
Grundutbildning i bygdegårdarnas hållbarhetsarbete 
Inledning
Gå gärna igenom denna grundutbildning för att skapa en gemensam grundkunskap 
innan ni går vidare för att ta Bygdegårdarnas Riksförbunds Hållbarhetsdiplom. 
Grundutbildningen består av individuella övningar. Det kan antingen vara styrelsen 
eller en vald arbetsgrupp som går igenom utbildningen.

Individuella övningar: (60–90 minuter)

Grattis, nu är det dags att gå vidare i hållbarhetsarbetet! 
Första steget i hållbarhetsdiplomet är att föreningsstyrelse, distriktsstyrelse, förbundsstyrelse 
respektive förbundskansli tar ett uppstartsmöte och diskuterar era reflektioner utifrån 
grundutbildningen.
Utifrån hållbarhetsdiplomets checklista resonerar ni er fram till arbetets fortsatta upplägg och när 
checklistan, som är underlag för bedömning inför hållbarhetsdiplomeringen, ska skickas in till 
förbundskansliet.

Syfte: Att få en förståelse för vad de Globala målen handlar om.
www.globalamalen.se/globala-malen-pa-lattlast-svenska

Läs om Globala målen: (10 minuter)1

Syfte: Att få mer kunskap, förståelse och handlingskompetens för en hållbar livsstil.
www.globalamalen.se/bli-malmedveten-nu 
Ladda ner och spara dina resultat från Bli målmedveten.

Genomför övningen Bli målmedveten: (15 minuter)2

Syfte: Att förstå bakgrunden till klimatkrisen och hur vi kan lösa den tillsammans.
klimatnyfiken.klimatagendan.se 
Fokusera främst på dessa delar som är allmängiltiga (övriga har i huvudsak fackligt fokus):
1. Inledning 
2. Steg 1: Om krisen
3. Steg 3: Sveriges utmaningar
4. Nästa steg

Gå igenom kursen Klimatnyfiken: (45 minuter)3

Syfte: Att koppla ihop de Globala målen med bygdegårdsrörelsen.
Se filmen här: https://youtu.be/yiSDeeIwocw

Titta på filmen om Globala målen och bygdegårdarna: (6 minuter)4

https://www.globalamalen.se/globala-malen-pa-lattlast-svenska
https://www.globalamalen.se/bli-malmedveten-nu/
https://composer.grade.se/luvitportal/permalinks/opencourse/5243
https://youtu.be/yiSDeeIwocw


Bonusmaterial om din livsstil om du vill öka din kunskap

Andra möjligheter att få hjälp med en hållbarare livsstil:

 » Här kan du testa din påverkan på klimatet och få tips på hur du kan förändra din livsstil: 
www.klimatkontot.se

 » Världsnaturfonden WWF – Mat, jordbruk och hållbar utveckling 
www.wwf.se/mat-och-jordbruk 

 » Globala målen – Målkompassen - testa dina kunskaper om läget i världen  
www.globalamalen.se/malkompassen

Appar för mobil eller surfplatta att hämta i Appstore eller Googleplay:

 » AirCare, getaircare.com/#download

 » Consupedia, consupedia.se 

 » Deedster, deedster.com 

 » GoLow, golow.eu/app 

 » WWF Matguiden, www.wwf.se/mat-och-jordbruk/matguiden 
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