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KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och 
förskolor i arbetet med lärande för hållbar utveckling, LHU, enligt gällande 

läroplaner. Syftet med projektet är att bidra till en hållbar 
samhällsomställning, stärka Sveriges roll som en framstående 

kunskapsnation inom området samt öka intresset för naturvetenskapliga 
och tekniska studier. 

Nu förstår jag helheten 
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Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 – 2014-12-31 
 

Energikontor Sydost 

Kalmar, Blekinge och Kronobergs län 

Etapp 3 – projektnummer 32239-3 

 

 

3.4  Regional verksamhetsbeskrivning 

Sammanfattning 

I enlighet med projektbeskrivningen har aktiviteterna under KNUT 3 fokuserats på informationsinsatser mot 

regionala aktörer för att därmed bygga nätverk och hitta former för samverkan som kan utgöra stöd för 

skolorna i deras uppdrag i lärandet för hållbar samhällsutveckling. Detta har resulterat i att skolan lyfts fram 

som en viktig part i flera av regionens olika utvecklingsstrategier. 

För att inte tappa redan upparbetade kontakter med enskilda skolor, kommuner och lärargrupper har också 

vissa insatser riktats mot de målgrupperna i from av inspirationsträffar och kompetensutvecklingsdagar.   

Aktiviteternas innehåll har utgått från erfarenheter, goda exempel och den samlade kompetens som funnits 

inom KNUT-projektet och dess nätverk vilket bidragit till att det stöd vi kunnat erbjuda utgjort en bra grund 

för att utveckla lärandeprocesser.  

 

Förmånen att ha en forskningsgrupp knuten till projektet har haft en mycket positiv inverkan på samtliga 

projektresultat. Att i olika sammanhang kunna peka på aktiviteternas koppling till ”forskning och beprövad 

erfarenhet” har ofta en avgörande betydelse för om utvecklingsprocesser kommer igång eller inte.  

 

Förutom forskningsanknytningen är styrkan i de lärandemetoder/koncept som tagits fram inom KNUT-

projektet att de både planerats och genomförts i samverkan med andra aktörer både från det privata 

näringslivet som offentlig sektor, det som i läroplanen beskrivs som omgivande samhälle. Det ökar 

förutsättningarna att processen fortsätter efter projektets slut.   

 

 

3.4.1 Informations- och inspirationsinsatser 
I enlighet med projektbeskrivningen har de regionala aktiviteterna i KNUT 3 fokuserat på det långsiktiga 

och strategiska arbetet med Lärande för hållbar utveckling, LHU. Detta har skett dels genom att stärka 

befintliga nätverk men också att initiera andra samverkansformer. Det senare i huvudsak med regionens 

universitet och högskola.  Frågan om skolans roll för en hållbar samhällsutveckling har förts fram vid alla 

tänkbara forum där möjlighet funnits genom samtal med företrädare för regionförbund, länsstyrelser, 

klimatkommissioner och enskilda kommuner i regionen samt vid varje tillfälle där regionens utveckling har 

diskuterats. Ambitionen har varit att på detta sätt påverka innehållet/revideringarna i de regionala aktörernas 

styrdokument inom energi, klimat och miljöområdet och där lyfta fram skolan som en viktig medspelare i 

regionens utvecklingsarbete. Regionens unga medborgare bör ses som en av de viktigaste målgrupperna för 

att intensifiera en hållbar samhällsomställning.  

 

På kommunal nivå har informationsinsatserna varit ett första steg att få igång utvecklingsprocesser med 

fokus på förvaltnings- och koncernövergripande samarbeten. Att koppla samman skolans uppdrag enligt 

läroplanen med regionala och kommunala utvecklingsprogram och strategier möjliggör ett relevant 

ämnesinnehåll samtidigt som de regionala och lokala strategierna når ut till skolans elever och genom dem 

till föräldrar och andra vuxna. Här har utbildningsinsatsen/processen Hållbara kliv använts som ett gott 

exempel och grundkoncept varifrån en kommun/rektorsområde/skola formar arbetssätt och samverkan 

anpassat efter sina egna lokala förutsättningar och behov.  

 

Spridningskonferenser 
Vid Energiting Sydost i Karlskrona 2013 och i Alvesta 2014, Energikontor Sydosts årligen återkommande 
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regionala konferenser har KNUT- projektet genomfört workshops kring LHU där goda exempel från såväl 

regionen som andra lyckade skolprojekt lyfts fram. Här kan nämnas Håll Sverige Rents nya didaktiska 

material Naturskyddsföreningens Energifallet och SMHIs Klimatanpassningsportal. På konferensen i 

Alvesta var Anders Jidesjö huvudföreläsare och presenterade resultat från KNUT forskningen. Den 

bejublande föreläsningen nådde därmed ca 150 deltagare, regionala och kommunala politiker och 

tjänstemän, från hela sydostregionen. En otroligt viktig målgrupp för att nå ut med budskapet att ett lärande 

för hållbar utveckling inte bara gynnar den hållbara samhällsutvecklingen utan också bidrar till att eleverna 

når målen i läroplanen.  

 

Resultat 

Ett resultat av ovan beskrivna möten och samtal är att både Blekinge Tekniska högskola samt 

Linnéuniversitetet är samverkansparter i den förstudie/enkät som skickats ut till samtliga skolledare i de tre 

sydostlänen och som ska ge en fingervisning om hur skolorna jobbar med LHU idag och vilket behov av 

stöd som efterfrågas för att utveckla det lärandet. I detta arbete involveras också regionförbundens 

samordnare för skolutvecklingsfrågor samt Linnéuniversitets organisation för lärarfortbildning och 

lärarutbildning. Resultatet av kartläggningen kommer att utgöra en viktig del i de fortsatta regionala 

samtalen att forma en regional nod för LHU. 

 

Informationsinsatserna har också lett fram till att Energikontor Sydost som remissinstans har kunnat påverka 

innehållet i de regionala utvecklingsstrategierna i ett tidigt skede och därmed ökat möjligheterna att få med 

skolan som en viktig medspelare i det regionala utvecklingsarbetet.   

Som exempel kan nämnas Blekinge läns strategidokument ”Klimatsamverkan Blekinge” som är framtaget i 

bred samverkan mellan Region Blekinge, Länsstyrelsen, representanter från näringsliv, högskolan och 

organisationer samt Landstinget i Blekinge län. Här står bland annat att ”År 2020 har andelen 

miljöcertifierade skolor/förskolor i länet ökat till 50 %. Detta genom att miljö och klimat ska gå som ”grön” 

tråd genom hela skolutbildningen i alla ämnen”. 

I Länsstyrelsen Kronobergs ”Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2014-2020” står som en 

punkt:  

Kunskap om klimat, energi och hållbar utveckling i skolans undervisning ”Lärande för hållbar 

utveckling”  
En av de viktigaste målgrupperna för informationsinsatser är barn och ungdomar. Inte minst genom den 

påverkan de kan ha på sina föräldrar, men även den betydelse de har i ett generationsperspektiv. Skolan är 

här den självklara aktören, med lärarna behöver stöd för att kunna integrera klimat- och energiaspekter i 

undervisningen. KNUT- projektet är ett bra exempel på hur stöd kan ges.  

Samt: 

Skapa ett regionalt resurscentra som stöd för skolledare och pedagoger 
Studier visar att pedagoger behöver stöd för att kunna integrera – och förändra innehållet gällande klimat-, 

energi och hållbarhetsfrågorna i undervisningen, så att den blir relevant för eleverna. Energikontor Sydost 

har via sina skolutvecklingsprojekt bra verktyg och nätverk för att stödja skolorna i det arbetet. 

 

Utbildningsinsatserna som beskrivs nedan är i stort sett alla ett resultat informationsinsatser riktade direkt 

mot en kommun, rektorsområde eller skola. 

 

 

3.4.2 Utbildningsinsatser - procesaktiviteter 

KNUT 3 har som nämnts haft fokus på det strategiskt långsiktiga arbetet och därmed har aktiviteter riktade 

direkt mot pedagoger och elever haft mindre utrymme under denna projektperiod. Det har ändå varit av stor 

betydelse att upprätthålla befintliga kontakter och nätverk med företag, skolor och enskilda pedagoger och i 

samverkan med dem utveckla innehållet i olika utbildningsinsatser. Dessa ”goda möten” har stort stöd i 

KNUT forskningen där de pekas ut som en ramfaktor för att nå goda utvecklingsresultat. KNUT projektets 

styrka är att verka som samordnare på regional nivå och många goda möten har genomförts under åren. 

Utbildningsinsatserna som benämnts med namn är också processaktiviteter. 
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För pedagoger 

Utbildningsinsatserna har som mål att introducera LHU för pedagogerna och att initiera ett långsiktigt 

utvecklingsarbete för LHU på en skola/ett rektorsområde eller en kommun. 

En utbildningsinsats, oavsett om det är ett enstaka tillfälle eller del i en utvecklingsprocess, introduceras 

alltid med en genomgång och samtal om vad hållbar utveckling är vilka internationella överenskommelser 

finns och vad står i de nationella styrdokumenten. Därefter tittar man på hur målen i läroplanen kan nås 

genom att koppla innehållet i undervisningen till verkliga händelser i vår omvärld och därmed ge 

undervisningen relevans. Innehållet i utbildningsinsatsen/workshopen bygger på aktuella data inom området 

och resultat från KNUT forskningen som tydligt framskriver kopplingen mellan relevant ämnesinnehåll och 

elevers kunskapsinhämtning.  

Inspirationsföreläsningar och workshops har haft som syfte att väcka intresse och öka kompetensen inom 

LHU och ge pedagogerna verktyg som de direkt kan omsätta i undervisningen. Här har förslag på- och 

genomgång av olika undervisningsmaterial utgjort en viktig del som till exempel Energiutmaningen, 

Energifallet, Klimatanpassningsportalen och det material som Håll Sverige Rent och Världsnaturfonden 

utvecklat.  

 

Hållbara kliv och Energi i femman är två av utbildningskoncepten som utvecklats i sydostregionen och 

som innehåller alla de delar som är viktiga för att nå långsiktigt goda resultat. Koncepten är framtagna i bred 

samverkan mellan skola och omgivande samhälle.  

 

 

För elever  
Hållbara kliv tema energi i Växjö kommun är ett koncept som innehåller de delar som KNUT projektet 

prioriterar, som kompetensutveckling för pedagoger, ett entreprenöriellt lärande, kontakt med omgivande 

samhälle och ett kommunövergripande samarbete som möjliggör att lärandet kopplas till- och involveras i 

kommunernas och regionernas mål och strategier gällande miljö, klimat och energifrågor. Detta koncept 

stämmer väl överens med resultatet från KNUT forskningen som pekar på vikten av att elever blir 

involverade i samhällsutmaningar och att undervisningen har ett relevant innehåll.   

Konceptet har tagits fram i samverkan med Växjö kommun och Växjö Energi och innehåller 

inspirationsföreläsning, studiebesök och återkommande tillfällen för kompetensutveckling, workshops för 

lärarna, målgruppsanpassat studiebesök för årskurs fem samt lektionsupplägg före och efter besöket. Inför 

detta har Växjö Energi anpassat upplägget för rundvandringen på anläggningen samt innehållet i 

workshopen för eleverna enligt läroplanen. Som avslutning på studiebesöket har eleverna fått i uppdrag att 

ta fram energispartips där bästa tips belönats med biobiljetter. Flera av spartipsen har sedan tryckts upp i en 

broschyr och spridits i kommun. Det gjordes också en film som visades runt om i kommunen, bla på 

stadsbussarna, veckan före Earth hour där eleverna presenterade sina energispartips. Hållbara kliv har fått 

stor uppmärksamhet i Växjö kommun och har under projektperioden utvecklats till att omfatta även 

kommunens verksamheter inom vatten, avlopp, renhållning och biogas för årskurserna tre och fyra. Här har 

en grupp pedagoger och kommunala tjänstemän tagit fram målgruppsanpassade studiebesök med 

kompletterande lektionsupplägg som sedan läggs in som förslag i de pedagogiska planeringarna. En första 

testomgång med det nya konceptet Hållbara kliv, tema vatten/renhållning har genomförts hösten 2014. 

Ambitionen finns nu att utveckla Hållbara kliv till att omfatta flera årskurser i Växjö kommun med 

lektionsupplägg med koppling till kommunens ambition att vara ”Europas grönaste stad” där kommunens 

egen verksamhet som näringslivet är delaktiga i. Genom detta kan Växjö kommun utveckla ”grön tråd” från 

förskoleklass till gymnasiet.  

De goda resultaten från Hållbara kliv i Växjö togs har sedan spridits till andra kommuner i regionen.  

I dialog med Kalmar kommuns utbildningsförvaltning föreslogs konceptet bli ett arbetssätt för ett 

kommunövergripande samarbete. En arbetsgrupp med pedagoger, skolledare, kommunens energi och 

klimatrådgivare och representanter från de kommunägda företagen Kalmar Energi, Kalmar Vatten och 

KSRR (renhållningsbolaget) tillsattes. Syftet var att ta fram en plan för skolan där lärandet för hållbar 

utveckling skulle kopplas till kommunens övergripande mål inom verksamhetsområdena ovan och bli en 

metod för att nå skolans kvalitetsmål som kommunkoncernens mål och strategier inom området hållbar 

utveckling. 

Ett mycket intressant inslag under processen var att få en direkt koppling mellan aktiviteter riktade mot 

elever och lärare och samhällsbyggnadskontorets uppdrag att påbörja ett omfattande 

energieffektiviseringsprogram med start i kommunens skolfastigheter.   
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När de ämnesövergripande planerna var framtagna och det var dags att implementera arbetssättet på 

skolorna sade tyvärr flertalet av skolledarna nej till kompetensutvecklingsinsatser för skolans personal med 

hänvisning till att annat hade större prioritet just då.   

Istället för workshops och olika implementeringsprocesser valde man att lägga ut planerna på kommunens 

interna webbsida och där vara ett verktyg för intresserade pedagoger. Att välja enbart ett webbaserat verktyg 

istället för direktkontakt med pedagoger genom inspirationsträffar och workshops har inte gett samma goda 

resultat som i Växjö kommun. Att inte satsa på implementering genom goda möten visar sig även i 

forskningen ge betydligt sämre genomslagskraft.  

 

Dessa två kommuners olika sätt att ta vara på och utveckla projektinsatser till utvecklingsprocesser visar 

också den stora skillnaden som finns mellan kommuners vilja och förmåga att involvera skolan i 

kommunens och regionens övergripande utvecklingsarbete.    

I Blekinge har konceptet presenterats i dialog med både enskilda pedagoger och skolledare samt för samtliga 

förvaltningschefer i länet. Här har också ett samarbete etablerats med Kreativum, Science center i 

Karlshamn, vars kreativa miljö och kompetens utgör ett stort stöd i den typ av lärandeprocesser som ingår i 

Hållbara kliv. De etablerade kontakterna med Miljösamordnaren och samordnaren för skolor i Region 

Bleking har möjliggjort att insatser mot skolorna kan kopplas till regionens utvecklingsplaner på ett mer 

konkret sätt.   

 

Energi i femman har utvecklats från att ha varit en aktivitet som enbart omfattat ett tvådagarsevenemang för 

skolor i Oskarshamns kommun till att bli ett komplement i elevernas undervisning kring energi, resurs- och 

klimatfrågor i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. En ambition har också varit att samordna 

alla de energirelaterade aktiviteter som erbjuds eleverna i dessa kommuner. Målgrupper har varit lärare och 

elever i årskurs fem. 

Ett första steg i detta koncept har varit att presentera aktiviteterna inom Energi i femman för 

förvaltningschefer och skolledare under tidig vår för att därmed öka möjligheterna att få med dem i 

kommande läsårs planering. Information har därefter skickat ut till berörda lärare i de tre kommunerna med 

en inbjudan till en halvdags introduktion, workshop och studiebesök direkt efter sommarlovet. Därefter 

inbjuds alla femmor en temadag kring energi och hållbar utveckling. Dagen innehåller ett besök på EONs 

utställning ”Energi för barn” och kompletteras med gruppövningar och tipspromenad där hållbar utveckling 

går som en röd tråd.  

De klasser som tar del av temadagen får sedan en inbjudan att delta i frågetävlingen ”Energi femman”. 

Finalen i Energi i femman föregås av en utslagstävling som genomförs i klassrummet. Frågorna i 

finalomgången tas fram utifrån gällande kursplaner och det som eleverna tagit del av under temadagen. 

Eleverna har också under hösten kunnat arbeta med det material som delats ut vid temadagen. 

Energi i femman har blivit en återkommande och attraktiv aktivitet för femmorna i de tre kommunerna och 

hösten 2014 deltog 20 klasser på temadagen varav 14 anmälde sig till frågetävlingen och åtta gick vidare till 

final. Energi i femman genomförs i samarbete med Företagscentrum i Oskarshamn, Oskarshamn Energi, 

OKG och initialt Regionförbundet i Kalmar län. Första och andra pris i tävlingen utgörs av pengar till 

klasskassan som sponsras av Oskarshamn Energi och OKG.    

Aktiviteterna Hållbara kliv och Energi i femman har under projektperioden nått ca 2 500 elever och ett par 

hundra lärare.  

 

Tjejresan i Kalmar län initierades under KNUT 2 projektet i syfte att inspirera gymnasietjejer till fortsatta 

högre studier och yrkesval inom energi och teknikrelaterade områden. Kortsiktigt har syftet varit att få 

tjejerna välja en inriktning mot energi, klimat och miljö i sina gymnasiearbeten och/eller i sina eventuella 

UF företag.  

Innehållet i Tjejresan är upplagt så att "frigörs" från skolans ordinarie undervisning fyra heldagar under en 

termin/läsår och istället får besöka intresseväckande miljöer utanför skolan som olika energi och 

teknikrelaterade företag där de får möta framförallt kvinnliga förebilder. En viktig del är också att visa på 

olika utbildningar inom området som finns i regionen, i detta fall Linnéuniversitetet. Att rikta insatserna till 
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årskurs två på gymnasiet bidrar till att inspirera eleverna att välja energi- och teknikorienterade ämnen i sitt 

gymnasiearbete i årskurs tre och upparbetade kontakter och nätverk utanför skolan kan nyttjas som stöd i 

gymnasiearbetet. Dessa kontakter kan också leda till att målgruppen har lättare att få praktikplatser och 

sommarjobb. 

 

Under KNUT 3 har Tjejresan utvecklats till att också omfatta Kronobergs län där det initierats som ett 

pilotprojekt med ”det övergripande syftet att visa på vilka möjligheter det finns i regionen till fortsatta 

studier och intressanta och utvecklande jobb inom de naturvetenskapliga och tekniska 

verksamhetsområdena och därigenom få unga kvinnor att stanna kvar för fortsatta studier och yrkesliv, 

alternativt flytta tillbaka efter studier på annan ort”. 

Det primära syftet var att undersöka intresset bland gymnasieskolor och företag/organisationer i Kronobergs 

län för att utveckla konceptet Tjejresan och under hösten 2014 genomföra en testomgång. 

Effektmålen var: 

• Att öka antalet kvinnliga sökande till fortsatta studier inom främst naturvetenskap och teknik 

• Att öka rekryteringsbasen för näringslivet i regionen och få fler unga kvinnor att stanna kvar i regionen 

alternativt komma tillbaka efter högre studier på annan ort 

• Att öka kompetensen och arbetskraftsutbudet i regionen inom framförallt de näringar som bidrar till en 

hållbar samhällsutveckling 

30 gymnasietjejer från tre kommuner; Växjö, Älmhult och Tingsryd, deltog i pilotprojektet där sju företag 

var engagerade. Nära 75 procent av tjejerna säger i utvärderingen att de tack vare Tjejresan inspirerats till att 

läsa vidare på universitet och högskola. I de framtidsdrömmar som tjejerna berättat om är i stort sett alla 

kopplade till teknik eller naturvetenskap med något enstaka undantag.  De förväntade effekterna från 

pilotprojektet är uppnått och avsikten är att genomföra Tjejresan även under 2015 – 2016 de vunna 

erfarenheterna kan nyttjas och vidareutvecklas. 

Tjejresdan är en av insatserna som forskargruppen följt från start och efter senaste genomförd Tjejresa fick 

eleverna reflektera över hur de såg på skolans undervisning i naturvetenskap/teknik i jämförelse med hur de 

möter innehållet utanför skolan, t ex i Tjejresan. Betydelse av verklighetsanknytning i lärmiljön utanför 

skolan utmärkte sig, med förståelse för hur innehållet kan användas praktiskt och i olika sammanhang. 

Flertalet av eleverna upplevde lärmiljön utanför skolan som mindre teoretisk jämfört undervisningen i 

skolan och vissa menade på att dessa lärmiljöer kompletterar varandra. Tjejresan utgjorde på så vis ett 

viktigt komplement till skolans mer teoretiska framskrivning av naturvetenskap och teknik. Tjejresan har 

bidragit till att eleverna i stor utsträckning blivit inspirerade till att läsa vidare på 

universitet/högskola inom naturvetenskap/teknik. Emellertid hade dessa elever ett intresse för 

naturvetenskap/teknik redan innan Tjejresan varför resultaten bör tolkas som att aktiviteterna inom Tjejresan 

har bibehållet eller förstärkt intresset för vidare högre studier.  

Eleverna uttryckte i utvärderingen att aktörerna, platserna de besökte, innehållet, sammanhangen och 

relevansen var betydande faktorer för deras inlärning under resan. Eleverna ansåg överlag att samhällsfrågor 

som är kopplade till naturvetenskap/teknik delvis får utrymme i deras gymnasiala utbildning. Dock var 

spridningen större huruvida de ansåg att samhällsfrågor kopplade till energi-, klimat- och resursanvändning 

får tillräckligt utrymme i skolans undervisning eller ej. I elevernas enkätsvar om vad de lärt sig under 

Tjejresan exemplifieras naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar som har betydelse för vårt samhälle 

med fokus på energi- och resursanvändning samt möjligheter till produkt- och teknikutveckling.  

I Kronoberg har Tjejresan genomförts i nära samarbete med Regionförbundet södra Småland, 

Linnéuniversitetet och GoTech.  

Under projektperioden har Tjejresan nått ca 75 gymnasietjejer. 

Våren 2014 påbörjades samtal med Teknikcollege Östra Småland som samlar Oskarshamn, Mönsterås, 

Vimmerby och Hultsfreds kommuner, med avsikten att sprida Tjejresan som ett sätt att nå fler 

gymnasietjejer i regionen. Ett närmre samarbete kan påbörjas under våren 2015.  
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Tjejresan är en aktivitet som ingått i de forskningsinsatser som följt KNUT projektet och har väckt 

uppmärksamhet i regionen och refererats i flera olika media. 

 

 

Hållbara gymnasiearbeten – UF 

Ett av KNUT projektets mål är att sprida goda exempel och utarbetade koncept mellan regionerna. Hållbara 

gymnasiearbeten – Ecoproject som pågått i de fyra norrlandslänen är ett koncept som visat på väldigt goda 

resultat och därför varit prioriterat att gå igång även i sydostregionen. Under förra projektperioden 

upparbetades ett gott samarbete med gymnasieskolorna i Vimmerby och Hultsfred och ett flertal aktiviteter 

genomfördes med liknande upplägg för gymnasieeleverna i dessa båda kommuner. Under KNUT 3 har 

samarbete initierats med Coompanion Kalmar län som i sin tur jobbar nära UF i länet. Via UF har KNUT 

och Coompanion marknadsfört Hållbara gymnasiearbeten där vi erbjuder stöd och handledning för de elever 

som väljer en inriktning med hållbar utveckling i sitt gymnasiearbete. Detta har sedan utvecklats till att nu 

också kan bli en del i Drivhusets verksamhet. Drivhuset är en mötesplats för studenter som vill utveckla 

affärsidéer och entreprenöriellt driv. Insatserna ska leda till att fler vågar ta steget till att starta och driva 

eget. Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet. 

 

Utbildningsinsatser – Endagsaktiviteter 

Ett flertal endagsaktiviteter har genomförts för lärargrupper och skolledare. KNUT har också medverkat 

med workshops och föreläsningar på flera konferenser i regionen i samband med andra aktörers 

arrangemang. Bland annat på NO-biennalen i Växjö och ett hållbarhetsseminarium i Vimmerby i samverkan 

med Regionförbundet i Kalmar län, Vimmerby kommun och Den globala skolan.  

En lyckad utbildningsinsats genomfördes under en intensiv ”Blekingevecka” hösten 2014 där pedagoger 

erbjöds workshops vid tre tillfällen i samverkan med Kreativum Sience Center i Karlshamn. Under samma 

vecka hölls en workshop för förskollärare i Ronneby, en informationsträff för skolledare i Sölvesborg och en 

träff med gymnasielärare i Karlshamn.  Det vi lärde av den är att möjligheten att nå lärare är så mycket 

större om man i samverkan med andra aktörer kan erbjuda kompetensutveckling som innehåller olika delar 

och som man kan direkt återkoppla i sin egen verksamhet/undervisning.  

Resultatet från den veckan har utmynnat i att flera pedagoger har efterlyst utbildningsinsatser för sina 

kollegor på den ”egna” skolan. 

3.4.3 Nätverk/samverkan 

De långa ledtiderna inom skolans verksamhetsområde kan göra det svårt att komma igång med 

skolutvecklingsprocesser parallellt med andra lokala utvecklings/omställningsprocesser i en kommun. Här 

måste man ha god framförhållning och hålla sig uppdaterad om vad som är på gång i regionen vilket 

möjliggörs genom att delta i olika samtalsforum och regionala nätverk.  

Många av aktiviteterna som beskrivits under rubriken Informations- och inspirationsinsatser ovan är ett led i 

att bilda nya nätverk, bli involverad i etablerade nätverk men framförallt att hitta former för samverkan i 

regionen. Flera informella samtal har också förts med strategiskt viktiga representanter på regionförbunden, 

länsstyrelserna, Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska högskola i syfte att forma en regional 

kunskapsplattform som stöd för skolorna i uppdraget att främja en hållbar samhällsutveckling. Ett resultat av 

det är den enkät som togs fram i samverkan med lärosätena under hösten och som skickades ut till samtliga 

skolledare och utbildningschefer i de tre sydostlänen.  

Även aktiviteterna som beskrivs under punkten Utbildningsinsatser kräver tillgång till nätverk där olika 

former av samverkan kan utvecklas. Inget av de koncept och metoder som kommit fram inom ramen för 

KNUT projektet hade kunnat genomföras med så goda resultat utan dessa nätverk.  

 

Ett av de viktigaste nätverket under hela KNUT projektet är det som skapats mellan projektledarna och 

forskningsledarna inom KNUT FoU. Att ha kontinuerlig tillgång till stöd och återkoppling från forskningen 

har haft en mycket positiv inverkan på samtliga projektresultat. Att kunna koppla aktiviteterna till forskning 
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och beprövad erfarenhet har ofta en avgörande betydelse för att upprätta ett förtroende mellan projektet och 

skolan.  

 

Nätverket som formats under projektets gång mellan de nationella aktörerna har också gett positiva effekter 

på regional nivå då flertalet aktiviteter genomförts i samverkan med dem. Här kan nämnas framförallt 

Naturskyddsföreningen, Håll Sverige Rent och Den globala skolan. Det nätverket beskrivs närmre i den 

sammanfattande nationella slutrapporten.  

 

 

Att ingå i nätverk även ”utanför” skolans verksamhetsområde, som tex Svensk Energis Skol- och 

rekryteringsråd medför att innehållet i de metoder och koncept som tas fram kan hanteras utifrån många 

olika perspektiv. I och med detta kan projektet bidra till att undervisningen får ett mer relevant innehåll – 

precis det som eleverna efterfrågar enligt KNUTs forskningsrapport.  

  

KNUT-projektet har också blivit inbjuden att delta i Skolverkets nätverk för landets resurscentra för  

naturvetenskap och teknik, fysik, kemi och biologi. Här har KNUT- projektet haft möjlighet att peka på 

vikten att koppla undervisningen i respektive ämne till hållbar utveckling.   

 

3.4.4 Övriga aktiviteter 
Energikontor Sydosts ansvar som projektägare och nationell koordinator har inneburit många aktiviteter 

utanför sydostregionen. Dess aktiviteter redovisas i den sammanfattande nationella slutrapporten.  

 

Många av aktiviteterna under perioden har kunnat följas och finns dokumenterade på KNUT projektets 

webbsida www.knutprojeket.se på projektets Facebooksida, www.facebook.com/knutprojektet samt på 

Energikontor Sydosts webbsida, www.energikontorsydost.se.  

 

3.4.5 Indikatorer 
Regionala indikatorer för tiden 2013-03-01 – 2014-12-31 

Antal kommuner som deltar i projektet 17 

Antal förskolor som deltar i enstaka aktiviteter 10 

Antal förskolor som deltar i processaktivitet 3 

Antal skolor som deltar i enstaka aktiviteter 20 

Antal skolor som deltar i processaktivitet 35 

Antal gymnasieskolor som deltar i enstaka aktiviteter 0 

Antal gymnasieskolor som deltar i processaktivitet 7 

Antal pedagoger som deltar i enstaka aktiviteter 250 

Antal pedagoger som deltar i processaktivitet 200 

Antal skolledare som deltar i enstaka aktiviteter 40 

Antal skolledare som deltar i processaktivitet 20 

Antal företag som bidragit med tid/resurser till projektet 20 

Antal aktiviteter som skapat samverkan mellan förskolor/skolor och 

omgivande samhälle 

90 

Antal aktiviteter som skapat samverkan mellan förskolor/skolor och 

universitet 

8 

Antal strategiska nätverk som projektet kopplats till 8 

Antal träffar i media 30 

Antal regionala spridningsaktiviteter/konferenser 8 

Antal nationella spridningsaktiviteter/konferenser 2 

 

Därutöver har projektet nått ca 2 500 elever i direkta kontakter kopplat till processaktiviteter.   

 

 

http://www.knutprojeket.se/
http://www.facebook.com/knutprojektet
http://www.energikontorsydost.se/
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4. Projektets övriga resultat och erfarenheter  

Flera resultat och erfarenheter finns beskrivet under respektive punkter ovan där framförallt det positiva 

genomslag som koncepten Hållbara kliv och Tjejresan fått under åren. Det samarbete som initierats och 

utvecklats med de regionala aktörerna som regionförbund, länsstyrelser och regionens lärosäten och där man 

ser KNUT- projektet som en regional aktör som kan ha en samordnande funktion är också ett positivt 

resultat av flera års strategiskt arbete.  

Både den direkta feedbacken, som återkoppling via utvärderingar från pedagoger och övriga, har visat på att 

det KNUT-projektet kunnat erbjuda i form av workshops, kompetensutveckling och stöd i 

utvecklingsprocesser mycket väl matchar det behov av stöd för LHU som efterfrågas i regionen.  

 

Förutom tillgången till kontinuerlig kontakt med forskare inom området har KNUT- projektets deltagande i 

processen att ta fram Sveriges slutrapport inför avslutet av den tioåriga FN dekaden också påverkat 

förtroendet positivt för projektets verksamhet regionalt.  

 

 

Oskarshamn 2015-02-20 

  

Kerstin Eriksson 

Projektledare/nationell koordinator 

 
 

 

Bilagor 
1 - Specificerad regional aktivitetsrapport 

2 – Inbjudningar, program, bilder och artiklar 
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Bilaga 1 
 

Specificerad regional aktivitetsrapport 2013-03-01 – 2014-12-31 

Energikontor Sydost 

 

Informationsinsatser 

Strategiska möten  

 

Datum och plats 

2013 

Aktivitet Målgrupp Antal 

 Växjö 24 jan Miljömålsdag 

Regionförbund och länsstyrelsen i 

Kronoberg 

Regionala/kommunala 

politiker och tjänstemän 

Kronobergs län 

85 

 Karlshamn 31 jan Träff med kommunens skolledare 

o miljöstrateg 

Skolledare 8 

 Oskarshamn 6 febr Träff med styrgrupp för 

Teknikcollage för 

Oskarshamn, Mönsterås, 

Hultsfred och Vimmerby 

kommuner 

Skolledare och politiker 9 

 Lessebo 21 febr Kommundialog Politiker, tjänstemän 4 

 Tingsryd 25 febr Kommundialog Politiker, tjänstemän 11 

 Ljungby 25 febr Kommundialog Politiker, tjänstemän 5 

 Kalmar 26 febr Landstinget Kalmar län Politiker, tjänstemän 6 

 Vimmerby 27 febr Träff ang. Tjejresan Skolledning - elever 3 - 7 

 Växjö 11 mars Kommundialog Politiker, tjänstemän 5 

 Olofström 19 mars Kommundialog Politiker, tjänstemän 9 

 Västervik 4 april Kommundialog Politiker, tjänstemän 6 

 Älmhult 8 april Kommundialog Politiker, tjänstemän 5 

 Uppvidinge Kommundialog Politiker, tjänstemän 7 

 Oskarshamn 26 

april 

Nätverksträff för skolledare i 

sydost 

Skolledare 14 

 Växjö 8 maj Regiondialog södra Småland Politiker, tjänstemän 5 

 Vimmerby 13 maj Kommundialog Politiker, tjänstemän 7 

 Sölvesborg 20 maj Möte skolchef och miljöstrateg  2 

 Karlskrona 14 juni Möte med miljöstrateg och 

samordnare för skola Region 

Blekinge 

 2 

 Ronneby 30 aug Träff skolchefer miljöstrateg och 

samordnare för skola Blekinge län 

Skolchefer 8 

 Växjö 30 sept Skolkonferens Växjö bibliotek Lärare  

 Oskarshamn 3 sept Träff Klimatkommissionen 

Kalmar län 

Regionala/kommunala 

politiker o tjänstemän 

31 

 Linköping 19-20 

sept 

Nationell KNUT konferens Nätverk, lärare, skolledare, 

politiker 

150 

 Oskarshamn 16 okt Nationell Energi konferens Nationella/regionala politiker, 

tjänstemän, näringsliv 

250 

 Karlskrona 7 nov Regional KNUT konferens 

(Energiting Sydost) 

Regionala/kommunala 

politiker, tjänstemän, lärare, 

skolledare 

30 

(150) 

 Stockholm 13 nov Nationellt dialogmöte Politiker, tjänstemän, LHU 

nätverket, forskare 

25 

 Kosta 6 dec Regiondag södra Småland med 

fokus på lärande och 

kompetensförsörjning 

Regionala/kommunalapolitike

r och tjänstemän 

Kronobergs län 

 

Informationsinsatser 

Strategiska möten 
2014    

 Stockholm 14 

januari 

Interpellationsdebatt i riksdagen 

kring LHU, 

Utbildningsministern flera 

riksdagsmän 

 

 Borgholm 17 jan Medlemsmöte Tjänstemän Borgholms 

kommun 

 

 Torsås 23 jan Medlemsmöte Tjänstemän Torsås kommun  

 Emmaboda 24 jan Medlemsmöte Tjänstemän Emmaboda 

kommun 
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 Växjö 24 jan Planeringsmöte Tjejresan 

Kronoberg 

Linnéuniversitetet, 

Regionförbundet Södra 

Småland, Gotech 

8 

 Västervik 5 febr Dialogmöte Västervik, Vimmerby, 

Oskarshamn, Mönsterås och 

Högsby 

 

 Högsby 7 febr Planeringsmöte Hållbara 

gymnasiearbeten 

Coompanion, 5 

 Växjö 24 febr Planeringsmöte Tjejresan 

Kronoberg 

Linnéuniversitetet, 

Regionförbundet Södra 

Småland, Gotech 

7 

 Kalmar 24 febr Medlemsmöte Tjänstemän Kalmar kommun 5 

 Karlshamn 27 febr Planeringsmöte lärarkonferenser Kreativum 3 

 Svängsta 27 febr Planeringsmöte kompetensutv. Pedagoger Möllegårdens 

skola 

4 

 Växjö 4 mars Planeringsmöte Tjejresan 

Kronoberg 

Linnéuniversitetet, 

Regionförbundet Södra 

Småland, Gotech 

7 

 Kalmar 4 mars Referensgruppsmöte 

Klimatsamverkan Kalmar län 

Alla kommuner i länet, 

reg.förb. landsting och 

länsstyrelen 

 

 Växjö 6 mars Möte kring samverkan 

kartläggning LHU i 

Kalmar/Kronobergs län 

Linnéuniversitetet 4 

 Växjö 12 mars Möte kring samverkan LHU i 

Kronobergs län 

Samordnare för skolan 

Regionförb. Södra Småland 

1 

 Kalmar 2 april Möte kring samverkan LHU i 

Kalmar län 

Samordnare för skolan 

Regionförbundet Kalmar län 

1 

 Hultsfred 4 april Energidag Kommunala/regionala 

tjänstemän/plitiker 

 

 Oskarshamn 8 april Info kring Energy Forum Skolledare, Högsby, 

Oskarshamn och Mönsterås 

kommuner 

6 

 Kalmar 11 april Dialogmöte Landstinget Kalmar  

 Oskarshamn 14 

april 

Planeringsmöte lärarkonferenser Kreativum  

 Växjö 16 april Startmöte Tjejresan Kronoberg Linnéuniversitetet, Gotech 5 

 Växjö 28 april Möte kring samverkan 

kartläggning LHU i 

Kalmar/Kronobergs län 

Linnéuniversitetet, RUC 5 

 Stockholm 6 maj Samtal/utfrågning Utbildningsutskottet, 

forskning, HUT nätverket 

40 

 Växjö 19 maj Infoträff inför Tjejresan Skolledare Teknikum 3 

 Älmhult 20 maj Infoträff inför Tjejresan Skolledare gymnasiet 2 

 Ljungby 20 maj Infoträff inför Tjejresan Skolledare gymnasiet 4 

 Stockholm 26 maj Framtidsworkshop KNUT Projektledningen, forskning, 

mfl 

12 

 Eskilstuna 27 maj Dialog fortsättning KNUT Energimyndigheten  

 Uppsala 3 juni Träff inför avslut FN dekaden, 

Uppsala Universitet 

LHU nätverket, nationella 

aktörer, forskning mfl. 

100 

 Kalmar 11 juni Referensgruppsmöte 

Klimatsamverkan Kalmar län 

Alla kommuner i länet, 

reg.förb. landsting och 

länsstyrelen 

 

 Stockholm 27 aug Samtal/utfrågning Riksdagsledamöter, LHU 

nätverket, forskning, 

nationella aktörer, 

100 

 Mörbylånga 15 sept Medlemsmöte Tjänstemän Mörbylånga 

kommun 

 

 Kalmar 7 okt Referensgruppsmöte 

Klimatsamverkan Kalmar län 

Alla kommuner i länet, 

reg.förb. landsting och 

länsstyrelen 

 

 Karlskrona 31 okt Möte kring samverkan 

kartläggning LHU i Blekinge län 

Blekinge Tekniska 

Högskola 

3 
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 Eskilstuna 5 nov Dialog fortsättning KNUT Energimyndigheten  

 Alvesta 13 nov Regional KNUT konferens Politiker, tjänstemän, 

skolledare, lärare i 

sydostregionen 

150 

 Kalmar 11 dec Medlemsmöte Tjänstemän Kalmar kommun  

Utbildningsinsatser 

 
2013    

 Vimmerby 5 mars Temadag kring LHU 

KNUT workshop 

Skolledare, lärare, regionala 

politiker o tjänstemän 

35 

 Växjö 9 april NO-biennal KNUT workshop Lärare 30 

 Kalmar 24 jan, 28 

febr, 21 mars, 25 

april, 23 maj, 29 

aug 

Arbetsgrupp för koncept 

Hållbara kliv tema energi, 

vatten, renhållning Kalmar 

kommun 

Lärare, skolledare, 

skolutvecklare, repr. från 

kommunens tekniska 

verksamheter 

15 

 Växjö 17 juni, 15 

aug, 17 sept, 12 nov 

Arbetsgrupp för koncept 

Hållbara kliv tema vatten 

Växjö kommun 

Lärare, skolutvecklare, 

representanter kommunens 

tekniska verksamheter 

9 

 Kalmar län 22 jan, 

30 jan, 5 mars, 10 

april, 29 april, 30 

maj, 11 nov 

Introduktion och studiebesök 

Tjejresan Kalmar län 

Lärare, skolledare, 

gymnasieelever 

7 lärare 

23 

elever 

 Simpevarp 

29 aug, 9, 10, 11, 

12, 16, 17, 23, 24, 

25, 26 sept 

Temadag för elever och lärare 

inom aktiviteten Energy Forum 

Oskarshamn, Mönsterås, Högsby 

kommuner 

Lärare och elever åk fem 42 lärare 

675 

elever 

 Växjö 14 maj Återsamling och utbildning för 

lärare 

Hållbara kliv 

Lärare 25 

 Växjö 14 aug Introduktion Hållbara kliv Växjö 

tema Energi 

Lärare 17 

 Växjö 23 

klassbesök under 

året 

Temadagar och studiebesök för 

lärare och elever inom aktiviteten 

Hållbara kliv tema energi 

Lärare och elever åk fem Ca 30 

lärare 

575 

elever 

 Simpevarp 26 aug Introduktion Energy Forum, 

Oskarshamn, Mönsterås, Högsby 

kommuner 

Lärare 21 

 Växjö 3 okt Utbildning Hållbara kliv tema 

Energi 

Lärare 13 

 Växjö 22 okt Introduktion Hållbara kliv tema 

Energi 

Lärare 10 

 Växjö 22 okt Introduktion Hållbara kliv tema 

Energi 

Lärare 10 

Utbildningsinsatser 2014    

 Kalmar 14 febr Tjejresan Kalmar Tjejer åk 2 gymnasiet 15 

 Svängsta 17 juni Kompetensutv.dag Lärare Möllegårdens skola 25 

 Oskarshamn 28 aug Introduktion Energy Forum Lärare Oskarshamn, 

Mönsterås, Högsby 

13 

 Tingsryd 1 sept Introduktion Tjejresan Elever gymnasiet 16 

 Älmhult 2 sept Introduktion Tjejresan Elever gymnasiet 8 

 Växjö 3 sept Introduktion Tjejresan Elever Teknikum 6 

 Växjö 9 sept Tjejresan Kronoberg Elever gymnasieskolor 

Kronoberg 

28 

 Simpevarp 9 sept – 

14 okt, 10 tillfällen 

Temadagar Energy 

Forum/Energi i femman 

Elever åk 5 Mönsterås, 

Oskarshamn, Högsby 

kommuner 

370 

elever 

28 ped 

 Älmhult 8 okt Tjejresan Kronoberg Elever gymnasieskolor 

Kronoberg 

 

 Karlshamn 14 okt Info LHU/KNUT på gymnasiet Lärare Väggaskolan 6 

 Karlshamn 14 okt Workshop Kreativum Lärare F-3 Blekinge län 27 

 Sölvesborg 15 okt Info LHU/KNUT Rektorsträff 10 

 Karlshamn 15 okt Workshop Kreativum Lärare 4-6 Blekinge län 24 
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 Ronneby 16 okt Info LHU/KNUT i förskolan Förskollärare Ronneby 

kommun 

32 

 Karlshamn 16 okt Workshop Kreativum Lärare 7-9 Blekinge län 19 

 Tingsryd 6 nov Tjejresan Kronoberg Elever gymnasieskolor 

Kronoberg 

28 

 Oskarshamn 26 nov Final Energi i femman Elever åk 5 Mönsterås, 

Oskarshamn, Högsby 

kommuner 

200 

 Växjö 1 dec 

Linnéuniversitetet 

Avslutning Tjejresan Kronoberg 

o Kalmar 

 

Elever gymnasieskolor 

Kronoberg o Kalmar 

28/15 

Nätverk/samverkan 2013    

 Stockholm 1 mars Skolverkets nätverksträff för 

Nationella resurscentra 

Skolverkets tjänstemän, 

nätverket för nat. resurscentra 

 

17 

 Stockholm 4 april Nationell konferensWe Change Politiker, forskare, näringsliv  

 Stockholm 10-11 

april 

Träff med Svensk Energis skol o 

rekryteringsråd 

Energibranschen 33 

 Stockholm 11 april Träff med Naturskyddsföreningen 

KNUT- Energifallet 

Nationell LHU aktör 4 

 Norrköping 12 april Träff med SMHI Nationell aktör 1 

 Stockholm 19 april Nationella HUT nätverket Nationella LHU aktörer 13 

 Stockholm 27 maj Nationella HUT nätverket Nationella LHU aktörer 10 

 Stockholm 18 juni Träff med Håll Sverige Rent, 

samordning KNUT HSR projekt 

Nationell LHU aktör 4 

 Växjö 17 juni, 15 

aug, 17 sept, 12 nov 

Arbetsgrupp för koncept 

Hållbara kliv tema vatten 

Växjö kommun 

Lärare, representanter 

kommunens tekniska 

verksamheter 

 

9 

 Stockholm 22 aug Nationella HUT nätverket Nationella LHU aktörer 9 

 Stockholm 18 sept Skolverkets nätverksträff för 

Nationella resurscentra 

Skolverkets tjänstemän, 

nätverket för nat. resurscentra 

 

15 

 Stockholm 8 okt Nationella HUT nätverket Nationella LHU aktörer 12 

 Växjö 18 nov Linnéuniversitetet  2 

 Oskarshamn 11 dec Telekonferens kring skol-

aktiviteter 2014 

Energi och klimatrådgivarna 

Sydost 

11 

Nätverk/samverkan 2014    

 Stockholm 10 febr Nationella HUT nätverket Nationella LHU aktörer 12 

 Stockholm 10 febr Möte kring Energifallet Naturskyddsföreningen  

 Telmöte 25 febr Gemensamt skolprojekt Energikontoren Sverige  

 Stockholm 14 mars Nationella HUT nätverket Nationella LHU aktörer 14 

 Stockholm 3 april Nätverksträff på Skolverket Nationella LHU nätverket 32 

 Telmöte 10 april Samverkan skolprojekt Energikontoren Sverige 5 

 Bergkvara 2 maj Nätverksträff Vindkraftsboken Lärare, elever, 

energibranschen, forskning 

40 

 Stockholm 19 

september 

Nationella HUT nätverket Nationella LHU aktörer 12 

 Helsingborg 1-2 okt Camp 2050 Energikontoren Småland, 

sydost, Skåne, Västra Götalnd 
110 

 Göteborg 22-23 okt Nationella HUT nätverket i 

samband med LHU träffen 

Göteborgs Universitet 

Nationella LHU aktörer, 

forskning mfl 
150 

 Göteborg 1 dec Dialogmöte kring fortsatt 

samverkan/nätverk 

Göteborgs Universitet, SLU, 

forskning, SMHI, Göteborgs 

botaniska trädgård 

12 
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Blekingeturnén hösten 2014 

    

              



 

 

15 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

Tjejresan  
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Energi i femman 
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Hållbara kliv 
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Energiting Sydost – regional spridningskonferens 2014 
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Hållbara gymnasiearbeten – UF 
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