
KNUT- projektet 2009-2014

Finansiärer 2009:
Energimyndigheten 975 000
Skolverket                600 000
Övriga 575 000

Finansiärer 2010-2012:
Energimyndigheten 7 500 000
SKL 1 500 000
Övriga 9 000 000

Finansiärer 2013-2014:
Energimyndigheten 6 000 000
Övriga 6 000 000

Medfinansiering från: 
Regionförbund, länsstyrelser, företag, kommuner etc)



Några resultat
• 70 kommuner erbjudits aktiviteter
• 16 000 pedagoger i fortbildning
• 40 000 elever i direkta aktiviteter
• 362 500 elever indirekt via pedagogerna
• 1 450 000 boende o verksamma
• 600 aktiviteter riktade mot barn o unga
• 70 spridningsaktiviteter/konferenser
• Nationellt nätverk
• Skolan roll i den hållbara samhällsutvecklingen har 

tydliggjorts i regionala utvecklingsdokument 
• Kartläggning av skolledare och pedagogers behov av 

stöd för implementering av LHU i nio län 

WWFs beräkningsmodell

KNUT- projektet 2009-2014



KNUT- projektets följeforskning



”Kunskapslänken ska genom sektorsövergripande 
samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva 
kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som 
behövs för att delta i den hållbara samhällsutvecklingen”

KNUT- projektet Kunskapslänken2015

Finansiärer 2016 – juni 2016:
Energimyndigheten 2 900 000 
Projektparterna 300 000



Projektet Kunskapslänken

Övergripande mål:
• Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation 

som möjliggör samordning, erfarenhetsutbyte och satsningar på 
fortsatt utveckling inom lärandet för hållbar utveckling i det svenska 
utbildningssystemet.

• Säkerställa en långsiktig finansiering.

• Initiera och/eller vidareutveckla regionala noder som erbjuder stöd till 
skolor, skolhuvudmän samt andra utbildningsanordnare med behov att 
utveckla lärande för hållbar utveckling.



Kunskapslänken – resultat

Nätverk och träffar med intressenter och målgrupper

HUT-gruppen
WWF

Håll Sverige Rent
Naturskyddsföreningen

Den globala skolan – UHR
Sv. Science Center För.

NTA
Naturskoleföreningen

Globla Acion Plan
PUSH Sverige
Ungdomar.se

Folac
SWEDESD

Myndigheter
Energimyndigheten

Skolverket
Naturvårdsverket

SMHI
Konsumentverket
Livsmedelsverket

Boverket
Trafikverket

Folkhälsomyndigheten
Folkbildningsrådet

Kemikalieinspektionen
MUCF

Universitets- och 
Högskolerådet  (UHR)

SIDA 
Miljömålsrådet

Övriga
RCE x 4

Unescorådet
SWEDESD/GAP

SKL
SEI

Forskning
Linköpings Universitet

Högskolan Dalarna
Linnéuniversitetet
Blekinge Tekniska 

Högskola (BTH)
Stockholms Universitet

Regionalt
Länsstyrelser, Regionförbund, Kommunförbund, Kommuner, 

Universitet o högskolor, Energikontor, Science Centers, 
Naturskolor, UF, Muséer, m.fl

Politiken
Utbildningsdep.

Miljö- och energidep.
Utrikesdep.

Miljömålsberedningen
Regionala och lokala 

politiker



Kunskapslänken – resultat

Regionala kartläggningar i åtta län om skolors behov av stöd i implementeringen av 
lärande för hållbar utveckling, drygt 600 svar totalt

Exempel Norrlandslänen 
övrig resultat finns på ww.knutprojektet.se
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Kunskapslänken – resultat
Regionala kartläggningar…..exempel Norrlandslänen



Kunskapslänken – resultat

Exempel på regional process



Kunskapslänken – resultat
Som en av tre aktörer i Sverige har Utbildningsdepartementet nominerat 
Kunskapslänken till Unesco-Japanpriset för utbildning för hållbar utveckling 2016
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Kunskapslänken har……

• Exempel på skolans och samhällets behov av sammanlänkning

• Strategier för att länka samman skola och samhälle

• Exempel på metoder för genomförande av projekt

• Etablerade nätverk och länkar mellan skola och samhälle

• Kunskap om genomförda skolutvecklingsprojekt – hinder och 
framgångsfaktorer

• Samarbete med forskare 



Alla barn och unga ser möjligheter och har lust 
att delta i hållbar samhällsutveckling!

Kunskapslänken – fortsättning 
ett lärande för Agenda 2030


