
FN’s verdensmål
Digital Plug N’ Play learning



Vores verden er i forandring. FN har sat 17 verdens-
mål, der skal sikre vores sociale, økonomiske og 
klimamæssige bæredygtighed. Virksomheder tager i 
stigende grad målene til sig og arbejder for at leve op 
til en bæredygtig udvikling, der styrker både kloden 
og virksomhedens egen fremtid.  

Når din virksomhed bliver forkæmper for FN’s 
verdensmål, gør I det tydeligt for kunder og medar-
bejdere, at I er på en vigtig mission. Men I kan kun 
udrette det, som medarbejderne får til at ske.  

Vi har udviklet spillet om verdensmålene, som giver 
dine medarbejdere læring om verdensmålene via en 
brugervenlig og køreklar digital løsning. 

Vores læringsspil om FN’s verdensmål er designet til 
at få dine medarbejdere hurtigere og mere effektivt i 
gang med jeres verdensmål.  

Ved at spille sig igennem verdensmålene, vil dine me-
darbejdere blive klædt på til at vide hvorfor verdens-
målene eksisterer, hvad virksomheders rolle er i det 
og blive inspireret til, hvordan I kan arbejde endnu 
mere med dem i jeres virksomhed. 

Få dine medarbejdere med ombord på 
FN’s verdensmål 

Fordi din virksomhed vil bidrage til FN’s 
verdensmål – og sikre jeres fremtidige  
eksistens

Fordi verdensmålene præsenterer nye forret-
ningsmuligheder for din virksomhed i jeres 
bæredygtige udvikling

Fordi du har brug for, at dine medarbejdere  
er med ombord, før visionerne bliver til  
virkelighed

Fordi spillet inddrager medarbejderne på en 
måde, som andre medier ikke formår – og de 
får derfor nemmere ved at huske og anvende 
deres viden  

Introduktion

Hvorfor bruge spillet?

 



Om spillet

Kan du gætte... 
Du skal spille dig til viden om, hvad verdensmålene kæmper for, hvor løsningerne ligger og hvordan  
virksomheder allerede arbejder med dem. Det skal du gøre ved at gætte dig til facts, løse problemstillinger og 
færdiggøre sætninger alt i mens du bliver klogere. 

Spillet giver medarbejderen 10 minutters ambitiøs digital læring, som er involverende, informativ og sjov for 
medarbejderne, mens det inspirerer og åbner op for indsigt i muligheder for din virksomhed. 

Bygget af specialister
Når dine medarbejder spiller sig til verdensmålenes betydning, er det baseret på læringsindhold, som er  
udviklet af psykologer, læringsspecialister og spildesignere fra Learningbank. Der er blevet skabt et 
læringsunivers, som bedst muligt kan understøtte indholdet, forankre læringen og sikre værdien af træningen.

Praktisk information
    Spillet kan følges op af dybdegående information om, hvad din virksomhed konkret gør med  
    verdensmålene.

    Spillet kan leveres på alle sprog.

    Spillet leveres som en SCORM fil og kan implementeres i alle SCORM-kompatible læringsplatforme.
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Trusted by

Prøv spillet online.  
Book en demo på learningbank.dk

“Det er første gang, jeg er blevet  
præsenteret for digital læring, som jeg 
virkelig tror på. Derudover er teamet super 
inspirerende og kompetente. En sand  
fornøjelse at arbejde sammen med dem!”

Tina Brix Kjelgaard, HR Partner,
Reitan Convenience Denmark A/S

“Vi har et motto hos McDonald’s, som 
lyder: Be bold! Altså at man skal turde være 
modig, skille sig ud og gå nye veje. Det føler 
jeg vi har gjort her. Det er klart det mest 
moderne jeg har set inden for digital læring 
indtil nu.”

Thorbjørn Milling, HR & Training Consultant,
McDonald’s 


