
Spill og bidra til en bedre framtid!

www.go-goals.org



Kjære venner!

Målet vårt er å hjelpe folk til å forstå sin rolle når det gjelder planetens framtid, både som 
enkeltmennesker, lagspillere og ikke minst som ansvarlige verdensborgere.

For å bygge en bedre verden for alle og for planeten har medlemslandene i de Forente 
Nasjoner (FN) blitt enige om å gjøre det de kan for å oppnå 17 bærekraftsmål innen år 2030. 

Barn og unge spiller en viktig rolle i dette. Derfor har vi skapt spillet I mål! for barn fra ni år 
og oppover. Spillet er designet for å være morsomt og engasjerende, og barna lærer om 
bærekraftsmålene samtidig som de blir motiverte til aktivt å bidra til å nå dem.

Din rolle som lærer er avgjørende her. Takket være mennesker som deg, familien din, kollegene 
dine og samfunnet for øvrig vil vi klare å nå målene. Husk at også små bidrag kan føre til 
store endringer dersom hele verden hjelper til!

Vi håper at du og elevene liker spillet! Du er hjertelig velkommen til å laste det ned og følge 
instruksjonene og reglene som du finner lenger ned.

Takk for at du gjør verden til et bedre sted!

SPILLEREGLER
Spillebrettet har 63 felter. 
Spillerne beveger seg rundt 
på brettet ved å kaste 
terning

Alle spillerne starter 
med spillebrikken sin 
i startfeltet

Spillerne kaster terning 
etter tur og beveger seg 
på brettet etter antall 
øyne på terningen

Hvis noen lander nederst 
på en stige kan de følge 
stigen opp til toppen

Svarer man rett på 
spørsmålet man får 
kan man kaste 
terningen igjen

Hvis noen lander øverst på en 
vannsklie må de skli ned til bunnen 
av sklia. Hvis noen lander på et 
av bærekraftsmål-feltene (1-17) 
kan de trekke et kort med 
tilsvarende tall

Den første som lander på feltet 
der det står «2030» er vinneren!
Merk at for å komme i mål må 
antall øyne på terningen tilsvare 
nøyaktig det antall skritt man 
trenger. Får man mer på 
terningen enn det man trenger 
må man gå bakover igjen 
tilsvarende antall ekstra 
skritt man fikk

Endring begynner med oss. Vi må sørge for 
at alle forstår årsakene og de mulige løsningene 

til verdens problemer. Først da kan vi gjøre hver våre 
små endringer i hverdagen – fra å diskutere temaet 

med familie, venner og i lokalsamfunnet, til å gå 
sammen for å si tydelig fra til politikerne hva 

vi som samfunnsborgere mener. 

HVORDAN KAN 
VI BIDRA TIL Å NÅ 

BÆREKRAFTSMÅLENE?

For fire til seks spillere
Spilletid: 30 til 40 minutter



UTRYDDE ALLE FORMER FOR FATTIGDOM I HELE VERDEN1 .
UTRYDDE FATTIGDOM

UTRYDDE SULT, OPPNÅ MATSIKKERHET OG BEDRE ERNÆRING, 
OG FREMME BÆREKRAFTIG LANDBRUK

UTRYDDE SULT

2.

SIKRE GOD HELSE OG FREMME LIVSKVALITET FOR ALLE, UANSETT ALDER3 .
GOD HELSE

SIKRE INKLUDERENDE, RETTFERDIG OG GOD UTDANNING OG 
FREMME MULIGHETER FOR LIVSLANG LÆRING FOR ALLE4 .
GOD UTDANNING

OPPNÅ LIKESTILLING OG STYRKE JENTERS OG KVINNERS STILLING5 .
LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

SIKRE BÆREKRAFTIG VANNFORVALTNING OG TILGANG TIL VANN 
OG GODE SANITÆRFORHOLD FOR ALLE6 .
RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

SIKRE TILGANG TIL PÅLITELIG, BÆREKRAFTIG OG 
MODERNE ENERGI TIL EN OVERKOMMELIG PRIS7 .
REN ENERGI FOR ALLE

BÆREKRAFTSMÅLENE
er 17 globale mål skapt 

for å utrydde fattigdom, 
beskytte planeten og sørge 

for velferd for alle.



FREMME VARIG, INKLUDERENDE OG BÆREKRAFTIG ØKONOMISK 
VEKST, FULL SYSSELSETTING OG ANSTENDIG ARBEID FOR ALLE8 .
ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

BYGGE ROBUST INFRASTRUKTUR, FREMME INKLUDERENDE OG 
BÆREKRAFTIG INDUSTRIALISERING OG BIDRA TIL INNOVASJON9 .
INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

REDUSERE ULIKHET I OG MELLOM LAND

MINDRE ULIKHET

10 .

GJØRE BYER OG BOSETTINGER INKLUDERENDE, TRYGGE, 
MOTSTANDSDYKTIGE OG BÆREKRAFTIGE1 1 .
BÆREKRAFITGE BYER OG SAMFUNN

HANDLE UMIDDELBART FOR Å STOPPE KLIMAENDRINGENE 
OG BEKJEMPE KONSEKVENSENE AV DEM13 .
STOPPE KLIMAENDRINGENE

BEVARE OG BRUKE HAV OG MARINE RESSURSER PÅ 
EN MÅTE SOM FREMMER BÆREKRAFTIG UTVIKLING14 .
LIV UNDER VANN

BESKYTTE, GJENOPPRETTE OG FREMME BÆREKRAFTIG BRUK AV ØKOSYSTEMER, 
SIKRE BÆREKRAFTIG SKOGFORVALTNING, BEKJEMPE ØRKENSPREDNING, STANSE 
OG REVERSERE LANDFORRINGELSE SAMT STANSE TAP AV ARTSMANGFOLD

15 .
LIV PÅ LAND

SIKRE BÆREKRAFTIGE FORBRUKS- OG PRODUKSJONSMØNSTRE12 .
ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

FREMME FREDELIGE OG INKLUDERENDE SAMFUNN MED SIKTE PÅ 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING, SØRGE FOR TILGANG TIL RETTSVERN FOR
ALLE OG BYGGE VELFUNGERENDE, ANSVARLIGE OG INKLUDERENDE 
INSTITUSJONER PÅ ALLE NIVÅER

16 .
FRED OG RETTFERDIGHET

STYRKE GJENNOMFØRINGSMIDLENE OG FORNYE GLOBALE 
PARTNERSKAP FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING17 .
SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE



TERNING

SPILLEBRIKKER

DETTE TRENGER DU
1. En fargeprinter
2. A4- og A3-ark
3. En saks
4. Lim
5. Fargeblyanter

FORBEREDELSER
1. Klipp ut terningen og spillebrikkene
2. Bruk kreativiteten og lag 
 spillebrikkene slik du vil ha dem
3. Lim sammen terningen og 
 spillebrikkene

GJØR DET SELV!



TAKK FOR AT DU VIL SPILLE MED OSS!

Hold kontakten og engasjer deg:
• Registrer deg på nettsiden for å motta nyheter om spillet inkludert   
 spørsmålsoppdateringer, versjoner på nye språk, og mye mer
• Send oss dine tilbakemeldinger. Fortell om din spillopplevelse, hva barna  
 syntes, og hva vi eventuelt kan gjøre bedre
• Kom med forslag til nye spørsmål til spillet
• Spre ordet på sosiale medier ved hjelp av emneknaggen #SDGGame. 
 Vi vil gjerne se bilder eller videoer av spillet i bruk!
For å bidra til den norske versjonen eller for spørsmål knyttet til spillet, 
ta kontakt på e-post: info@go-goals.org

Bærekra�smålspillet I mål! er skapt og designet av FNs regionale informasjonssenter 
i Vest-Europa (UNRIC) i samarbeid med kunstneren Yacine Ait Kaci (YAK), skaperen av 
Elyx, FNs digitale ambassadør.

Det er ikke nødvendig å be om tillatelse på forhånd for å reprodusere I mål!-bre�spillet 
så lenge det blir distribuert uten fortjeneste. YAKs tegninger til spillet er besky�et av 
opphavsre� og kan kun reproduseres for å illustrere spillet. Utgivere skal alltid 
kreditere re�e opphavsmenn. Alle spørsmål og tilbakemeldinger i forbindelse med 
spillet skal adresseres til info@go-goals.org.


