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Myndigheten för ungdoms och civilsamhällets frågor – Berit Israelsson

Välkommen till ett dialogmöte som syftar till att forma en nationell kunskapslänk
för att i samverkan bidra till att öka barn och ungas kunskaper om- och delaktighet i
en hållbar samhällsutveckling
Vi träffas den 18 februari kl 10.00 – 12.00 på Skolverket, Fleminggatan 14
Anmälan i receptionen på våning 6

Lärande är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. De utmaningar världen står inför
måste bemötas med ett lärande där människor och organisationer – enskilt och i samverkan –
omsätter kunskap och förståelse i handling!
Olika forskningsrapporter och studier visar dessvärre att utvecklingen i Sverige pekar i motsatt
riktning, mot minskande måluppfyllelse i skolan och ett ökat utanförskap bland samhällets unga.
Med ekonomiskt stöd av Energimyndigheten har under perioden 2009 – 2014 det nationella
skolutvecklingsprojektet KNUT genomförts i syfte att ”stödja skolor och förskolor i arbetet med
lärande för hållbar utveckling, LHU, enligt gällande läroplaner och därigenom bidra till en hållbar
samhällsomställning”.
Forskningsresultat kopplade till KNUT- projektet, samarbetet med nationella aktörer som jobbar för
att stödja skolors arbete med LHU, samt erfarenheter från direktkontakt med skolledare och
pedagoger visar att det finns många viktiga utvecklingsfrågor att arbeta vidare med i det svenska
utbildningssystemet. Frågor som berör barn och ungdomars kunskaper, delaktighet, inflytande och
hälsa i kombination med skolans uppdrag att förbereda barn och ungdomar inför morgondagens
utmaningar och involvera dem i den pågående samhällsutvecklingen.
Utifrån goda projektresultat med tillhörande forskning samt upparbetade regionala och nationella
nätverk har nu projektägaren för KNUT- projektet fått ytterligare medel från Energimyndigheten för
att i samverkan med tidigare projektpartners ta fram förslag på hur en långsiktig organisation inom
LHU, en nationell kunskapslänk, kan formas. Kunskapslänken ska möjliggöra att resultat från
forskning och skolutvecklingsprojekt som gjorts inom området tas tillvara, utvecklas och sprids till
landets skolor och därmed tillgodose olika former av stöd som landets skolor efterlyser i arbetat med
LHU. En nationell kunskapslänk bör vara sektorsövergripande och förankrad hos myndigheter,
forskning och andra samhällsaktörer som i sina uppdrag ska verka för en hållbar samhällsutveckling.
Mer information om KNUT- projektet finns i bifogat underlag.
Vänligen meddela om du kan närvara, alternativt vem som representerar ditt ansvarsområde senast
den 27 januari till Kerstin Eriksson, projektledare och nationell koordinator för KNUT- projektet
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se, tel 070 – 6208307
KNUT- projektet i samarbete med:

