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Verdensmålene kan være en døråbner til at bidrage til en 

bæredygtig fremtid.  

Strategisk snak skal omsættes til bæredygtige handlinger, men 

det kan være svært at gå fra vision til handling mod at blive 

bæredygtige. Workshoppen er inspireret af, hvordan vi i Orbicon 

arbejder med verdensmål og bæredygtighed i vores projekter og 

vil fokusere på, hvordan man ved hjælp af verdensmålene kan 

konkretisere sin vision om bæredygtighed.   

Ved at tage udgangspunkt i verdensmålene kan vi træde et skridt tilbage og får styr på alle de relevante mål for 

projektet – både de overordnede og de konkrete – og derved få øjnene op for, hvor og hvordan vi kan gøre vore 

projekter mere bæredygtige og tilføre dem øget værdi – bl.a. ved at lægge op til øget tværfaglighed. 

Vi kan bruge verdensmålene til, gennem vores faglighed, at konkretisere projekterne og nedbryde de 

overordnede mål til relevante, ambitiøse, realistiske, operationelle, konkrete og målbare mål. 

Workshoppen vil starte med en (kort) introduktion til verdensmålene og en gennemgang af hvordan et konkret 

projekt er blevet ”brudt ned” i del-mål og udvidet med en stribe ekstra elementer på baggrund af en dialog om 

bæredygtighed og merværdi – og dermed er gået fra at være en simpel udvidelse af et regnvandsbassin til at 

blive et åndehul med mulighed for bl.a. lys, leg og læring. 

Efter introduktionen skal workshopdeltagerne selv på arbejde – og arbejde med gruppeopgaven: ”Hvordan 

bruger vi verdensmålene i vores arbejde?” 

Opgaven består af to faser: 

Fase 1: Scor’ et projekt: 

• Introduktion til projektet  

• Dialog: Hvordan vil projektet score, set i 

forhold til verdensmålenes 17 mål? 

(Deltagerne interviewer projektejer med 

udgangspunkt i verdensmålene og konkretiser 

for hvert verdensmål et par initiativer og de 

konkrete mål, initiativerne spiller op imod.)  

Fase 2: Tilføj projektet merværdi: 

• Dialog – Prøv med udgangspunkt i scoringen fra Fase 1, at være mere ambitiøse med verdensmålene og 

scoringen – hvordan kan vi tilføje projektet øget værdi? 

Workshoppen sluttes af med fælles opsamling og erfaringsdeling. 

‘Leave no one behind’ 

FNs Verdensmål 


