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Nu förstår jag helheten

Ett samverkansprojekt mellan sju län i Sverige i syfte att öka barns
och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för energi ‐ resurs
och klimatfrågor och därmed stärka deras handlingskompetens inom
dessa områden. Syftet är också att bidra till ökad kompetensförsörjning
och ökat entreprenörskap inom energi ‐ resurs och klimatområdet
för att stärka Sveriges konkurrenskraft i framtiden.
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1. Sammanfattning
Lärande för hållbar utveckling är en nyckelfaktor för att lyckas med den
samhällsomställning som krävs för att klara utmaningarna kring
klimatförändringar, energiförsörjning och orättvis resursfördelning. Detta återges
i regionala, nationella och internationella styr‐ och policydokument.
Fyra organisationer representerade i nio län har i samverkan drivit det nationella
skolutvecklingsprojektet KNUT under perioden 1 mars 2010 – 31 december 2012.
Projektets främsta mål har varit att utveckla metoder och verktyg för att initiera
och stödja pedagogerna i lärandet för hållbar utveckling i syfte att öka barns och
ungdomars intresse, kunskap och engagemang för klimat‐ energi och
resursfrågor.
Den primära målgruppen för projektets insatser har varit att nå pedagoger från
förskola till gymnasium med aktiviteter som föreläsningar, inspirationsdagar och
framförallt olika fortbildningsinsatser. Även barn och elever från förskola till
gymnasiet har varit delaktiga i en mängd olika aktiviteter antingen direkt riktade
till dem eller via pedagogerna.
Innehållet i aktiviteterna har utvecklats utifrån de inblandade organisationernas
tidigare erfarenheter av regionala skolutvecklingsprojekt med koppling till
skolans styrdokument och forskning inom området. Den samlade kompetensen
inom projektorganisationen och den följeforskning som varit direkt knuten till
projektet har bidragit till att aktiviteterna som genomförts har garanterat hög
kvalité och trovärdighet. Detta har bidragit till att lättare få respons bland
skolledare och pedagoger.
En organisation bestående av en nationell styrgrupp och regionala projektledare
har under projektperioden haft kontinuerlig kommunikation där
erfarenhetsutbyte, uppföljning och spridning av metoder och verktyg stått på
agendan. Den samlade kompetens som funnits inom projektorganisationen har
starkt bidragit till de goda resultat som uppnåtts. Genom samarbetet inom
projektorganisationen har nätverken kring lärandet för hållbar utveckling stärkts.
Att integrera skolan i all samhällsutveckling och knyta det omgivande samhället
och dess resurser till skolans arbete har varit ett av projektets mål vilket också
återfinns i skolans styrdokument. Samverkan med företag, kommuner,
föreningar och offentlig verksamhet har betytt mycket för projektets resultat.

Under projekttiden har samarbete med andra kommunala verksamheter och
projekt, inriktade på hållbar utveckling, inletts och konkretiserats. Detta
samarbete har skapat nya ingångar till att utnyttja befintliga strukturer på ett
naturligt sätt i skolarbetet. Genom ett sådant arbetssätt kan skolans
utvecklingsarbete följa och involveras i kommunens och regionens övriga mål
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och strategier inom energi, miljö, och klimatområdet. Detta har visat ha en
avgörande betydelse för att nå långsiktiga resultat.
De aktiviteter, metoder och koncept som redovisas i denna slutrapport visar en
tydlig utveckling från att i början fokusera på många enstaka aktiviteter till att
mer jobba med strategiskt insatser som är förankrade på kommunnivå och som
också genomförs i bred samverkan.
Att projektaktiviteterna fått genomslagskraft och bidragit med nya perspektiv
visas sig tydligt i de utvärderingar som genomförts bland både pedagoger och
elever under projektets gång. Även delresultaten från följeforskningen pekar på
det.
Slutsatsen och erfarenheterna från denna projektperiod visar att bästa sättet att
nå långsiktiga resultat inom lärandet för hållbar utveckling är att samverka på
bred front och med många olika aktörer.
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2. Bakgrund
KNUTprojektet startade som en sammanslagning av fyra skolutvecklingsprojekt som
hade genomförts med mycket goda resultat under flera år i olika geografiska
områden i Sverige. Dessa hade finansierats med medel från Myndigheten för
skolutveckling och/eller Energimyndigheten. Genom en dialog mellan de båda
myndigheterna och de fyra organisationerna som drivit projekten togs beslut att
starta ett stort nationellt skolutvecklingsprojekt där kopplingar till naturvetenskap
och teknik skulle vara särskilt starka och med fokus på energi‐ klimat‐ och
resursfrågor.
Projektet statade våren 2009 och hade som främsta uppgift under första året att
forma en projektorganisation som med sina olika kompetenser skulle bidra till att
projektets mål och syften kunde nås. Genomförandefasen, KNUT 2 som denna
slutrapport beskriver, påbörjades 1 mars 2010 och avslutades 31 december 2012.
KNUT projektet har agerat nationellt med bas i fyra regioner som från början
omfattat sju län och inkluderat totalt 75 kommuner. Under sista året kom även
Jämtland och Norrbotten att innefattas i det geografisk områden i och med att de
blev medlemmar i Bio Fuel Region. Därmed är det den största satsningen någonsin i
Sverige kopplat till kunskapsutveckling inom energi – resurs och klimatområdet.
Östergötlands län representerades från början av regionförbundet Östsam, som
sedan lämnade över ansvaret till Energikontoret Östra Götaland som i sin tur, och
efter godkännande av styrgruppen, lät Linköpings kommun i samarbete med
Norrköpings kommun driva projektet de två senaste åren.
De regionala aktörerna som drivit projektet har lång erfarenhet av arbete med
skolutveckling och entreprenörskap och har nätverk och kontaktytor på såväl lokal,
regional som nationell nivå.
De fyra regionala aktörerna har varit:

Bio Fuel Region
Västernorrland, Västerbotten,
from hösten 2011 även Norrbotten
och Jämtland
Stiftelsen Teknikdalen
Dalarna

Linköpings/Norrköpings
kommuner
Östergötland

Energikontor Sydost
Kalmar, Kronoberg, Blekinge
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KNUT är en förkortning för KunskapsUtveckling, Naturvetenskap och Teknik men har
under projektperioden mer och mer kommit att stå för KNUTpunkt, det vill säga att
vara spindeln i nätet och knyta ihop och samverka med andra aktörer på såväl
nationell, regional som lokal nivå som jobbar mot samma mål, ett lärande för hållbar
utveckling.

2.1 Problemställningar
De fyra organisationer som samverkat under projektperioden har i tidigare enskilt
genomförda projekt liksom i detta projekt haft en gemensam syn på de
problemställningar som utgjort bakgrunden till KNUTprojektet.
Det övergripande problemet är de utmaningar som världen idag står inför. Det
faktum att 20 procent av världens befolkning utnyttjar 80 procent av världens
resurser ställer höga krav på varje medborgares eget ansvar och handlande för att
bidra till en mer långsiktigt hållbar global resurshushållning.
Klimatförändringarna och de konsekvenser som följer av detta är en annan stor
utmaning.
Att minska utsläppen av växthusgaser och att få en mer rättvis fördelning av jordens
resurser kräver samarbete på alla nivåer, lokalt som globalt. För att klara detta
behövs ökade kunskaper och större engagemang hos varje enskild individ för att
man som konsument, producent, medborgare eller beslutsfattare ska kunna göra
kloka val och ta beslut som leder till förbättrad hushållning av jordens resurser,
minskad energianvändning och en omställning till ett energisystem som bygger på
förnyelsebara bränslen.
Nationella styrdokument inom energi och klimatområdet liksom övergripande
dokument kring hållbar utveckling utgår från internationella överenskommelser och
som man bör kraftsamla kring för att nå uppsatta mål.
Exempel på nationella överenskommelser som direkt berör skolan är FN:s
världstoppmöte i Johannesburg 2002, där det föreslogs en 10‐årig satsning för
lärande om hållbar utveckling som ett sätt att signalera till världens medborgare att
utbildning och lärande är nyckeln i framstegsarbetet för en hållbar utveckling. FN:s
generalförsamling fastställde årtiondet 2005‐2014 till perioden för lärande om
hållbar utveckling och gav samtidigt UNESCO uppdraget att ansvara för arbetets
genomförande.
Nämnda utmaningar kräver många och diversifierade lösningar men skapar samtidigt
stora möjligheter. Klimatfrågan kan ses som ett tecken på systemfel i samhället där
effektiva lösningar kräver samverkan, lokalt som globalt. För detta behövs
gränsöverskridanden kommunikation och förmåga att byta perspektiv i tid och rum
samt mellan kulturer och vetenskapsgrenar. Sådana färdigheter måste utvecklas på
alla utbildningsnivåer.
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I de nya läroplanerna och kursplanerna för grundskolan och gymnasieskolan som
antogs 2011 tydliggörs skolans roll för en hållbar utveckling. Där fokuseras på att
undervisningen ska stärka elevers handlingskompetens för att de därmed ska kunna
göra medvetna val som gynnar en hållbar utveckling.
Pedagogernas egen kompetens och arbetssätt är av central betydelse för att ge
undervisningen ett innehåll som stödjer elevernas lärande enligt intentionerna i
kurs‐ och läroplanerna. Här behövs både fördjupad ämneskunskap men också ökad
kunskap om hur elever bäst kan utveckla sina förmågor till handlingskompetens.
Fortbildning om metoder och verktyg behöver utvecklas med bas i den senaste
forskningen om lärande, där elevperspektivet är utgångspunkten i arbetet med
skolutveckling. Goda lärande exempel bör lyftas fram likaväl som att kopplingen till
entreprenörskap behöver stärkas.
Forskning och erfarenheter från tidigare projekt visar att lärare ofta saknar både
ämneskunskaper och vägledning för att på ett relevant sätt arbeta med dessa frågor
i skolan. Därmed har de ibland svårt att se klimat‐ och energifrågorna som en
naturlig ingång till att utveckla metoder som bidrar till skolutveckling inom ramen för
Lärande för hållbar utveckling.
Att skolan har en tydlig roll när det gäller att stärka elevers entreprenöriella förmåga
tydliggörs i regeringens nationella strategi för entreprenörskap i skolan. Här pekas på
vikten att elever ska tillåtas vara entreprenör i sitt eget lärande och att de
tillsammans och med stöd från omgivande samhälle skapar kunskap. Kopplingen till,
och samarbete med arbetslivet utgör en viktig del.
Regeringens satsning på kommersialisering och spridning av ny energiteknik är ett
sätt att bidra till att lösa energi och klimatutmaningarna. Samtidigt pekar
undersökningar pekar på att elevers kunskaper om och intresse för dessa frågor är
mycket bristfälliga. Att jobba med intresseväckande åtgärder samt att verka för
entreprenörskap och kunskapsutveckling inom energi‐ resurs och klimatområdet är
därför av stor betydelse för framtida tillväxt och sysselsättning.
Genom att sätta in ovan nämnda problemställningar i ett sammanhang
utvecklades en projektbeskrivning som presenteras under punkten 3.
Alla aktiviteter har inriktats framförallt mot att långsiktigt implementera energi ‐
resurs och klimatfrågorna som en del i den ordinarie undervisningen med en tydlig
koppling till Lgr 11 och Gy 2011. Detta har skett bland annat genom utveckling av
arbetsmetoder och ämnesinnehåll i främst naturvetenskap och teknik men i
samverkan med de samhällsorienterande ämnena för att därmed visa på
ämnesövergripande arbetssätt. Extra fokus har riktats mot det entreprenöriella
lärandet, alternativa lärmiljöer och metoder för en progression från förskola till
gymnasium inom lärandet för hållbar utveckling. De arbetsmetoder som utvecklats
under projektets gång har utformats för att kunna tillämpas inom alla
ämnesområden och därmed bidra till en utvecklingsprocess för hela verksamheten
på den skola som deltagit i projektet.
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KNUT har verkat för att stimulera samverkan mellan skolor och omgivande samhälle i
de aktiviteter som genomförts där företag, organisationer och offentlig sektor
bidragit med kompetens och resurser i projektets anda.
Några exempel på samverkan med omgivande samhälle
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2.2 Projektets organisation
Som beskrivits ovan har projektet genomförts i ett samarbete mellan fyra
organisationer fördelade på nio län. Varje organisation har haft en regional
projektledare som samverkat med flera olika nätverk och regionala aktörer. En
nationell styrgrupp har funnits som stöd och styrning av projektets genomförande.
Forskningsgruppen har haft ett vidare perspektiv på aktiviteternas genomförande
och kopplat dem till empiriska studier och tidigare forskningsresultat.

Projektägare och administration
Stiftelsen Teknikdalen har varit projektägare och administrativt ansvarig för
genomförande, ekonomi och redovisning. De har också ansvarat för upprättandet av
avtal mellan parterna i projektet.
Projektpartners har varit Energikontor Sydost, Bio Fuel Region och Linköpings‐
Norrköpings kommuner.
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Medel har använts till huvudprojektledare, regionala projektledare samt för
projektägarens administration och ekonomi. De administrativa uppgifterna har i
huvudsak att handlat om:
•
•
•
•
•
•

Planering av projektets aktiviteter
Rapportering i form av lägesrapporter och slutrapport
Möten i styrgruppen
Möten i projektgruppen
Ekonomi
Avtal mellan projektägare och projektpartners

Nationell projektkoordinator
Energikontor Sydost har haft uppdraget som nationell projektkoordinator med
följande uppgifter:
• Överordnat projektledaransvar
• Ansvarat för rapportering till den nationella styrgruppen
• Ansvarat för nationella aktiviteter såsom konferenser och möten
• Ansvarat för sammanställning av lägesrapporter och slutrapport
• Samordnat möten för de regionala projektledarna
• Ansvarat för att projektets genomförts i linje med uppsatta riktlinjer och
mål

Regional projektledning
De regionala projektledarna har i samarbete med projektkoordinatorn utgjort KNUT ‐
projektets projektteam och med gemensamma krafter drivit projektet i linje med
projektbeskrivningen. Arbetsfördelningen har sett ut enligt följande:
•

Blekinge, Kalmar & Kronobergs län
Regional projektledning ‐ Energikontor Sydost
Energikontor Sydost har haft ansvaret som nationell projektkoordinator.

• Östergötlands län
Regional projektledning – samverkan mellan Barn och
utbildningsförvaltningarna i Linköpings kommun och Norrköpings
kommun
•

Västernorrland & Västerbottens län
Regional projektledning ‐ BioFuel Region
BioFuel Region har ansvarat för projektets kommunikation.

•

Dalarnas län
Regional projektledning ‐ Stiftelsen Teknikdalen
Stiftelsen Teknikdalen har varit projektägare och ansvarat för projektets
genomförande och ekonomi.
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Om respektive regional projektlednings organisation/verksamhet
Blekinge, Kalmar & Kronobergs län – Energikontor Sydost
Energikontor Sydost är ett informations‐ och kunskapscenter som jobbar för ett
hållbart energisystem inom Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Målen är en
minskad klimatpåverkan och regional utveckling genom en satsning på
förnybara energikällor och energieffektivisering. Samarbete sker med alla
aktörer som vill arbeta mer medvetet med energifrågor: industrin, kommuner,
skolor, transportsektor och fastighetsägare. Energikontor Sydost startade 1999
och utvecklades länge som en del av föreningen SSKL, nuvarande
Regionförbundet Södra Småland. Från och med 2007 drivs kontorets arbete i ett
aktiebolag som ägs av kommuner och regionförbund i Kalmar, Kronoberg och
Blekinge län. Projekten sker i nära samarbete med den offentliga sektorn i
sydöstra Sverige. Energimyndigheten, Vägverket, Skolverket och regionens
lärcentra är andra viktiga uppdragsgivare. Många av kontorets projekt
finansieras genom olika EU‐program. Kontoret är medlem i FSEK, Föreningen
Sveriges Energikontor och i den europeiska organisationen för energikontor
FEDARENE. Sedan 2003 arbetar Energikontor Sydost aktivt med
utbildningsinsatser mot skolorna i sydöstra Sverige. Syftet med det är att öka
elevers intresse, kunskap och engagemang för klimat och energifrågor.
Grundfokus kring de frågorna utgår alltid från begreppet hållbar utveckling.
Webbsida: http://www.energikontorsydost.se
Dalarnas län – Stiftelsen Teknikdalen
Stiftelsen Teknikdalen grundades 1987 på initiativ från Stora Enso, Swedbank,
SSAB, Vägverket och Borlänge Kommun. Stiftelsens ändamål är att verka för att
utveckla näringslivet i Dalaregionen samt att främja
forsknings/utvecklingsarbete och utbildning på en kvalitativt hög nivå i Dalarna.
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Ett prioriterat mål för Stiftelsen Teknikdalen är hållbar utveckling av samhälle
och näringsliv. Stiftelsen driver bland annat utvecklingsprojekt inom området
energieffektivisering i byggnader, miljöteknik och Lärande för hållbar utveckling.
Sedan starten har Stiftelsen Teknikdalen initierat, medverkat och drivit
ett femtiotal regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt vilka
bidragit till ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna och Bergslagen. Webbsida:
www.teknikdalen.se.
Västernorrland & Västerbottens län – BioFuel Region
BioFuel Region är en förening i Västernorrland och Västerbotten som ägs av
kommuner, företag och organisationer. BioFuel Regions vision är att vara en
världsledande region i omställningen till biodrivmedel och produkter från
förnybara råvaror. Detta ska uppnås genom att vara kunskapsledande i
samhällsomställning, genom att satsa på industriell och regional utveckling samt
genom satsningar på ökat utbud av förnybara råvaror. BioFuel Region driver
olika utvecklingsprojekt inom allt från kommunala hållbarhetsstrategier via
industriell utveckling till utveckling av skolans arbete med hållbarhetsfrågor.
Sedan tidigare har BioFuel Region haft två projekt med inriktning mot skolan.
Det ena är ett lärarnätverksprojekt där gymnasielärare erbjudits träffar och
fortbildning. Det andra är en satsning på att stimulera gymnasieelever till att
göra projektarbeten med koppling till BioFuel Regions verksamhetsområden.
Webbsida: www.biofuelregion.se
Östergötlands län – Linköpings kommun i samverkan med Norrköpings kommun
Fjärde Storstadsregionen utgörs av tvillingstäderna Linköping och Norrköping
samt ett stort antal attraktiva omkringliggande orter av olika storlek och
karaktär. I Fjärde Storstadsregionen finns det omkring 500 miljöteknikföretag.
Ett starkt profilområde är förnyelsebar energi, där regionen har flera
internationellt uppmärksammade anläggningar för biogas‐ och
etanoltillverkning. Även inom energisystem och återvinning finns många
intressanta aktörer i regionen. Forskningssidan är välrenommerad med 150
miljöforskare på Linköpings universitet och två statliga forskningsinstitut ‐ SMHI
och SIG.
Skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och teknik i och utanför skolan
genomfördes 2008/2009 som en del av ”Storstadsprojektet” där Linköpings och
Norrköpings kommun i samarbete med Regionförbundet Östsam utvecklar
fjärde storstadsregionen. Syftet med projektet Naturvetenskap och teknik i och
utanför skolan har varit att öka intresse för och kunskap inom naturvetenskap
och teknik genom att utveckla nya arbetssätt, genomföra
kompetensutvecklingsinsatser samt utveckla samverkansformer mellan skola
och arbetsliv. En utvärdering av projektets resultat har genomförts via ett
externt företag som visat på mycket god måluppfyllelse. Projektet har bidragit
och kommer att bidra till ett bättre samarbete inom utbildningssektorn i fjärde
storstadsregionen samt de modeller som utvecklats kan med fördel även
användas inom andra utvecklingsområden. Dessa modeller kommer att
användas i vidare samarbete mellan kommunerna.
Webbsidor: www.linkoping.se, www.norrkoping.se
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Styrgrupp
Följande aktörer har ingått i projektets styrgrupp:
• Energimyndigheten
• Skolverket
• Representanter för deltagande regioner
• Näringsdepartementet
• Utbildningsdepartementet
• SKL, Sveriges kommuner och landsting
Styrgruppen har träffats tre‐fyra gånger per år. Dagordningar och
minnesanteckningar är dokumenterade på projektets webbaserade
internkontor.

2.3 Övriga aktörer
Utöver nationell koordinator och regionala projektledare har många olika
aktörer medverkat i projektet. Dessa verkar såväl på nationell som på regional
och lokal nivå. Under projektets gång har nya aktörer anslutit och andra utgått,
beroende på i vilken grad samarbetet gynnat projektets intentioner.
Nedan följer några exempel på regionala aktörer:
Dalarna:
• GävleDala Energikontor
• Högskolan Dalarna
• Framtidsmuseet
• Länsstyrelsen Dalarna (EnergiIntelligent Dalarna)
• Ung Företagsamhet Dalarna
• Naturskolan Falun/Dalarna
• NTA Dalarna
• Kommunala samordnare, näringsliv/skola/miljö
• Teknikverkstan Falun/Dalarna

Blekinge, Kalmar & Kronoberg:
• Linnéuniversitet
• Linköpings Universitet
• Regionförbundet i Kalmar
• Regionförbundet Södra Småland
• Energikluster Småland
• Regionens samordnare inom projektet Uthållig kommun
• Kommunala samordnare, näringsliv/skola/miljö
• Svensk Energis skol och rekryteringsråd i sydost
• Kreativum science center i Karlshamn
• eXperimentLabbet science center i Kalmar
13
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•
•
•
•

Regionens energi och klimatrådgivare
Enskilda kommuner och företag
Regionens klimatkommissioner
Regionens länsstyrelser

Östergötland:
• Centrum för teknik i skolan (CETIS)
• Energikontoret Östra Götaland
• Fenomenmagasinet (SC)
• Flygvapenmuseet
• Framtidsfrön
• Individuell Kunskaps Utveckling (IKU)
• Industrikompetens
• Linköpings Universitet
• Miljöteknikcentrum
• Naturcentrum
• Saab
• Tekniska Verken
• Visualiseringscentret i Norrköping
• Naturvetenskap och teknik för alla (NTA), Linköping

Västernorrland & Västerbotten:
• Länsstyrelsen Västernorrland
• Landstinget Västernorrland
• Arena Miljölänet Västernorrland
• Kommunförbundet Västernorrland
• MittUniversitetet
• Ung Företagsamhet Västernorrland
• Energikontoret Västernorrland
• Technichus MittSverige
• Komtek Örnsköldsvik
• Kommunala samordnare
• Regionförbundet Västerbotten
• Umeå Universitet
• Ungt Entreprenörskap Västerbotten
• Regionala skolutvecklingsnätverk i respektive län
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2.4 KNUT FoU
Under projektets första etapp formades en forskargrupp med representanter från
Linköpings Universitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitet, Dalarnas forskningsråd
och Högskolan Dalarna. Anledningen var att dessa tidigare varit involverade i de olika
regionernas skolutvecklingsprojekt med någon form av forskningsinsats och nu ville
utveckla det arbetet genom det nationella samarbetet som KNUT projektet innebar.
Tanken från början var att forskningsinsatsen skulle ingå som en del i KNUT projektet
men ändrades sedan till att bli ett eget forskningsprojekt med stöd från
Energimyndigheten med syfte att följa KNUT projektets aktiviteter med empiriska
studier.
Forskningsgruppen som har koordinerats av Anders Jidesjö,
Linköpings Universitet har varit en stor tillgång i projektet som
förutom de specifika insatserna som görs regionalt också har
bidragit med aktuella forskningsresultat och aktuell information
om vad som är på gång inom skolans verksamhetsområden.
De forskningsinsatserna som genomförts i regionerna finns
beskrivna under punkten 4.

2.5 Intressenter
Projektet har haft många olika intressenter varav ett flertal kontaktades under tiden
då projektet utformades. Merparten av intressenterna har i hög grad varit delaktiga i
projektet genom bland annat deltagande i styrgrupp, arbetsgrupper och
samarbetspartners i diverse utvecklingsinsatser. Följande intressenter har varit
särskilt viktiga för projektets genomförande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Energimyndigheten
Skolverket
SMHI
Svensk Energi
Högskolor och Universitet
Kommuner
Regionala organ: (Regionförbund/ Länsstyrelser/Landsting)
Berörda departement

2.6 Finansiering
Projektet har finansierats till 42 procent av Energimyndigheten. Aktörer som bidragit
med medfinansiering med både arbetsinsats som kontanta medel är tex
länsstyrelser, regionförbund, enskilda kommuner och företag.
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2.7 Projektdokumentation
Minnesanteckningar från styrgruppens och projektledningens möten finns
tillgängliga på KNUT projektets internkontor dit samtliga involverade haft tillgång till
egen inloggning. Därutöver har minnesanteckningarna skickats till samtliga berörda
via mail.
På internkontoret finns också tillgång till projektets administrativa rutiner,
projektbeskrivning, regionala aktivitetsplaner, lägesrapporter och
informationsmaterial.

2.8 Tidsplan
•
•
•

Projektets startdatum var den 1 mars 2010
Projektets slutdatum var den 31 december 2012
Projektets varaktighet var 34 månader

3. Verksamhetsbeskrivning/projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte,
mål och målgrupp
3.1 Syfte
Syftet med projektet är att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och
engagemang för energi‐ resurs och klimatfrågor och därmed stärka deras
handlingskompetens inom dessa områden. Syftet är att också bidra till ökad
kompetensförsörjning och ökat entreprenörskap inom energi‐ resurs och
klimatområdet för att stärka Sveriges konkurrenskraft i framtiden.
Resultat
Alla aktiviteter som genomförts under projektperioden och som finns redovisade i de
regionala slutrapporterna har haft ett tydligt fokus på att öka barns och ungdomars
intresse, kunskap och engagemang för energi‐ resurs och klimatfrågor. Detta oavsett
om aktiviteten varit riktad direkt mot eleverna eller mot pedagogerna. Utvärderingar
som gjorts bland elever och pedagoger under tiden pekar på att innehållet i
aktiviteterna har nått sitt syfte. Även de delrapporter som redovisats från
forskargruppen som följer projektets insatser pekar mot att goda resultat kommer
att uppnås. Syftets andra sats som handlar om ökad kompetensförsörjning och
entreprenörskap inom området går inte att mäta efter så kort tid utan här får man
göra bedömningen att om intresset, kunskapen och engagemanget ökar så ökar
också möjligheten att ungdomar söker sig högre utbildningar och yrkesutövningar
inom området. En indikation kring ungdomars val av högre utbildning och framtida
yrkesval kan dock utläsas i några av de aktiviteter som forskargruppen följer.
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3.2 Mål
Projektets mål har varit:
•

Att utveckla metoder som stärker elevers förmåga till kritisk granskning av
fakta och förhållanden och att de därmed kan inse konsekvenserna av olika
handlingsalternativ

•

Att utveckla ett lärande där elever kan tillägna sig ett personligt
förhållningssätt till övergripande och globala resursfördelningsfrågor

•

Att förmedla vilka möjligheter ny teknik kan skapa för en hållbar och rättvis
samhällsutveckling

•

Att utveckla metoder och verktyg som stimulerar elevers nyfikenhet,
självförtroende samt innovativa och entreprenöriella förmågor

•

Att bidra med fakta och goda exempel för att stödja utvecklingen av
läroplanen, kursplanerna och lärarutbildningen

•

Att utveckla och sprida goda exempel på ämnesövergripande
lärandemetoder

•

Att öka samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet

•

Att bilda och/eller stärka regionala och nationella nätverk som verkar för ett
lärande för hållbar utveckling

•

Att genom aktuell forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och
undervisning, bidra till ny kunskap samt kvalitetssäkra projektets metoder
och arbetssätt

•

Att bidra till ökad rekryteringen till tekniska och naturvetenskapliga
utbildningar

Resultat
De koncept och metoder som utvecklats under projektperioden och som finns
redovisade i de regionala slutrapporterna innehåller i olika omfattning alla delar som
är beskrivna i de åtta första målen. Eftersom regionerna haft olika fokus på
aktiviteter och målgrupper så finns också en viss geografisk skillnad på i vilken
utsträckning målen uppfyllts. Men sammantaget uppvisar projektet en mycket god
måluppfyllelse. Det sista målet är dock svårt att mäta efter så kort tid med även här
kan man göra antagandet att målet kommer att nås som en följd av det strategiska
arbetet som påbörjats och som sprids i regionerna. Här spelar samverkan mellan
utbildningsväsendet och arbetslivet en viktig roll.
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3.3 Målgrupper
•
•
•
•
•
•

Pedagoger
Elever från förskola till gymnasium
Studie och yrkesvägledare (SYV)
Skolledare
Politiker
Lärosäten för lärarutbildning

Resultat
De aktiviteter som genomförts och de koncept som utvecklats har i de flesta fall varit
anpassade till målgrupperna pedagoger och elever medan kontakt med skolledare
och i vissa fall politiker varit ett sätt att nå dessa målgrupper. Därmed har skolledare
och politiker inte varit föremål för direkta insatser i någon större omfattning. En
annan målgrupp som varit svår att nå studie ‐ och yrkesvägledare. Detta har
uppmärksammats och diskuterats vid de kontinuerliga uppföljningar och
avstämningar kring projektresultat som gjorts på möten med både styrgruppen och
projektledargruppen. Där har samtidigt konstaterats att skolledarna har en nyckelroll
för att få igång utvecklingsprocesser på skolorna. Likaså spelar politiska beslut en
viktig roll och är ofta en förutsättning för att nå långsiktighet. Resultat från
regionerna har visat att båda dessa målgrupper ofta har en avgörande betydelse för
att nå goda resultat. Detta är något som projektet tar med sig i en eventuell
kommande projektperiod.

3.4 Verksamhetsbeskrivning
Aktiviteterna som genomförts är beskrivna i de regionala slutrapporterna inklusive
dess bilagor. Där presenteras i detalj innehållet i aktiviteten, målgrupp för
aktiviteten, samverkansaktörer och resultat. Likaså finns varje regions indikatorer
redovisade.
Efter en diskussion i styrgruppen förändrades indikatorerna under projektperioden
från att från början endast visa kvantitativa resultat till att särskilja enstaka
aktiviteter och processaktiviteter. Genom att hålla isär dessa indikatorer har man
också fått ett mått på antalet kvalitativa aktiviteter som kan följas upp och
utvärderas.
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Nedan visas en sammanställning av de regionala indikatorerna:
Indikatorer 20100301 ‐ 20121231
Antal unika vuxna kvinnor som deltar i projektprocesser*
Antal unika vuxna män som deltar i projektprocesser*
Antal unika vuxna kvinnor som deltagit i enstaka projektaktiviteter**
Antal unika vuxna män som deltagit i enstaka projektaktiviteter**
Antal unika barn och ungdomar som deltar i projektprocesser*
Antal unika barn och ungdomar som tagit del av en enstaka projektaktivitet**
Antal träffar i media (tidningar, tidskrifter, TV, Radio).
Antal nätverk som projektet kommer verka inom
Antal kommuner som är delaktiga i projektet.
Antal organisationer och föreningar som är delaktiga i projektet.
Antal internationella samarbeten som startat som en följd av projektets insatser.
Antal inledda samarbeten mellan skolor, universitet/högskolor och
forskningsinstitutioner.
Antal riktade aktiviteter för att stimulera barns och ungdomars intresse, kunskap
och engagemang för energi‐ klimat och resursfrågor
Antal riktade aktiviteter för att stimulera barns och ungdomars innovativa och
entreprenöriella förmågor
Antal deltagande företag i projektaktiviteter.
Antal deltagande skolor i projektaktiviteter.
Antal pedagoger som erhållit fortbildning relaterat till projektets syften och mål

Mål
500
500
2 000
2 000
500
4 000
100
20
75
20
4
4

Uppnått
3578
474
4584
2213
9497
18775
76
41
55
76
2
23

30

336

20

222

80
400
800

222
343
3949

* Fortlöpande aktiviteter under en längre period. **Enstaka aktivitet som informationsträffar,
seminariedagar, temadagar etc.

Observera att indikatorerna ovan exkluderar antalet personer, vuxna som ungdomar,
som på olika sätt fått del av information och resultatspridning vid de nationella
träffar där KNUT projektet medverkat.

Resultat
Som framgår av indikatorerna ovan så har de flesta av målen uppnåtts med mycket
god marginal. Detta gäller framförallt antalet nådda elever och pedagoger där det
också framgår att väldigt många har deltagit i eller blivit involverade i
processaktiviteter. Att få igång utvecklingsprocesser istället för att genomföra
enstaka aktiviteter har varit ett strategiskt val och något som projektet mer och mer
fokuserat på ju längre projektet pågått. Den inriktningen visas tydligt i de metoder
och koncept som utvecklats i regionerna och som också spridits mellan regionerna.
De koncepten bygger ofta på en bred samverkan mellan skola och omgivande
samhälle och med en tydlig koppling till läroplan och kursplaner. Ett mycket
glädjande resultat är det stora antalet pedagoger och elever som deltagit i
processinriktade utvecklingsinsatser.
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Hur långt har maten åkt?

Här byggs en solcellsbil

Strömlös dag i årskurs ett
Gymnasieelever på
studiebesök.
Tjejresan 2012

Stipendiater 2012
Hållbara projektarbeten
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Kompetensutveckling för pedagoger

Alternativ lärmiljö!

Vad är det i
burken?
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Här tillverkas energiburkar!

Ny modell på solcellsbil?
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De indikatorer som inte uppnåtts är antalet delaktiga kommuner och skolor. Detta
hänger klart samman dels med den minskade budgetramen för hela projektet i och
med att Skolverket drog sig ur sin delaktighet som medfinansiär vilket medförde
färre timmar och minskad finansiering för resor, aktiviteter osv. Det strategiska valet
att fokusera på att få igång utvecklingsprocesser i ett färre antal kommuner istället
för att genomföra enstaka aktiviteter i många kommuner har också bidragit till att de
målen inte nåtts. Som kompensation för detta kan nog konstateras att kvalitén på
varje nedlagd timma har varit hög.
När det gäller antalet träffar i media och antalet internationella samarbeten, där
målen heller inte nåtts, så kan även det kopplas samman med minskad budgetram
och färre timmar vilket gjort att fokus varit på att genomföra kvalitativa aktiviteter i
regionerna och på det nationella planet. Trots det så har projektets synts i många
olika media runt om i regionerna på ett tillfredsställande sätt. Förutom i dagspressen
så har det funnits inslag från aktiviteterna på både radio och TV.
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3.5 Samverkan, nätverkande och spridning på nationell nivå
En viktig del av projektet har varit att hitta samverkansformer med andra aktörer
samt att initiera och delta i redan befintliga nätverk. På nationell nivå har KNUT
projektet etablerat goda kontakter med nationella aktörer som arbetar med lärande
för hållbar utveckling. Redan tidigt i projektet sågs möjligheter till samverkan med
Håll Sverige Rent och Grön Flagg där KNUT projektet var ett stöd i deras nya upplägg
kring temat Energi och klimat. Därefter har många regionala konferenser och
introduktionsträffar genomförts i samverkan med Håll Sverige Rent och ett flertal
skolor har som en del i sitt utvecklingsarbete blivit certifierade som Grön Flagg skola.
Andra nationella aktörer som KNUT projektet samverkat med är Världsnaturfonden,
Den globala skolan, Naturskolorna, Skolverket, Naturskyddsföreningen, Power Shift
och HUT nätverket (det nationella nätverket för lärande för hållbar utveckling som
initierades av Myndigheten för skolutveckling). KNUT projektet
har initierat ett nationellt nätverk mellan nämnda aktörer och
två träffar genomfördes under 2012. Genom detta nätverk
hoppas inblandade aktörer kunna utgöra en plattform som
med gemensamma krafter kan driva frågan om lärandet för
hållbar utveckling gentemot berörda myndigheter och
departement.
Samverkan och erfarenhetsutbyte har också inletts med andra
skolutvecklingsprojekt som fått medel från Energimyndigheten.
Framförallt gäller det projektet Energiutmaningen där ett
mycket nära samarbete har skett. Genom KNUT projektet har
Energiutmaningen kunnat spridas till Dalarna där tolv skolor
deltagit i projektet.
KNUT Dalarna har genom detta samarbete till stor del bidragit
till utvecklandet av materialet som hör till Energiutmaningen.
Materialet har sedan spridits till de övriga KNUT regionerna
och på så vis fått en stor geografisk spridning. Flertalet av
lärarfortbildningarna som genomförts under KNUT projektets
senare del har använt materialet Energiutmaningen som
grundmaterial.
Samarbete har också skett med projektet Energifallet.
Energifallet har tagit del av erfarenheter från KNUT projektet
och inspelningar från KNUT skolorna i Dalarna kommer att utgöra en del av den
webbaserade skolsatsningen som kommer att lanseras på Naturskyddsföreningens
hemsida under våren 2013.
Representanter från dessa projekt har varit inbjudna till och deltagit på de nationella
nätverksträffar som KNUT projektet arrangerat.

24

25
Som framgått tidigare finns de regionala aktiviteterna redovisade i respektive
organisations slutrapport.
Därutöver har ett flertal nationella aktiviteter genomförts både i ”egen” regi som i
samverkan med andra nationella aktörer.
Nedan redovisas exempel på nationella konferenser och möten där KNUT projektet
medverkat eller själva arrangerat i syfte att sprida goda projektresultat och samtidigt
stärka det nationella samarbetet.

Aktiviteter:
Möte med Skolverket
Energitinget
Cetis ‐ konferens

År
2010

Ort:
Stockholm
Stockholm
Norrköping

Möte
Skolforum

Stockholm
Stockholm

FND konferens

Kristianstad

Erfarenhetsträff KNUT
regionerna
Avstämning KNUT och
Energifallet
Möte Kalmar kommun och
Linköpings kommun
Didaktikdagarna
Informationsträff

2011

Borlänge
Kalmar
Kalmar
Stockholm
Linköping

Skolforum

Stockholm

HSR konferens
Workshop – KNUT 3

Stockholm
Stockholm

Nationell KNUT konferens
Träff med Energimyndigheten
och projektet
Energiutmaningen
Träff med SMHI
Minispridningskonferens

2012

Borlänge
Stockholm

Beskrivning:
Projektpresentation och finansieringsdiskussion
Föreläsning om projektet
Nationell konferens, Centrum för Tekniken i skolan –
KNUT projektet som utställare
Projektavstämning med Håll Sverige Rent
KNUT byggde upp en monter och deltog på Sveriges
största mötesplats för pedagoger – Skolforum. I
montern spred vi information om projektet och
specifika aktiviteter.
Presentation/rundabordssamtal kring KNUT
projektet på en konferens för Föreningen för
Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik
Erfarenhetsutbyte där bla Energiutmaningen
presenterades
Träff och avstämning mellan KNUT projektet och
Energifallet
Presentation av ”Ekholmsmodellen"
KNUT medverkar på Didaktikdagarna
Utvecklingsledare Kalmar kommun träffar KNUT FoU
och Linköpingsmodellen
KNUT tillsammans med Energimyndigheten och
projektet energiutmaningen på Älvsjö mässan
Avslutningskonferens Life projektet
Hur ska ett KNUT 3 se ut, projektledarna och
inbjudna gäster diskuterade
Konferens i samverkan med andra nationella aktörer
Träff ang. framtida projekt och samverkan

Information/erfarenhetsutbyte

Norrköping
Linköping
Norrköping
Växjö

Meeting Point

Borlänge

Nätverksträff HUT

Tällberg

Nationell konferens
Träff med Skolverket
Träff med nationella LHU
aktörer
HUT nätverksträff

Stockholm
Stockholm
Uppsala

Info om KNUT 3 och samtal om framtida samverkan
KNUT Östergötland informerade och visade på goda
resultat inom KNUT projektet
KNUT Norrköping/Linköping träffar utb.kontoret,
lärare och miljökontoret i Växjö
KNUT medverkar med workshops på The Meeting
Point under Peace and Love festivalen
KNUT arrangerar en nätverksträff för nationella
aktörer som arbetar med Lärande för hållbar
utveckling
Medverkan i konferensen med Power shift
Info om KNUT3
Uppföljning på mötet i Tällberg

Uppsala

Möte för det nationella HUT nätverket
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Antalet personer som deltagit i nationella aktiviteter har inte alltid kunnat registreras
via deltagarförteckningar utan i flera fall har uppskattningar gjorts. Som exempel på
det är projektets medverkan på Skolforum 2010 och 2011 där framförallt Skolforum
2011 var mycket lyckad. Där mötte KNUT projektet i samverkan med projektet
Energiutmaningen uppskattningsvis 800 pedagoger.
Deltagarantalet vid den nationella KNUT konferensen i Borlänge, Didaktikdagarna i
Stockholm, FND konferensen i Kristianstad, Power Shift konferensen i Stockholm
samt träffar med det nationella HUT nätverket har varierat mellan 75 – 100 personer
per aktivitet.

Spridningskonferens/nätverksträff i Borlänge juni 2012
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KNUT träffar ungdomar på den nationella Power Shift konferensen i Stockholm
november 2012

Skolforum på Älvsjömässan november 2011
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3.6 Möten med styrgrupp och projektgrupp
Under projektet har det genomförts 13 styrgruppsmöten. De regionala
projektledarna har samlats för fysiska möten vid 15 tillfällen, där minst ett tillfälle
per år varit tvådagars möten.
Därutöver har ett antal telefonmöten mellan projektledarna ägt rum. Statistiken
visar att ju längre fram i projektperioden desto intensivare har kontakterna mellan
projektledarna blivit för att utbyta erfarenheter och sprida goda projektresultat som
arbetats fram regionalt. En intressant och positiv utveckling som visar på en av
styrkorna i KNUT projektet.

4. Projektets övriga resultat och erfarenheter
4.1 Kommunikation
I ett projekt vars syfte är att sprida kunskap och information är kommunikation en
viktig del. KNUT projektet har därför arbetat mycket med kommunikation genom
olika kanaler.
Projektet har sedan starten haft en kommunikationsansvarig som utarbetade rutiner
och lathundar kring hur kommunikation bör hanteras för att utgöra ett verktyg i
måluppfyllelsen. Under projektets gång har även viss utbildning skett i
mediahantering, sociala medier och webbuppdatering.
KNUT projektet har en grafisk profil som utgår från den logotyp som redan innan
projektstart tagits fram i Dalarna. Logotypen innehåller bokstäverna i KNUT men ska
även härleda till Polhemsknuten. Färgerna går i blått med svart kontrastfärg. De blåa
färgerna har använts i all profilering av projektet.
En webbsida byggdes upp (www.knutprojektet.se) och den
har hållits uppdaterad med information om kommande
aktiviteter samt dokumentation av genomförda aktiviteter.
På webbsidan har man även hittat exempel på verktyg,
metoder och material samt kontaktinformation.
Som komplement till webbsidan skapades även en Facebooksida
(www.facebook.com/knutprojektet). På denna sida har dagsaktuella
statusuppdateringar och bilder lagts upp.
En mall för nyhetsbrev via e‐post togs fram och denna har använts såväl nationellt
som regionalt i vissa regioner. På så sätt har viktig information kunnat samlas ihop
och skickas ut till ett stort antal mottagare genom de nätverk som projektet har.
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Projektet har även tagit fram material att dela ut. En mapp samt åtta olika
informationsblad om olika koncept trycktes upp och som har använts vid alla former
av möten, konferenser och mässor. Detta kompletterades med en mindre broschyr
och ett informationsblad med basinformation om projektet. Fördelen med en mapp
är att innehållet har kunnat anpassas utifrån användningsområde och målgrupp. För
att synas på konferenser och mässor samt ute på skolor togs även tröjor och pennor
fram.
När det gäller material kopplat till specifika koncept så har projektet i
samarbete med Ung Företagsamhet tagit fram ett miljöhäfte för UF‐
företag som distribuerats till gymnasieelever och lärare. I övrigt har
projektet prioriterat att distribuera material som tagits fram av andra
samverkande aktörer.
Mediakontakter har varit ett regelbundet inslag i projektet.
Projektledarna har haft rutinen att skriva pressmeddelanden vid
genomförandet av intressanta aktiviteter och har under projektperioden fått ett
antal inslag i tidningar, radio och tv.
Projektet har ett eget internkontor som alla involverade har inloggning till. Där finns
tillgång till projektets administrativa rutiner, projektbeskrivning, regionala
aktivitetsplaner, lägesrapporter och övrig dokumentation viktig för projektets
genomförande och resultat.
De organisationer som driver projektet regionalt har också via sina hemsidor och
sina projektpartners hemsidor spridit goda exempel på aktiviteter och framtagna
koncept.
Som till exempel:
http://energiveab.wikispaces.com
http://www.veab.se
http://www.linkoping.se/knut
http://www.biofuelregion.se/page.cfm?tp=1&page=8
http://www.framtidsmuseet.se/projekt/knut‐projektet
http://www.energikontorsydost.se/uppdrag/larande/knut.php
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4.2 Följeforskning
Kopplat till projektet har det funnits en forskningsgrupp ledd av Anders Jidesjö,
Linköpings Universitet. Forskningsgruppen har varit en stor tillgång i projektet som
förutom de specifika insatserna som görs regionalt också har bidragit med aktuella
forskningsresultat och information om vad som är på gång inom skolans
verksamhetsområden. Detta har gjort det möjligt för alla inom projektgruppen att
ständigt hålla sig uppdaterade, ligga lite ”steget före” och därmed få kunskap om
vilken typ av innehåll i aktiviteterna som är mest relevant och samtidigt följer skolans
styrdokument.
Forskningsgruppen har varit ett av de viktigaste nätverken under projektperioden
och den kontinuerliga kontakten mellan forskarna och projektledarna har bidragit till
att koncepten och aktiviteterna som genomförts har garanterat hög kvalité. I varje
region har det valts ut en aktivitet som följts med en forskningsinsats enligt följande:

Sydost: I aktiviteten/delprojektet Tjejresan har
empiri insamlats under tre terminer och
analyserats. De delresultat som presenterats visar
på mycket goda resultat och används vid
”marknadsföringen” av tjejresan i regionen.
Tjejresan är ett av de koncept som utvecklats
under projektperioden och som kommer att
spridas i en eventuell fortsättning av projektet.
Resultaten ska skrivas fram i de
forskningsperspektiv som handlar om
ungdomskultur och rekrytering till högre studier
samt problematiken kring flickor och
naturvetenskap/teknik. Ytterligare empiri
kommer att samlas in i form av kompletterande
intervjuer som ger vidare belysning av resultaten.

Östergötland: Här fokuseras forskningen på lärares arbete
med LPP, från planering, genomförande och
implementering. Empiri finns från planering och
genomförande, men implementering återstår. Resultaten
kommer att skrivas fram i relation till frågor om organisation
för lärares fortbildning och hur man kan arbeta på sätt som
sätter avtryck i klassrum. En fråga handlar då om när
eleverna blir involverade i processen och hur.
Framgångsfaktorer kommer också diskuteras i relation till
forskning som handlar om organisation och utveckling.
Östergötlands lyckade utvecklingsarbete med ”gröna trådar”
är en av de viktigare koncepten att sprida vidare.
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Dalarna: Empiri finns från tre verksamheter, Energijakten, Energiutmaningen och
Sommarlovsentreprenörerna, De visar lite olika resultat men det finns också
gemensamma drag. Empirin kommer skrivas fram i relation till skolans samarbete
med externa aktörer, hur man kan arbeta så detta blir en resurs för lärandet och
kopplar till arbetet i klassrum. Frågor om organisation kommer upp, beställarroll,
kritiska faktorer för det kreativa mötet, ämnenas tyranni, mm. Från dessa tre
forskningsområden har under projektperioden Energiutmaningen fått stor
uppmärksamhet och spridits till samtliga regioner. Vid en eventuell fortsättning av
projektet blir sommarlovsentreprenörerna ett av de koncept som kommer att
spridas vidare.

Norrland: Arbete pågår med analys av Hållbara
projektarbeten i gymnasieskolan.
Innehållsanalyser samt intervjuer för att
fördjupa kunskapen om vad den
uppmärksamhet som vissa elever fått i
projektverksamheten, kan spela för roll inför
framtida rekrytering. Även här kommer
ungdomskultur, rekrytering till den högre
utbildningen in.
Hållbara projektarbeten är ett mycket lyckat
koncept som utvecklats av Bio Fuel Region och
som till viss del spridits i övriga regioner under
projektets gång. Även detta koncept blir
föremål för spridning i ett eventuellt
kommande KNUT projekt.
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4.3 Utvärdering
I enlighet med projektbeskrivningen så har aktiviteterna utvärderats på olika sätt.
Dels genom enklare enkäter, ställda både till pedagoger som elever, för att få en
kontinuerlig uppföljning om aktiviteterna gett den effekt som förväntats. Utifrån
resultaten har det funnits möjlighet att förändra och utveckla innehållet i
aktiviteten/delprojektet under processens gång. Resultat från respektive
aktivitet/region finns samlat regionalt.

Förutom utvärderingar på specifika
aktiviteter har också den stora
utvärderingen genomförts som omfattat alla
regioner sammantaget. Utvärderingen
genomfördes med alltför litet underlag och
på ett undermåligt sätt, vilket bidragit till att
de resultat som efter långt om länge
presenterades tyvärr inte kunnat användas i
någon större omfattning. Resultatet av
utvärderingen finns med som bilaga till
slutrapporten

Med Anders Jidesjö som handledare har två studenter på Linköpings universitet
skrivit varsitt examensarbete med anknytning till KNUTprojektet.
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5. Bilagor
Regionernas slutrapporter inklusive bilagor vilka beskriver genomförda aktiviteter
under projektperioden
Utvärderingen
Lägesrapporter från KNUT FoU samt examensarbeten med fokus på KNUTprojektet
genomförda av studenter på Linköpings Universitet
Exempel på informationsmaterial

Oskarshamn den 28 januari 2013

Kerstin Eriksson
Projektledare
Energikontor Sydost – Energy Agency for Southeast Sweden
www.energikontorsydost.se

Projektledare/nationell koordinator

www.knutprojektet.se
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