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KNUT är ett nationellt 
skolutvecklingsprojekt som stödjer skolor 
och förskolor i arbetet med lärande för 
hållbar utveckling enligt gällande 
läroplaner.

Syftet med projektet är att bidra till en 
hållbar samhällsutveckling samt stärka 
Sveriges roll som en ledande 
kunskapsnation inom området. 



Vad är hållbar utveckling?

Ekologisk ram

Social dimension

Ekonomisk dimension

Varför?



Klimatförändringar



Global resursfördelning
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Hur fördelas världens resurser?

20 procent av världens befolkning nyttjar
80 procent av jordens resurser



Vad är hållbar utveckling?

Ekologisk ram

Social dimension

Ekonomisk dimension

Den 19 augusti inträffade Earth Overshoot day. Det är den dagen på året då vi har 
använt alla de resurser som jorden kan återskapa inom ett år. Förra året så var den 
dagen den 22 augusti.
Det innebär att vi överskridit produktionen av jordens ekologiska resurser och tjänster 
fyra månader innan året är slut. Om vi fortsätter i dagens takt behöver vi två jordklot i 
mitten av seklet. 

Overshoot day 2014 
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* Concept by New Economics 
Foundation, UK

135%



20 bilder
Jorden atmosfär
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Skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola:

har fått kunskaper om förutsättningar för en god 

miljö och en hållbar utveckling

har fått kunskaper om och förståelse för den 

egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället

Lgr 11



20 bilder
Jorden atmosfär
Jorden på natten – 4 perspektiv

Hållbar utveckling i Lgr 11

Skolprojekt
KNUT
Energiutmaningen
Hela skolor – skolutveckling
Ämnesövergripande
Bedömning
Exempel 
Jeans
mat

Barns tankar

54% av barnen är oroliga och tänker ganska 

mycket över klimatfrågorna

44% av barnen tror att de själva kan bidra till att 

påverka klimatförändringarna

57% av barnen vill att barn och vuxna  ska göra 

mer tillsammans för klimatet

50% av barnen tycker sig ha för lite kunskap om 

klimatförändringar
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Har er kommun någon strategi, handlingsplan eller   motsvarande för hur 

grundskolorna ska utveckla och förbättra arbetet med hållbar utveckling i 

enlighet med Lgr11 och nationella styrdokument?



Koordinerar ett nätverk och samverkar med de stora nationella 
aktörerna som verkar för Lärande för hållbar utveckling i syfte att 
tillsammans lyfta frågan på politisk nivå och därmed få resurser till 

skolorna i Sverige 

KNUT nationellt



Forskning visar att barns och ungdomars lärande bör sättas in i ett 
större sammanhang för att skapa intresse och engagemang

Skolor och förskolor  
Regionens och 
kommunernas strategiska 
planer inom energi, klimat 
och miljöområdet  

Omgivande samhälle, 
alternativa lärmiljöer 
tex studiebesök Forskning och ny 

teknik inom området 

KNUT regionalt
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Blekinge län- Karlshamns kommun
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Regionala aktiviteter/framgångskoncept



Nu förstår  

jag hur allt 

hänger ihop!

NO-ämnen

Språk

SO-ämnen

Matematik

Hem o konsument-

kunskap

Hållbar utveckling

Idrott
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KNUT Sydost

Visionen

Barn och ungdomar i sydöstra Sverige

-är aktiva i omställningen till ett
hållbart samhälle
-har en positiv framtidstro 
-ser möjligheter att leva och verka
i regionen i framtiden

Växjö – Europas grönaste kommun

Koncept framtaget i bred 
samverkan med Växjö 
Energi och Växjö kommun

Lärarfortbildning i flera 
steg

Målgruppsanpassat 
studiebesök

Utmaning

Går vidare med åk 4
Vattenverket



Projektet Hållbara kliv – energiutmaningen är ett 

samarbete mellan Skola- och barnomsorg, 

Energikontor Sydost (KNUT-projektet), 

Planeringskontoret och VEAB.



Växjö
Europas grönaste stad



Vi har visionen om ett 

fossilbränslefritt Växjö, där 

vår energiförbrukning inte 

leder till någon 

klimatpåverkan.

Vision



Katarina Cronqvist och Helen Öberg har med sina 

klasser planerat och genomfört temat under våren 

2012, för att under hösten 2012 sprida kunskapen till 

kollegor i grundskolan.



Vi har fått bidrag från Växjö kommuns klimatkonto för 

att förse alla elever med likvärdiga, intresseväckande 

experimentlådor. Varje skola får en egen 

experimentlåda i temat hållbar utveckling.



Hållbara kliv – energiutmaningen

ÅK 5 besöker VEAB under läsåret

Hur går det till för att 7500 bostäder ska få värme till 

sina hus?



Vad är energi? Vad finns inne i en energiburk?



Lärarfortbildning med experiment, studiebesök på 

VEAB och experimentlådor till varje skola.







Besök på VEAB – spännande, får vi se värmepannan?



Hjälm och hörlurar på – alla måste följa gruppen!



Så många datorer i kontrollrummet – vi ser flisen åka in 

på transportband!



Allt fungerar ungefär som den här ångmaskinen – vi 

eldar och får el och värme! Varmt vatten förvaras i 

”termosen”.



Reflektionsbok – vad var det som hände? Vi vill göra 

fler experiment!



Resultat

• Ca 60 lärare har deltagit i fortbildningen

• 25 experimentlådor är utdelade till 4-6 skolorna

• 42 studiebesök har genomförts på VEAB – ca 1050 elever

• Uppföljning och erbjudande till nya lärare om fortbildning HT 13

• Bokningar för 2013-2014 



Ange din bedömning med ett kryss    

Vad tyckte du om att arbeta med frågor som rör energi och klimat 111 111111111
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Har du lärt dig mer om klimatfrågor och vad energi kan vara? 111111111

1
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Att göra experiment – vad tycker du om det? 111111111

1
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11
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Har temat påverkat din inställning till att spara energi? 111111111

11

1

111111111

11
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Bidrog studiebesöket på VEAB till att du lärde dig mer? 111111111

1

111111

1111111 1











kerstin.eriksson@energikontorsydost

www.knutprojektet.se

www.facebook.com/knutprojektet

Mer information:

mailto:kerstin.eriksson@energikontorsydost

