
Vi står inför stora utmaningar lokalt och globalt. Hur kan 

vi bidra till att vi uppnår målen i Agenda 2030? Kursen tar 

itu med frågan och tillsammans söker vi svaren. 

Miljö och klimat  

Agenda 2030  

distanskurs 



Globala målen 

Agenda 2030  slår fast att vi ska skydda planeten från att 

förstöras, genom hållbar konsumtion och produktion, ge-

nom att förvalta naturresurserna och vidta åtgärder mot 

klimatförändringarna. Enligt den FN-resolution som 

trädde i kraft 1 januari 2016 ska målen i Agenda 2030 

vägleda de beslut som tas.  

 

Syfte 

Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper i klimat– och 

miljövetenskap och sambandet med samhällsfrågor, 

kopplat till FN:s globala mål.  

 

Kurstyp, distans 

Webbaserad undervisning och webbaserade övningar. 

Inga obligatoriska träffar. Frivilliga fysiska träffar före-

kommer. 

 

Kurstid 

Kursstart höst eller vår. 

Höst. 26 augusti 2019—24 januari 

Vår. 27 januari—12 juni 2020 

 

Omfattning 

Kursen är på deltid (25%) och går att kombinera med ditt 

arbete eller studier, men går även att läsa som fristående 

kurs. Det finns utrymme för dig att tillsammans med lä-

raren utforma kursen så att den passar just dig och de 

kunskapsområden du vill fokusera på.   



I kursen fokuserar vi på följande av de totalt 17 målen: 

Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörj-

ning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart 

jordbruk. 

Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning 

av vatten och sanitet för alla. 

Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, till-

förlitlig, hållbar och modern energi för alla. 

Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och pro-

duktionsmönster. 

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa kli-

matförändringarna och dess konsekvenser. 

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurser-

na på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. 

Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nytt-

jande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 

bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka mark-

förstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

 

De andra målen berörs på ett mer övergripande plan.  

 

Lärandemål 

Efter kursen ska deltagaren kunna  

1. Förstå sambandet mellan de berörda Agenda 2030 

målen och samhällsfrågor på personlig, lokal, reg-

ional och global nivå.  

2. Ge exempel på hur en kan minska sin negativa miljö 

och klimatpåverkan både i sin vardag och eventu-

ella yrkesroll. 



I samarbete med 

Läs mer: www.bfhsk.se/kurser   

Ansök via mejl: vivi.bavner@bfhsk.se  

Tid: Två terminer, kvartsfart  

Plats: Distanskurs online 

Vem kan söka? Alla  

Kostnad: Terminsavgift 250 kr. 

Kursansvarig: Vivi Båvner, fil. mag. miljövetenskap 

072-886 88 01 
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De 17 globala målen för hållbar utveckling: 

http://www.bfhsk.se/kurser
mailto:vivi.bavner@bfhsk.se?subject=Ansökan%20till%20Miljö%20och%20klimat%20HT19

