder (klassetrinn), men valgte å ta med andre mer generelle erfaringer som vi tror er nokså uavhengig av alder og i større grad avhengig av det konkrete prosjektet elevene  arbeidet med. Variablene er likevel er sentrale elementer i et vidt  handlingskompetansebegrep (se  Figur 1 på side 19). Vi har vi valgt ut følgende sju elementer fra spørreskjema 2.
Tiltro til egen innflytelse (T)
”Tiltro til egen innflytelse” (T) er en indeks som er beregnet ut fra svarene på  spørsmålene 09, 21a) og 21b).
Spørsmål 21a: ”Jeg vil gjerne være med å løse noen miljøproblemer.”
Spørsmål 21b: ”Jeg synes vi i klassen skal prøve ut hvordan vi kan få direkte innflytelse på løsning av miljøproblemer.”
Spørsmål 09 : ”Føler du at du kan bidra til å løse miljøproblemer?”
Ønske om å delta i miljøaktiviteter (Ø)
Spørsmål 22: ”Hvordan kan du best være med å løse miljøproblemer?”
Svaralternativene på dette spørsmålet er listet under, og elevene skulle ta stilling til grad av enighet:
a) skaffe kunnskap
b) være aktiv i foreninger 
c) handle miljøriktig
d) stemme politiske partier
    e) fortelle andre at arbeidet med miljøspørsmål er viktig
Svarene er satt sammen til en indeks som heter ”ønske om å delta i miljøaktiviteter” (Ø).
Vite om handlingsmuligheter (V)
På bakgrunn av spørsmål 19 og 23 har vi beregnet en indeks som heter ”vite om handlingsmuligheter” (V).
Spørsmål 19: ”Hva har du lært i MUVIN som gjør deg bedre i stand til å arbeide for å løse miljøproblem?”
Spørsmål 23: ”Ny vei i lokalmiljøet”.
Verdien av spørsmål 23 bestemmes av relevansen på svaret slik det er omtalt i Tabell 24 på side 56.
Gode erfaringer i MUVIN (M)
Denne variabelen er svar på spørsmål 21i) i spørreskjema 2.
Spørsmål 21i: ”Jeg synes at erfaringene fra MUVIN er så gode at jeg kunne tenke meg og jobbe videre med miljøproblem på denne måten.”
Svaralternativene på spørsmål 21i var:
helt enig
litt enig
litt uenig
helt uenig
Informasjonshenting (I)
Informasjonshenting er svar på spørsmål 12 om en ofte, noen ganger, sjelden eller aldri har nyttet følgende metoder for å skaffe førstehåndsinformasjon:
målinger
studerte kildemateriale
intervjuer
spørreundersøkelser
andre metoder
Engstelse  for miljøproblemer (E)
Denne variabelen er svar på spørsmål 5 i spørreskjema 2.
Spørsmål 5: ”Gjør miljøproblemene deg engstelig?”
Styring av prosjektet  (S)
Styring er en indeks på grunnlag av svar på spørsmålene 14 til og med 18. Skalaen var firedelt for spørsmålene 14-17 og tredelt for 18.
Spørsmål 14: ”I hvor stor grad føler du at du har hatt innflytelse på valg av tema/konflikt i prosjektet?”
Spørsmål 15: ”I hvor stor grad føler du at du har hatt innflytelse på valg av problemstillingene dere undersøkte?”
Spørsmål 16: ”I hvor stor grad føler du at du har hatt innflytelse på arbeidsmåten i prosjektet?” 
Spørsmål 17: ”I hvor stor grad føler du at du har hatt innflytelse på styringen av prosjektet?”
Spørsmål 18: ”Hva mener du om elevstyringen i prosjektet?”
Korrelasjonsmatrise
Tabell 28 viser korrelasjoner mellom enkeltvariable og sammensatte indekser.
T: tiltro til egen innflytelse
I: innhenting av informasjon
M: gode erfaringer i MUVIN
S: styring av prosjektet
E: engstelse
Ø: ønske å delta i miljøaktiviteter
V: vite om handlingsmuligheter


Tabell 28 Korrelasjonsmatrise handlingskompetanse
 
T tiltro til egen innflytelse
I innhenting av innformasjon
M gode erfaringer i MUVIN
S styring av prosjektet
E engstelse
Ø ønske å delta i miljøaktiviteter
V vite om handlingsmuligheter

T


0,196
0,361
0,339
0,353
0,507
0,236
I
0,196

0,185
0,317
0,141
0,220
0,133
M
0,361
0,185

0,274
0,204
0,331
0,192
S
0,339
0,317
0,274

0,212
0,226
0,226
E
0,353
0,141
0,204
0,212

0,200
0,246
Ø
0,507
0,220
0,331
0,226
0,200

0,253
V
0,236
0,133
0,192
0,226
0,246
0,253

Alle samvariasjonene er signifikante på 0.01 nivå. Samvariasjonene med unntak av forholdet  mellom T ”Tiltro til egen innflytelse” og Ø ”Ønske om å delta i miljøaktiviteter” kan karakteriseres som svake. Tiltro til egen innflytelse er  den variabelen som har høyest grad av samvariasjon på fire av de seks andre variablene. Vi vil derfor ta utgangspunkt i denne ved videre drøfting.
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Figur 6 Forholdet mellom variablene ”Tiltro til egen innflytelse” og "Ønske om å delta i miljøaktiviteter".
Den sterkeste samvariasjon er mellom tiltro til egen innflytelse og ønske om å delta i miljøaktiviteter,  Spearmans rho er her 0,507 noe som gir samvariasjon for  25,70 % av svarene. Noe som er en dobbelt så forekommende samvariasjon som nest mest forekommende samvariasjon. Samvariasjonen kan skyldes at de som ønsker å delta i miljøaktiviteter har tiltro til egen innflytelse, eller at tiltro til egen innflytelse påvirker ønske om å delta i miljøaktiviteter.
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Figur 7 Forholdet mellom variablene ”Tiltro til egen innflytelse” og ”Gode erfaringer i MUVIN”.
Tiltro til egen innflytelse (T) samvarierer også med gode erfaringer i MUVIN (M), Spearmans rho er her 0,361 noe som forklarer samvariasjon på 13,03 % av svarene. Samvariasjonene kan skyldes at gode erfaringer i MUVIN påvirker tiltro til egen innflytelse, eller at tiltro til egen innflytelse påvirker om en har gode erfaringer i MUVIN.
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Figur 8 Forholdet mellom variablene ”Tiltro til egen innflytelse” og ”Engstelse”.
Tiltro til egen innflytelse (T) samvarierer også med (E) engstelse for miljøproblemer. Spearmans rho er her 0,353 noe som forklarer en samvariasjon i 12,46 % av besvarelsene. Engstelse kan virke på flere måter. Vi vet at engstelse i mange tilfeller kan føre til avmakt og handlingslammelse. I andre situasjoner kan det føre til det motsatte som da blir engasjement og motivasjon for handling. På den måten kan engstelse påvirke tiltro til egen innflytelse, men samtidig kan tiltro til egen innflytelse påvirke både graden av engstelse og kanskje også formen for engstelse. Dette feltet er meget komplekst, og en generalisering ut fra vårt materiale er neppe mulig. Allikevel gir MUVIN-erfaringene grunn til å tro at arbeidet med interessekonflikter der elevene valgte relevante utfordringer og oppgaver som de mestret, ga økt tiltro til egen innflytelse og endret engstelsesbildet fra et diffus bilde til mer spesifikk og saksrettet engstelse som i mange tilfeller var handlingsmotiverende.
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Figur 9 Forholdet mellom variablene ”Tiltro til egen innflytelse” og ”Styring”.
Indeksen for styring (S) samvarierer også med  tiltro til egen innflytelse (T). Spearmans rho er her 0,339, noe som forklarer en samvariasjon i 11, 49 % av besvarelsene. Samvariasjonen kan skyldes at  grad av styring påvirker tiltro til egen innflytelse eller at tiltro til egen innflytelse påvirker styring. Hvis styring påvirker tiltro til egen innflytelse kan dette være en positiv effekt av prosjektarbeidsformen, som nå er blitt så sentral i forbindelse med de nåværende læreplaner for skolen.
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Figur 10 Forholdet mellom variablene ”Gode erfaringer i MUVIN” og ”Ønske om å delta i miljøaktiviteter”.
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I tillegg til disse fire variablene som samvarierer med tiltro til egen innflytelse tar jeg med to andre korrelasjoner. Det ene er forholdet mellom gode erfaringer i MUVIN og ønske om å delta i miljøaktiviteter , Spearmans rho er 0,331, noe som viser samvariasjon i 10,95 % av besvarelsene 
Figur 11 Forholdet mellom variablene ”Styring” og ”Innhenting av informasjon”.
Det andre er forholdet mellom styring og innhenting av informasjon, Spearmans rho er 0,317 noe som forklarer en samvariasjon i 10,04  % av besvarelsene. Mellom alle de andre variablene er samvariasjoner på 7,50 % eller mindre. 
Dette gir til sammen denne figuren hvor vi bruker de sterkeste samvariasjonene i materialet. 
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Figur 12 Modell for de sterkeste sammenhengene
Figuren viser en modell for de sterkeste samvariasjonene i MUVIN materialet som vi mener kan forklare deler av handlingskompetansen. Den variabelen som i størst grad samvariererer med de andre er ”Tiltro til  egen innflytelse”. Vi har satt den variabelen i sentrum av modellen. I modellen har vi med dimensjoner som ansvar, vilje/ønske, erfaring  og følelser som blir påvirket av eller påvirker ”Tiltro til egen innflytelse”. Variabelen ”styring” knytter vi til begrepet ansvar. ”Ønske om å delta i miljøaktiviteter” er uttrykk for vilje til å handle, og vi knytter derfor dette til begrepet vilje. ”Engstelse for miljøproblemer” er uttrykk for et følelsesmessig engasjement, og vi knytter derfor dette begrepet til følelsesdimensjonen. Gode erfaringer i MUVIN kan gi verdifulle erfaringer til bruk i tilsvarende situasjoner senere. Vi knytter derfor dette til erfaringsdimensjonen. Det kan også være andre ukjente variabler som påvirker, men i vårt materiale har vi ingen mulighet for å identifisere dem. I modellen har vi ikke med generell miljøkunnskap fordi dette så sterkt korrelerte med alder og ville muligens ha overskygget andre sammenhenger. Modellen viser de sammenhenger som vi tror kommer best fram gjennom det konkrete prosjektet elevene har arbeidet med.
Sammenlikner vi med Mogensens modell for handlingskompetanse (se Figur 1 side 19), ser vi at samvariasjonene i vårt materialet vektlegger den verdimessige og personlighetsmessig delen, de kognitive og sosiale sammenhengene kommer i mindre grad fram her. Vår modell er altså ikke så omfattende som Mogensens, men gir et innblikk i samvariasjoner i MUVINmaterialet som kan forklare elementer i handlingskompetansen.
Oppsummering
Elevene legger vekt på miljøvern som viktigste sak når de skal stemme på politisk parti. Jentene nevner dette i større grad enn guttene. Elevene ser på forurensning som det største miljøproblemet. Av de mer spesifikke problemene er atomforurensning viktigst på verdensbasis, mens avfall og biltrafikk blir sett på som det største problemet på nasjonal basis. Avfall og veispørsmål blir sett på som de største problemene lokalt. Elevene er flinkere til å nevne globale og nasjonale miljøproblem enn lokale. 
Kunnskapsspørsmålene i denne undersøkelsen ga lave skår . Bare 13,7 % av elevene svarte rett på fire eller flere av spørsmålene. De eldste elevene svarte best på spørsmålene. Elevene oppgir massemediene som viktigste kilde til informasjon. Det er likevel ingen vesentlige forskjeller på poengsum på kunnskapsspørsmålene og bruk av massemediene som avis eller nyhetssending i TV.
Elevene er engstelige for miljøproblemer i framtida. Nesten alle tror at miljøproblemer kan løses, men bare halvparten tror at de blir løst.
Det er små forskjeller i kunnskapspoengskår på de som ofte og de som aldri er engstelige. Jenter er mer engstelige enn gutter. Miljøproblemet elevene er mest bekymret for, er ødeleggelsen av ozonlaget.
Det elevene er mest opptatt av i forhold til hvordan de selv kan løse miljøproblem, er å sortere søppel og selv ikke forsøple. Den politiske dimensjonen til å forholde seg til miljøproblemene er mindre vektlagt.
I vurderingen av de konkretet eksemplene i forhold til konfliktsaker, har elevene en saklig vurdering av situasjonene og de vurderer først og fremst å bruke de etablerte kanalene for påvirkning. Det som betydde mest for elevene i MUVIN var ting som var knyttet til selve gjennomføringen av prosjektarbeidet. Den politiske dimensjonen, som å utvikle interesse for å gjøre noe med problemene, var ikke i samme grad vektlagt.
En analyse faktorer som kan virke inn på elevenes handlingskompetanse viser at ”Tiltro til egen innflytelse” er den variabelen som i størst grad viser samvariasjon med andre variabler i materialet. Denne variabelen påvirker eller påvirkes av forhold som ansvar, følelser, erfaring og vilje i større grad enn elevenes innsikt i handlingsmuligheter.
Vår vurdering er at tema og arbeidsmåte i MUVIN er hensiktsmessig i forhold til L-97. Det er tydelig at elevene oppnår kunnskaper og ferdigheter som er sentrale i forhold til læreplanen. Særlig er det viktig at elevene får innsikt og ferdigheter i å forholde seg til offentlig forvaltning.
På den annen side er ikke MUVIN-metoden tilstrekkelig for å oppnå det den overordnede planen kaller "det miljøbevisste" mennesket. For å oppnå det målet er en avhengig av en bredere utdannelse i forhold til miljøspørsmål og naturglede. Det nye og viktige med MUVIN er den sterke vektleggingen av miljøkonflikter og utvikling av handlingskompetanse i forhold til dette.
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