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1 FORORD 
 

 

På vegne af Verdens Bedste Nyheder og Dansk 
Ungdoms Fællesråd (DUF) har Als Research i perioden 
april 2019 til november 2021 gennemført en ekstern 
evaluering af Verdensmålsakademiet. I denne rapport 
præsenteres resultaterne af evalueringen.  
 
Evalueringen har haft fokus på at belyse projektets 
samlede målopnåelse samt potentiale til at styrke 
unges engagement i verdensmålsdagsordnen. 
Ambassadørernes egne beretninger og oplevelser 
med at være en del af Verdensmålsakademiet samt 
deres oplevede udbytte har været et centralt fokus. 
Evalueringen består af både kvalitative og kvantitative 
data i form af spørgeskemaer besvaret af alle 
ambassadører, uddybende, kvalitative interviews med 
10 ambassadører og med modtagere af formidlings- 
og undervisningsaktiviteter samt observationer af 
ambassadørernes aktiviteter.  
 
Als Research vil gerne takke verdensmålsambassa-
dørerne samt modtagere af ambassadørernes 
formidlings- og undervisningsaktiviteter for deres 
bidrag til evalueringen af Verdensmålsakademiet.  
 
Ansvaret for evalueringens konklusioner påhviler alene 
Als Research. 
 
 
På vegne af Als Research 
 
 
 
 
 
 
Jacob Als Thomsen 
Adm.dir. Als Research ApS 
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2 BAGGRUND OG 
FORMÅL 

 

2.1 KORT OM 
VERDENSMÅLSAKADEMIET 

 
Verdensmålsakademiet er skabt i et samarbejde 
mellem Verdens Bedste Nyheder, Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF) og Tuborgfondet. I projektet har 
man uddannet et ambassadørkorps af unge i 
alderen 16-30 år i de 17 verdensmål samt klædt 
dem på til at engagere andre i Verdensmålene via 
deres organisationer, foreninger, lokalsamfundet 
eller den offentlige debat.  
 
Uddannelsen har fundet sted i forbindelse med 
afholdelsen af to akademier i hhv. 2019 og 2021. 
Projektet skulle planmæssigt afvikles i 2019 og 2020, 
men på grund af nedlukningerne som følge af 
COVID-19 i 2020, er projektet blevet forlænget, og 
uddannelsen af 2. hold ambassadører er afviklet i 
sommeren 2021.  
 
Projektet har været et samarbejde mellem Verdens 
Bedste Nyheder og DUF. Verdens Bedste Nyheder 
har haft hovedansvaret for driften af projektet, mens 
de to organisationer i samarbejde har stået for 
udviklingen og afholdelse af akademierne. 
 

2.2 EVALUERINGENS FORMÅL OG 
METODE 

 
Denne rapport fremlægger resultaterne af de 
evalueringsaktiviteter, Als Research har udført i 
forbindelse med Verdensmålsakademiet.  
 
Evalueringen af Verdensmålsakademiet er 
gennemført af Als Research i perioden 2019-2021 
og har til formål at vurdere, i hvilket omfang 
projektet når sine målsætninger samt metodens 
potentiale til at styrke unges engagement i at løfte 
Verdensmålene. Evalueringen tager udgangspunkt i 
ambassadørernes egne oplevelser og erfaringer 
med akademiet og med at virke som verdens-
målsambassadører efterfølgende. Desuden 
inddrages erfaringer fra modtagere af ambassa-
dørernes undervisnings- og formidlingsaktiviteter, 
observationer ved ambassadørernes aktiviteter samt 

anden dokumentation for opnåelsen af projektets 
målsætninger. 
 
Mere specifikt består datagrundlaget for nærvær-
ende evalueringsrapport af:  
 

• 10 interview med 
verdensmålsambassadører (5 interview med 
ambassadører fra hvert hold) 
 

• 5 interview med modtagere af verdensmåls-
ambassadørers undervisnings- og formid-
lingsaktiviteter  
 

• Observationer af 2 udgående 
undervisnings- og formidlingsaktiviteter 
udført af verdensmålsambassadører 
 

• 1 gruppeinterview med tilknyttede med-
arbejdere hos DUF og Verdens Bedste 
Nyheder 
 

• 1 interview samt løbende statusmøder med 
projektleder fra Verdens Bedste Nyheder 
 

• Diverse oversigter over ambassadørernes 
oplæg, indlæg i medierne, deltagerlister 
osv. udarbejdet af Verdens Bedste Nyheder 
 

• 3 surveys blandt verdensmålsambassadør-
erne: 

o 1 survey besvaret af 1. hold i foråret 
2021 (mere end 1 år efter 
afholdelsen af første akademi) med 
11 fuldførte besvarelser 

o 1 survey besvaret af 2. hold umiddel-
bart efter afholdelsen af akademiet i 
sensommeren 2021 med 29 
fuldførte besvarelser 

o 1 survey besvaret af 2. hold i 
efteråret 2021 (ca. 3 måneder efter 
afholdelsen af akademiet) med 22 
fuldførte besvarelser 

 
I december 2019 blev der udarbejdet et 
evalueringsnotat, der skulle belyse de foreløbige 
erfaringer fra pilotfasen og uddannelsen af det 
første hold verdensmålsambassadører samt komme 
med anbefalinger til justeringer ifm. den 
efterfølgende periode. Dette evalueringsnotat 
indeholdte resultaterne fra det survey, der blev 
besvaret af det første hold 
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verdensmålsambassadører på bagkant af det første 
verdensmålsakademi.  
 
De samlede besvarelser fra de tre surveys kan findes 
i Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

3 KONKLUSIONER 
 
Samlet set er det evaluators vurdering, at man med 
projektet har skabt et netværk af engagerede og 
kompetente verdensmålsambassadører, som er nået 
bredt ud til andre børn og unge med deres 
formidling af verdensmålsdagsordnen. Man har 
formået at sammensætte en samlet gruppe af 
ambassadører, som i nogen udstrækning 
repræsenterer den danske ungdom – dog er der en 
overvægt at kvinder samt ambassadører bosat i de 
større byer, som har færdiggjort eller går på en 
længere videregående uddannelse. Det er dog 
evaluators vurdering, at projektet har formået at 
sammensætte en bred og forskelligartet gruppe af 
unge.  
 
Der er afholdt to verdensmålsakademier i efteråret 
2019 og sommeren 2021. Akademierne har været 
succesfulde, og man har formået at sammensætte et 
program, som har givet deltagerne den 
tilstrækkelige viden og kompetencer til 
efterfølgende at formidle verdensmålsdagsordenen 
i øjenhøjde til andre børn og unge.  
 
Tabellen nedenfor viser en oversigt over projektets 
målopnåelse i relation til de i projektbeskrivelsen 
opstillede mål. Flere af målene er på nuværende 
tidspunkt kun delvist opnåede, da 2. hold 
uddannede ambassadører kun er tre måneder inde i 
deres et-årige periode som aktive verdensmåls-
ambassadører. Det er dog evaluators vurdering, at 
målet om, at ambassadørerne underviser i 
verdensmålene i et år og dermed samlet set når 150 
børn og unge pr. ambassadør, vil være indfriet ved 
udgangen af 2. holds ambassadørperiode.  
 
Samlet set er det evaluators vurdering, at 
Verdensmålsakademiet en relevant og brugbar 
metode til at fremme de unges viden om og 
motivation til at arbejde med Verdensmålene.  
 
Udover ovenstående viser evalueringen, at:  
 

• Situationen med COVID-19 har haft en 
indflydelse på projektet. Dels er tidspunktet 
for afholdelsen af 2. akademi blevet 
udskudt, ligesom man ændrede på formatet 
ved at samle akademidagene på ét samlet 
ophold over 4 dage på Roskilde Højskole. 
Udskydelsen kan have medvirket til, at man 

op til 2. akademi oplevede mange afbud. 
Derudover har nedlukningerne som følge af 
COVID-19 haft en negativ indflydelse på 
mængden af undervisnings- og 
formidlingsaktiviteter, det var muligt for 1. 
hold at foretage, hvilket igen havde en 
negativ indflydelse på ambassadørernes 
motivation.  
 

• Ambassadørerne er generelt særdeles 
tilfredse med deres udbytte af de to 
gennemførte akademier og vurderer 
generelt, at de tilrettelagte programmer var 
relevante og inspirerende for dem.  

 
• Der – på trods af COVID-19-nedlukningerne 

– har været stor efterspørgsel på 
undervisnings- og formidlingsaktiviteter fra 
verdensmålsambassadører. Den store 
efterspørgsel viser, at der eksisterer et 
behov for verdensmålsambassadørerne.  
 

• Ambassadørerne med deres undervisnings- 
og formidlingsaktiviteter har nået en bred 
gruppe af børn og unge på forskellige typer 
af uddannelsesinstitutioner og 
organisationer med divergerende typer af 
aktiviteter, som de i høj grad har formået at 
tilpasse den aktuelle målgruppe og dermed 
formidle Verdensmålene i øjenhøjde med 
målgruppen. 
 

• Ambassadørerne generelt har fået et stort 
udbytte af akademiet og det efterfølgende 
ambassadørarbejde både fagligt og 
personligt, som de også kan bruge i andre 
sammenhænge i fremtiden. De lægger bl.a. 
vægt på, at de får et stort udbytte af det 
sociale netværk, de har opbygget i 
forbindelse med Verdensmålsakademiet. 
Akademiet har generelt givet dem en stærk 
motivation til at arbejde videre med 
Verdensmålene samt en følelse af fornyet 
håb. Derudover lægger mange vægt på, at 
de er blevet trænede i oplægsteknik, og at 
dette er meget brugbart for dem – også i 
andre sammenhænge. 
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• Det sociale sammenhold og fællesskabet på 
akademierne er vigtigt, idet ambassa-
dørerne ser dette som et stort udbytte. Da 
der var mere plads på 2. akademi til netop 
sociale aktiviteter pga. den nye ”højskole-

model”, er det både projektholders og 
evaluators vurdering, at denne model for 
afholdelse af akademiet vil være at 
foretrække ved eventuelle fremtidige 
akademier.
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4 PROJEKTETS MÅLOPNÅELSE 
 
Tabellen nedenfor viser en oversigt over projektets målopnåelse i relation til de i projektbeskrivelsen 
opstillede mål.  

MÅLSÆTNING STATUS 

75 unge frivillige fra hele landet med baggrund i – og 
uden for – DUFs medlemsorganisationer er over to år 
uddannet som Verdensmålsambassadører 

Målet er ikke opnået, idet der er uddannet 63 
verdensmålsambassadører over to år. 

De 75 udvalgte unge er repræsentative og repræsenterer 
på mangfoldig vis den danske ungdomsgeneration: 
Dermed er de ligeligt fordelt på køn og geografisk 
placering, ligesom de har divergerende social og 
uddannelsesmæssig baggrund. Det tilstræbes, at de 
unge akademister er i aldersgruppen 16-30 år. 

Målet er delvist opnået, idet: 
 
- Projektet har formået at rekruttere ambassadører fra alle fem 

regioner, som er bosat i både større og mindre byer. Der er 
dog en overvægt af ambassadører fra Hovedstaden og de 
store byer.  

- Ambassadørerne er mellem 16-30 år med et gennemsnit på 
23 år. 

- Der er uddannet et mindre overtal af kvinder på de to 
akademier 

- Der er uddannet ambassadører med forskelligartede 
uddannelsesmæssige baggrunde. Der er dog et overtal af 
ambassadører med en kandidatuddannelse. 

 

Verdensmålsambassadørerne har efterfølgende 
undervist et år i det undervisningsmateriale, der er 
udviklet til kurset. Undervisningen er tilknyttet 
Verdenstimen og kommer til at udgøre minimum 2 års 
undervisningstilbud.  

Målet er (indtil videre) delvist opnået, idet de 22 ambassadører 
fra 1. hold har formidlet verdensmålsdagsordnen i deres 
geografiske område med udgangspunkt i viden fra 
Verdensmålsakademiet og det tilgængelige materiale. Det 
samme gør de 41 ambassadører fra 2. hold, dog har de ved 
deadline for evalueringen endnu ikke afsluttet deres år som 
verdensmålsambassadører.  

150 børn og unge pr. ambassadør har deltaget i 
uddannelsesaktiviteter om og for Verdensmålene (i alt 
11.250 børn og unge).  

Målet er (indtil videre) delvist opnået, idet størstedelen af de 
ambassadører, der har afsluttet deres periode som 
ambassadører, vurderer at have nået mindst 150 unge – flere 
vurderer desuden, at de har nået langt flere end 150. Desuden 
vurderer størstedelen af de resterende ambassadører, der 
endnu ikke har færdiggjort deres periode som ambassadører, at 
de anser målet som værende realistisk.  

Alle verdensmålsambassadører har en handlingsplan, 
som er målrettet at integrere Verdensmålene 
organisatorisk i strategier, eksisterende og nye aktiviteter 
i deres egen forening eller søger at række ud til deres 
lokalsamfund mhp. at oplyse og engagere andre unge i 
Verdensmålene.  

Målet er opnået, idet ambassadørerne på begge akademier har 
udarbejdet handlingsplaner for deres videre 
ambassadørarbejde. 

Verdensmålsambassadørerne indgår i DUFs samlede 
uddannelsestilbud til medlemsorganisationer og vil 
indgå som undervisere i eksisterende tilbud, så som 
DUFs ungdoms-lederkurser og partnerseminarer, samt i 
minimum et årligt åbent arrangement med fokus på 
verdensmål. 

Målet er opnået, idet DUF udbyder Verdensmålsakademiet som 
en del af det uddannelseskatalog, som sendes til deres 
medlemmer. Derudover bruges der inputs fra 
verdensmålsambassadørerne i andre af DUFs 
uddannelsestilbud.  
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5 UDFOLDELSE AF 
RESULTATER 

 
I det følgende gennemgås resultaterne af de 
kvalitative og kvantitative data, der er indsamlet ifm. 
evalueringen af Verdensmålsakademiet.  
 
Resultaterne gennemgås særligt med fokus på 
projektets målopnåelse, ambassadørernes generelle 
udbytte af at være verdensmålsambassadører samt 
deres konkrete udbytte af hhv. første og andet 
akademi, ambassadørernes arbejde med at formidle 
verdensmålsdagsordnen, den interne tilrettelæg-
gelse og organisering af Verdensmålsakademiet 
samt modtagernes udbytte af ambassadørernes 
formidlingsaktiviteter. 
 
 

5.1 HVEM ER VERDENSMÅLS-
AMBASSADØRERNE? 

 
Der er i alt uddannet 63 ambassadører på de to 
afholdte akademier – hhv. 22 på det første og 41 på 
det andet. På begge akademier oplevede man 
aflysninger kort tid før afholdelsen samt deltagere, 
der udeblev på dagen. Ved 2. akademi havde man 
oprettet en venteliste, som blev aktiveret ved 
aflysninger og formåede dermed at optage nogle af 
de pladser, der blev ledige op til akademiet. Dog 
endte deltagerantallet ikke på det niveau, man 
havde sat som mål (50), og det samlede antal 
ambassadører lever derfor ikke helt op til måltallet. 
Det er dog ikke evaluators vurdering, at 
Verdensmålsakademiet kunne have gjort mere for at 
fylde de tomme pladser op til afholdelsen af 2. 
akademi.  
 
Ser man på de 63 ambassadører, der hidtil er blevet 
uddannet, har Verdensmålsakademiet generelt 
formået at rekruttere en gruppe, der repræsenterer 
et bredt udsnit af den danske ungdom, når det 
kommer til alder, geografi, køn og 
uddannelsesmæssig baggrund.  
 
Det er lykkedes projektet at rekruttere unge med 
forskellig uddannelsesmæssig baggrund, herunder 
unge, der går på eller har afsluttet gymnasielle 
uddannelser, erhvervsuddannelser, 
professionsbacheloruddannelser samt 

kandidatuddannelser. Sidstnævnte er der dog en 
overvægt af, og det kunne derfor være fordelagtigt i 
fremtiden at have fokus på at rekruttere flere unge 
med en erhvervsfaglig baggrund for at sikre 
yderligere diversitet i gruppen af ambassadører.   
 
Gruppen af ambassadører er i alderen 16-30 år med 
et gennemsnit på 23 år på begge hold, og der er 
ambassadører fra alle regioner i Danmark.  
Forventeligt er der en overrepræsentation af 
ambassadører fra de store byer – særligt 
hovedstaden – men en stor del repræsenterer også 
små og mellemstore byer i Danmark. Særligt på 2. 
hold har man formået at rekruttere ambassadører fra 
alle dele af Danmark og i alle størrelser af byer.   
 
Ser man på kønsfordelingen, er der en mindre 
overvægt at kvinder på begge hold. Til sammen er 
der således 68 % kvinder på de to hold.  
 
Samlet set er der på begge hold over 30 forskellige 
organisationer repræsenteret. Det er dog ikke alle, 
der repræsenterer en organisation, som arbejder 
direkte med Verdensmålene i deres organisationer 
gennem projektsporet. 

5.1.1 AMBASSADØRERNES 
MOTIVATION 

 
De interviewede ambassadører er blevet spurgt, 
hvad der har motiveret dem til at ansøge om 
deltagelse på akademiet. Til det svarer en stor del, 
at deres ansøgning var interessedrevet, fordi de i 
forvejen interesserede sig for Verdensmålene og 
gerne ville vide mere om, hvordan de kan inddrage 
dem i deres arbejde og formidle dagsordenen til 
andre i et børne- og hverdagsperspektiv. Desuden 
nævner flere et ønske om møde andre unge med en 
interesse for Verdensmålene.  
 
Størstedelen havde ikke mange konkrete 
forventninger på forhånd for akademiet, og flere 
nævner, at det ikke var tydeligt for dem, præcis hvad 
formålet med akademiet var. Dog giver de flest 
udtryk for, at de forventninger, de havde, blev 
indfriet. Flere nævner, at de blev meget inspirerede 
af at høre de andre deltageres idéer på akademiet, 
og at det derfor ikke var et problem, at de ikke på 
forhånd vidste, hvad de konkret gerne ville have ud 
af akademiet. 
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5.1.2 FOKUS PÅ BESTEMTE 
VERDENSMÅL 

 
3/4 (73 %) fra 2. hold svarer, at de har fokus på 
bestemte verdensmål, mens ingen af de 
ambassadører, der gennemførte spørgeskemaet fra 
det første hold svarer, at de har haft et særligt fokus. 
Den sidste ¼ fra 2. hold samt alle ambassadører fra 
1. hold har således valgt at have et generelt fokus på 
alle verdensmålene.  
 
De verdensmål, som flest ambassadører fra 2. hold 
svarer, at de har særligt fokus på, er:  
 

• Mål 4: Kvalitetsuddannelse (7) 
• Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (5) 
• Mål 3: Sundhed og trivsel (4) 
• Mål 5: Ligestilling mellem kønnene (4) 
• Mål 10: Mindre ulighed (4) 

 
De mål, som ingen ambassadører har valgt at have 
særligt fokus på, er:  
 

• Mål 2: Stop sult 
• Mål 6: Rent vand og sanitet 
• Mål 7: Bæredygtig energi 
• Mål 9: Industri innovation og infrastruktur  

 
Når ingen af ambassadørerne har valgt at 
beskæftige sig særligt med Mål 2 og Mål 6, kan det 
være fordi, at disse mål er mindre aktuelle i en dansk 
kontekst. Mange af ambassadørerne beskæftiger sig 
særligt med, hvordan de og andre unge i Danmark 
kan arbejde med at indfri Verdensmålene i deres 

egen kontekst, hvorfor flere vælger at fokusere på 
de mål, der er relevante i den forbindelse. 

5.1.3 REKRUTTERING 
 
I forbindelse med rekrutteringen af ambassadører til 
2. akademi, har man hovedsageligt benyttet 
Verdens Bedste Nyheder og DUFs egne platforme. 
Her udgør særligt DUFs medlemsforeninger en stor 
og forskelligartet gruppe af unge, som det er 
relevant at rekruttere inden for.  
 
For at give alle potentielle ansøgere de bedste 
muligheder for at søge, har man gjort det muligt at 
ansøge gennem andre formater end den klassiske 
skrevne ansøgning. Der har fx været lagt op til, at 
man kan ansøge med en video, med en tekst, der 
ikke nødvendigvis lever op til de almindelige 
formkrav til en ansøgning eller et andet format.  
 
For at skabe en divers gruppe, har man i 
udvælgelsen dels lagt vægt på at rekruttere bredt ift. 
alder, køn og geografi, ligesom man har lagt vægt 
på at udvælge kandidater med forskellige typer af 
ansøgninger. Man har i høj grad lagt vægt på 
kandidatens engagement og lyst til at formidle 
Verdensmålene. Evaluator anser det som værende 
positivt, at man på den måde sikrer, at ikke kun 
skriftligt stærke kandidater har en fordel i 
udvælgelsesprocessen.   
 
Som tidligere nævnt ønsker man ved eventuelle 
fremtidige akademier flere deltagere med en 
erhvervsfaglig baggrund. Derfor planlægger man at 
rekruttere mere målrettet efter denne gruppe, bl.a. 
på ungdoms- og erhvervsskolerne.
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5.2 UDBYTTE AF AKADEMIET I 2019 
 
De foreløbige erfaringer efter det første akademi i 
2019 er belyst i evalueringsnotatet fra december 
2019. Dette notat er udarbejdet umiddelbart efter 
afholdelsen af det første akademi og indeholder 
bl.a. resultaterne af ambassadørernes evaluering 
ved afslutningen af den sidste akademiweekend.  
 
Dette afsnit har derfor til formål at belyse, hvordan 
ambassadørerne vurderer deres udbytte af 
akademiet med den viden de har, efter at de har 
arbejdet med at formidle verdensmålsdagsordnen i 
deres etårige periode som verdensmålsambas-
sadører.  
 
Ambassadørerne er både i spørgeskemaet og i 
interviews blevet spurgt til, hvilke elementer fra 
undervisningen, som har vist sig at være brugbare 
for dem i deres arbejde som ambassadører. Her er 
størstedelen positive omkring akademiet og den 
viden og redskaber, de har med sig derfra. Der 
fremhæves flere forskellige elementer, bl.a. særligt 
de grafiske og fysiske materialer, herunder 
skabeloner og PowerPoints, som kan benyttes til 
oplæg og aktiviteter. Andre fremhæver den 
oplægstekniske viden om, hvordan man holder et 
godt oplæg og fanger sit publikum.  
 
Ambassadørerne er ligeledes blevet spurgt, om der 
er elementer eller værktøjer, som de – når de ser 
tilbage – har manglet på akademiet.  
 

Selvom en stor del svarer, at de var glade for den 
oplægstekniske viden, de fik på akademiet, er der 
andre, der synes, at netop dette tema fyldte for 
meget. I stedet ville de gerne have haft mere 
dybdegående viden om Verdensmålene samt status 
på indfrielsen af dem i Danmark.  
 
Nogen kunne desuden have ønsket sig, at en del af 
undervisningen havde omhandlet, hvordan 
ambassadørerne kan forholde sig til mere kritiske 
perspektiver på Verdensmålene, som de kan møde, 
når de formidler dagsordenen. Også ambassadører 
fra 2. hold nævner, at de har manglet en åbenhed 
på akademiet omkring kritiske perspektiver på 
Verdensmålene.  
 
Desuden er ambassadørerne blevet spurgt, hvad de 
synes om fordelingen mellem fagligt indhold og 
sociale aktiviteter på akademiet. Som det også blev 
beskrevet i evalueringsnotatet fra 2019, svarer ca. 
1/3, at der var afsat for lidt tid til sociale aktiviteter, 
ligesom flere af ambassadørerne nævner i 
interviewene, at de gerne ville have haft mere tid til 
det sociale, og at de synes, programmet var for tæt 
pakket. Størstedelen (ca. 2/3) svarer dog, at de 
synes, fordelingen mellem fagligt indhold og sociale 
aktiviteter var passende (Se Bilag 1, spm. 15). 
 
Da netop netværket og fællesskabet mellem 
ambassadørerne er en stor del af udbyttet ved at 
være verdensmålsambassadør, er det evaluators 
vurdering, at det er væsentligt også at lægge vægt 
på denne del på akademierne.  
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5.3 ORGANISERING, AFHOLDELSE OG 
UDBYTTE AF AKADEMIET 2021 

 
I det følgende belyses projektledelsens og 
ambassadørernes oplevelse af organiseringen, 
afholdelsen og udbyttet af 2. akademi, der blev 
afholdt i august 2021 på Roskilde Højskole.  
 
Akademiets form 
Det er projektholders generelle opfattelse, at 
akademiet i 2021 fungerede endnu bedre, end det 
første akademi i 2019. Dette skyldes, at akademiet i 
2021, pga. situationen med COVID-19 valgte at 
afholde akademiet over 4 dage samlet frem for over 
to adskilte weekender, sådan som det var tilfældet 
med det første akademi. Det betød, at ambassa-
dørerne dels havde mere tid til det sociale, ligesom 
de generelt havde mere tid på akademiet, fordi de 
havde flere hele dage. De interviewede 
ambassadører er ligeledes glade for højskole-
formen på akademiet, og at akademidagene var 
samlet. De fremhæver bl.a., at det skabte en særlig 
højskole-stemning, hvor man havde tid til det sociale 
og derfor hurtigt kom ind på hinanden. 
 
Det er derfor både projektledelsens og evaluators 
vurdering, at denne model vil være at foretrække 
ved eventuelle fremtidige akademier.  
 
Ser man på ambassadørernes survey-besvarelser, er 
de generelt særdeles positive omkring akademiet. 
Langt størstedelen (89 %) svarer således, at der ikke 
er noget ved akademiet, som ikke har levet op til 
deres forventninger.  
 
Ambassadørerne er desuden blevet adspurgt om 
akademiets tilrettelæggelse og program. Her svarer 
størstedelen (69 %), at der var passende tid på 
akademiet, mens stort set alle de resterende (28 %) 
svarer, at der var for lidt tid på akademiet. En enkelt 
person svarer, at der var for lang tid. At omkring en 
tredjedel mener, at der var for lidt tid på akademiet, 
afspejler sandsynligvis, at flere i både interviews og 
kommentarer giver udtryk for, at programmet var 
tæt pakket. I forlængelse af dette svarer ca. 1/3 (28 
%), at de kunne ønske sig, at undervisningen var lagt 
over flere dage. For de resterende 2/3 passede det 
dem dog godt, at akademiet foregik på et ophold 
over fire dage. Kun en enkelt svarer, at det ville 
passe bedre, hvis undervisningen var fordelt over 
færre dage. (Se Bilag 2, spm. 1 og 5). 

5.3.1 PROGRAM 2021 
 
Generelt har ambassadørerne været glade for 
opbygningen af akademiets program både hvad 
angår det faglige niveau og fordelingen mellem 
oplæg, aktiviteter og workshops. Således svarer 84 
%, at de fandt det faglige niveau på akademiet 
”tilpas”, mens 14 % (4 personer) fandt det faglige 
niveau ”for lavt”. En enkelt har svaret, at niveauet var 
”for højt”. (Se Bilag 2, spm. 16). 
 
Også langt størstedelen af ambassadørerne (86 %) 
mener, at fordelingen mellem oplæg, aktiviteter og 
workshops var passende. 17 % (5 personer) svarer, 
at oplæggene fyldte for meget, og en enkelt person 
svarer, at workshops fyldte for meget. Én svarer ”ved 
ikke”. (Se Bilag 2, spm. 3). I kommentarer og 
interviews giver flere ambassadører udtryk for, at de 
var særligt glade for workshops, hvor de fik 
mulighed for at arbejde i praksis med deres idéer 
og projekter. 
 
Ambassadørerne er blevet bedt om specifikt at 
vurdere relevansen af de forskellige oplæg, 
workshops og aktiviteter, der udgjorde programmet 
på akademiet 2021. Deres vurderinger gennemgås i 
det følgende. 
 
Aktiviteter for alle ambassadører 
På akademiet var der både oplæg, som alle 
ambassadører deltog i, og workshops, som foregik 
på de to spor. Ambassadørerne er generelt positive 
omkring programmet, de forskellige oplæg og 
relevansen heraf. De oplæg, som flest ambassadører 
har vurderet til at være ”meget relevant”, er:  
 

• Oplæg ved Roxanna Kia (83 %) 
• Oplæg om Verdensmålene & håb ved 

Thomas Ravn-Pedersen (79 %) 
• Oplæg ved Uffe Elbæk og Thomas Ravn-

Pedersen (72 %) 
• Oplæg om Verdensmålene & håb ved Steen 

Hildebrandt (72 %) 
 
Der blev desuden afholdt et verdensmålsløb med 
tidligere ambassadører, som alle nye ambassadører 
deltog i. Denne aktivitet var deltagerne ligeledes 
glade for, og 86 % svarer således, at løbet var enten 
”Meget relevant” eller ”Relevant”. 3 personer svarer 
”Hverken/eller”, én svarer ”Ved ikke”, mens ingen 
vurderer løbet til at være mindre eller ikke relevant. I 
kommentarerne skriver flere, at løbet var en god 
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social øvelse, der fik dem rystet sammen, mens 
andre lægger vægt på, at det var inspirerende at se, 
hvordan man kan formidle verdensmålsdags-
ordenen. (Se Bilag 2, spm. 18 og 19). 
Den sidste dag på akademiet blev aktiviteten 
Akademiet Live afholdt. Denne aktivitet vurderer 
størstedelen (78 %) ligeledes som værende enten 
”Meget relevant” eller ”Relevant”. 3 personer svarer 
”Hverken/eller”, mens 2 personer har svaret, at 
aktiviteten var enten ”Mindre relevant” eller ”Ikke 
relevant”. Én person har svaret ”Ved ikke”. I 
kommentarerne skriver flere, at det var en god 
måde at runde af på og høre om de andres idéer.  
 
Workshops på Spor I (Formidling) 
Programmet bød desuden på tre forskellige øvelser 
for de ambassadører, der havde valgt sporet 
Formidling: ”Handlemod”, ”Konstruktiv journalistik” 
samt tre crashkurser i hhv. foto, grafik eller podcast.  
 
Figur 1 

 
 
Som vist i Figur 1 svarer en stor del (78 %), at 
øvelsen ”Handlemod” var enten ”meget relevant” 
eller ”relevant”. 3 personer (svarende til 17 %) har 
svaret, at den var ”mindre relevant”, mens en enkelt 
har svaret ”ved ikke”. Dette er samtidig den 
workshop, som flest har svaret, at de fik mest ud af, 
når de er blevet bedt om at vælge imellem de tre 
workshops (Se Figur 2). 
 

Besvarelserne om relevansen af workshoppen 
”Konstruktiv journalistik” er mindre positive, og det 
er ligeledes den øvelse, som færrest har svaret, at de 
fik mest ud af (Se Figur 2). Her svarer ca. halvdelen af 
ambassadørerne, at workshoppen var enten ”mindre 
relevant” eller ”ikke relevant”, mens ca. en tredjedel 
svarer, at den var enten ”meget relevant” eller 
”relevant”. 12 % svarer ”hverken/eller”.  
 
Endelig er ambassadørerne blevet bedt om at 
vurdere relevansen af crashkurserne om foto, grafik 
og podcast, som de havde mulighed for at vælge 
imellem. Disse kurser vurderes generelt positivt, og 
39 % af ambassadørerne vurderer, at det var denne 
øvelse, de fik mest ud af (Se Figur 2). Således svarer 
ca. 3/4 også, at øvelsen var enten ”meget relevant” 
eller ”relevant”. 2 personer har svaret 
”hverken/eller”, mens 3 personer har svaret, at 
øvelsen var ”ikke relevant”. 
 
Figur 2 
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Workshops på Spor II (Projekter) 
For de ambassadører, der havde valgt sporet 
Projekter, bød programmet på følgende workshops: 
”Handlekraft”, ”Skab engagement og involver andre” 
og ”Handleplan og projekt-pitch”. 
 
Det gør sig generelt gældende, at aktiviteterne på 
sporet Projekter er generelt mere positivt evalueret 
end aktiviteterne på sporet Formidling, og ingen 
workshops på projekt-sporet vurderes som værende 
”Mindre relevante” eller ”Ikke relevante”. 
 

Figur 3 

 
 
Her er der en overvægt af ambassadører (62 %), der 
har svaret, at de har fået mest ud af workshoppen 
”Handleplan og projekt-pitch” (se Figur 4). Denne 
workshop finder 92 % af ambassadørerne således 
også enten ”meget relevant” eller ”relevant”. Kun 1 
person har svaret ”Hverken/eller”. 
 
”Handlekraft” er den workshop, som færrest 
ambassadører har svaret, at de fik mest ud af (1 
person, se Figur 4). På trods af dette vurderes den 
positivt, idet 92 % af ambassadørerne svarer, at den 
var enten ”meget relevant” eller ”relevant”. En enkelt 
person har svaret ”hverken/eller”. 
 

Endelig er ambassadørerne på sporet Projekter 
blevet bedt om at vurdere relevansen af 
workshoppen ”Skab engagement og involver 
andre”. Også denne workshop vurderes som 
værende relevant, idet 85 % af de adspurgte svarer, 
at den var enten ”meget relevant ” eller ”relevant”. 
Én person har svaret ”hverken/eller”, mens én anden 
har svaret ”ved ikke”. Der er 3 personer (svarende til 
23 %), der har svaret, at det var den workshop af de 
3 workshops på sporet Projekter, som de fik mest ud 
af (se Figur 4).  
 
 
 
Figur 4 

 
 
 
Tilgængelige materialer i Google Drev 
Ambassadørerne fra 2. hold er generelt tilfredse 
med relevansen af de materialer, der er 
tilgængelige for dem på Google Drev. 86 % svarer 
således, at de enten er ”meget relevante” eller 
”relevante”, mens resten svarer ”Ved ikke”. Svarene 
skal dog ses i lyset af, at ambassadørerne kun i kort 
tid har været i gang med deres arbejde. 
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5.4 FASTHOLDELSE OG 
KOMMUNIKATION MED 
AMBASSADØRERNE 

 
Ambassadørerne på begge hold er blevet spurgt, 
hvorvidt de oplever at have fået de informationer fra 
sekretariatet, som de har haft brugt for, og svarene 
fra de to hold ser lidt forskellige ud.  
 
Størstedelen (71 %) af ambassadørerne fra 1. hold 
svarer, at de ”i høj grad” oplever at have fået de 
informationer fra sekretariatet, som de har haft brug 
for. 21 % svarer ”I nogen grad”, mens en enkelt 
svarer ”Hverken/eller”.  
 
Lidt anderledes ser det ud for besvarelserne fra hold 
2, hvor størstedelen (59 %) svarer, at de kun ”i nogen 
grad” oplever at have fået de informationer fra 
sekretariatet, som de har skulle bruge. 36 % (8 
personer) har svaret ”i høj grad”, en enkelt person 
har svaret ”Hverken/eller”.  
 
Der er dog ingen fra hverken 1. eller 2. hold der 
svarer, at de ”I lav grad” eller ”Slet ikke” har fået de 
informationer, de har haft brug for.  
 
Forskellen på besvarelserne fra de to hold kan 
skyldes, at spørgeskemaet er besvaret på to 
forskellige tidspunkter i deres ambassadørperiode. 
2. hold har besvaret spørgeskemaet i begyndelsen 
af deres periode, hvor der sandsynligvis er flere 
uklarheder ift. deres arbejde som ambassadører. 
Enkelte ambassadører nævner, at det kan være 
vanskeligt at få fat i sekretariatet, men størstedelen 
af kommentarerne i spørgeskemaet er positive. 
 

5.4.1 LØBENDE KONTAKT OG 
SPARRING 

 
Med henblik på fastholdelse af ambassadørernes 
motivation for ambassadørarbejdet samt løbende 
sparring og støtte, er der oprettet en Facebook-
gruppe til hvert hold. Her har sekretariatet løbende 
delt nye oplægsmuligheder og anden relevant 
information, ligesom ambassadørerne har delt 
opslag om de aktiviteter, de har lavet, og rekrutteret 
andre ambassadører til fremtidige aktiviteter. 
Facebookgrupperne har således fungeret som en 
metode til løbende inddragelse af ambassadørerne.    

I forbindelse med uddannelsen af det første hold 
ambassadører, etablerede man desuden et Buddy 
Group-koncept. Her delte man ambassadørerne ind 
i mindre grupper og opfordrede dem til at mødes 
og sparre med hinanden imellem de to 
undervisningsweekender samt efterfølgende i 
forløbet. Desuden skulle grupperne fungere som et 
forum, hvor projektledelsen kunne holde et 
statusmøde med grupperne hver 3. måned og 
dermed holde kontakten og løbende sparre med 
ambassadørerne.  
 
Ca. 1/3 af de 14 ambassadører fra første hold, der 
har besvaret et spørgeskema, svarer, at de har 
benyttet sig af Buddy Group-konceptet, og at det 
har fungeret godt. En enkelt svarer, at 
vedkommende har benyttet sig af det, men at det 
har fungeret mindre godt, mens lidt under halvdelen 
(6 personer) svarer, at de ikke har benyttet sig af det. 
2 svarer ”Ved ikke”. 
 
Buddy-grupperne har således fungeret godt for 
nogle ambassadører, der i interviews fortæller, at 
grupperne fungerede godt til at sparre og holde 
motivationen oppe. Dog er der en tendens til, at 
Buddy-grupperne har været overflødige for mange 
af ambassadørerne. Flere giver i både kommentarer 
og interviews udtryk for, at de hurtigt fandt sammen 
med andre ambassadører end dem, de var i Buddy 
Group med, som det gav mening for dem at lave 
aktiviteter og sparre med, fordi de i højere grad 
havde noget til fælles med dem, end med deres 
tildelte Buddy Group. Andre gjorde ikke brug af 
grupperne på grund af geografisk afstand eller 
manglende kemi.  
 
Af denne årsag valgte projektholder ikke at 
videreføre Buddy Group-konceptet til 2. hold. En 
enkelt ambassadør fra 2. hold efterlyser, at man 
havde lavet en mindre gruppe, som man ”blev rystet 
ekstra godt sammen med” – altså noget der 
mindede om Buddy-grupper – men det er 
evaluators indtryk, at ambassadørerne generelt har 
en oplevelse af at have fået et stærkt socialt 
sammenhold på akademiet, og at dette giver dem 
god mulighed for på eget initiativ at sparre og lave 
aktiviteter med andre.  
 
Buddy-grupperne havde desuden det formål, at 
Verdens Bedste Nyheder kunne mødes med 
grupperne og på den måde løbende holde 
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kontakten og få indsigt i, hvad de lavede, og hvilke 
eventuelle udfordringer, de stod med. Med 
afskaffelsen af grupperne har det derfor været 
væsentligt at indføre en ny metode til at fastholde 
kontakten med ambassadørerne og give dem 
mulighed for løbende sparring.  
 
Derfor har man indført følgende 
kommunikationsinitiativer:  
 

1. En ugentlig Facebook-opdatering med bl.a. 
nye oplægsmuligheder og aktiviteter samt 
andet aktuelt. 

2. En månedlig nyhedsmail med mere 
dybdegående viden som fx nye rapporter på 
verdensmålsområdet. 

3. En månedlig online open-space seance, hvor 
ambassadørerne i halvanden time har 
mulighed for at logge på og sparre med 
Verdens Bedste Nyheder og hinanden. 

 
Initiativerne er først påbegyndt kort tid før denne 
evaluering, og det har således ikke været muligt at 
evaluere på udbyttet af disse. Dog har flere 
ambassadører fra 1. hold fremhævet opslag på 
Facebook som en god måde at få viden om nye 
oplægsmuligheder, og det er derfor positivt, at man 
har gjort disse opslag til et fast initiativ. 

5.4.2 KOORDINERING AF 
UNDERVISNINGS- OG 
FORMIDLINGSAKTIVITETER 

 
Sekretariatet har løbende taget imod henvendelser 
fra organisationer, skoler, uddannelser og andre, 
der har haft ønske om at booke verdensmåls-
ambassadører til et oplæg eller en anden aktivitet. 
Herefter er oplægsmuligheden blevet delt med 
ambassadørerne, der har kunne melde sig til at tage 
oplægget. Efterspørgslen på verdensmålsambassa-
dører har været stor, og der har været udbudt 
mange formidlingsaktiviteter til ambassadørerne. I 
den forbindelse giver flere af de interviewede 
ambassadører udtryk for, at de mange udbudte 
aktiviteter kan give en følelse af utilstrækkelighed,  
fordi de ikke har haft mulighed for at tage så mange 
aktiviteter, som der har været udbudt. 

Ambassadørerne har dog ikke oplevet et pres fra 
sekretariatet til at tage oplæg.  
 
Når en eller flere ambassadører har meldt sig, har 
de overtaget kommunikationen med den 
pågældende modtager for nærmere aftale omkring 
oplæggets/aktivitetens indhold og praktikken 
omkring arrangementet. Denne model har for en 
stor del af de interviewede ambassadører fungeret 
godt. Dog er der nogle, der har oplevet, at der har 
været et stort koordinations-arbejde forbundet med 
at afholde formidlings-aktiviteter, hvilket de har 
fundet svært at kombinere med arbejde, studie osv.  
 
De ambassadører fra både 1. og 2. hold, som har 
fokuseret deres arbejde på at holde oplæg og 
aktiviteter, er blevet bedt om vurdere løsningen 
med det fælles online dokument med 
oplægsmuligheder.  
 
Figur 5 

 
 
Som vist i Figur 5 svarer størstedelen samlet set (77 
%), at løsningen med det fælles dokument har 
fungeret enten ”meget godt” eller ”godt”. 3 
personer har svaret ”Hverken/eller”, og 2 har svaret 
”Ved ikke”.  
 
Selvom størstedelen af ambassadørerne er tilfredse 
med det fælles dokument, nævnes det flere gange i 
kommentarer og interviews, at det fungerer godt for 
dem, når de nye oplægsmuligheder bliver 
kommunikeret ud i et opslag på Facebook-gruppen.

  

9%

0%

0%

14%

50%

27%

Ved ikke

Meget dårligt

Dårligt

Hverken/eller

Godt

Meget godt

Hvordan synes du, det har fungeret 
med det fælles dokument til booking 

af oplæg? (n=22)



18 
 

 

5.5 UNDERVISNINGS- OG 
FORMIDLINGSAKTIVITETER 

 
Efter akademierne har alle ambassadører lavet 
undervisnings- og formidlingsaktiviteter med 
henblik på at engagere andre børn og unge i 
verdensmålsdagsordnen. Ambassadørerne fra 1. 
hold har været aktive med aktiviteter som 
verdensmålsambassadører i mere end 1 år efter 
deres akademi, mens 2. hold i skrivende stund har 
været aktive i ca. 3 måneder.  
 
Det har været målet for projektet, at ambassadør-
erne har skulle nå mindst 150 andre børn og unge 
med deres undervisnings- og formidlingsaktiviteter. 
Langt størstedelen af ambassadørerne fra 1. hold 
(91 %) vurderer selv, at de inden for det år, de har 
været aktive som ambassadører, har nået dette mål, 
og flere af de interviewede vurderer desuden, at de 
har nået langt flere end 150 (se Bilag 1, spm. 4).  
 
Ambassadørerne fra 2. hold har endnu ikke afsluttet 
deres periode som aktive ambassadører, men det er 
værd at fremhæve, at langt størstedelen (82 %) 
vurderer målet om at nå 150 andre unge som 
værende realistisk, mens de resterende svarer, at de 
endnu ikke ved det (se Bilag 3, spm. 5). 
 
Ambassadørerne fordeler sig ligeligt imellem de to 
spor Projekt og Formidling, og har derfor hhv. 
arbejdet med Verdensmålene i deres organisationer 
og undervist og holdt oplæg om Verdensmålene. 
Derudover svarer 27 % (svarende til 6 personer) fra 
2. hold, at de har deltaget i den offentlige debat, 
ligesom 32 % (7 personer) svarer, at de har lavet et 
projekt om Verdensmålene (se Bilag 3, spm. 2). 
 

Ser man på listen over steder, hvor ambassadørerne 
har været på besøg, indeholder den en blanding af 
alt fra folkeskoleklasser, ungdomsuddannelser, 
forskellige typer af foreninger samt enkelte 
videregående uddannelser – herunder eksempelvis 
et oplæg på arkitektuddannelsen. Typerne af 
aktiviteter er ligeledes blandede og spænder fra 
undervisningsoplæg og paneldebatter til workshops 
med lege for børn. Det er evaluators indtryk, at 
ambassadørerne har været særdeles velforberedte 
på deres aktiviteter, og at de har formået at 
tilrettelægge den enkelte aktivitet, så både indhold 
og form passede til den pågældende målgruppe. 
 

Det var været muligt at booke en aktivitet med en 
verdensmålsambassadør gennem Verdens Bedste 
Nyheder, hvilket mange uddannelser og 
organisationer har gjort brug af, og både 
sekretariatet og ambassadørerne har oplevet, at der 
har været en stor efterspørgsel på ambassadørernes 
aktiviteter. Enkelte ambassadører, der ikke er bosat 
på Sjælland, pointerer dog, at de fleste bookinger er 
til aktiviteter, der foregår på Sjælland. Ud over 
bookingerne har flere ambassadører dog også på 
egen hånd arrangeret oplæg og aktiviteter i deres 
lokalområder, og der har således været afholdt 
undervisnings- og formidlingsaktiviteter over hele 
landet.  
 
De ambassadører, der har valgt projektsporet, har 
på forskellige vis arbejdet med Verdensmålene i 
deres organisationer, og det er projektledelsens 
vurdering, at ambassadørerne i høj grad bruger 
deres titel som verdensmålsambassadører til at 
skabe ændringer i deres organisationer. 
Eksempelvis har en ambassadør arbejdet med 
Verdensmålene i sin organisation, der bl.a. uddeler 
midler til andre organisationers projekter. Her har 
hun fået implementeret, at organisationen nu kun 
samarbejder med andre organisationer, der på en 
eller anden måde tager stilling til, hvordan 
Verdensmålene er en del af deres projekt.  
 
Indlæg i medier 
Det har været opstillet som succeskriterie i projektet, 
at verdensmålsambassadørerne har skulle deltage i 
den offentlige debat med bl.a. indlæg i lokale eller 
nationale medier samt omtale af 
Verdensmålsakademiet på deres egne sociale 
medier. Mere konkret har følgende succeskriterier 
været opstillet i den forbindelse:  
 

• 24 blogindlæg på verdensmål.org  
• Begge akademier dækket på 

verdensmåls.org 
• Mindst 20 verdensmålsambassadører har 

haft læserbrev/artikel i lokale eller nationale 
medier 

• 60 ud af 75 ambassadører har lavet et opslag 
om akademiet på sociale medier 

 
Der har kun været dokumentation for få eksempler 
på indslag i lokale, nationale eller sociale medier fra 
ambassadørernes side, og evaluator kan således 
ikke vurdere, hvorvidt ovenstående succeskriterier 
er opfyldt.  
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5.5.1 AMBASSADØRERNES OPLEVELSE 
MED UNDERVISNINGS- OG 
FORMIDLINGSAKTIVITETER 

 
Ambassadørerne er både i surveys og interviews 
blevet spurgt, hvorvidt de efter akademiet har følt 
sig klædt på til at lave undervisnings- og 
formidlingsaktiviteter som verdensmålsambassa-
dører. Besvarelserne viser, at ambassadørerne 
overordnet oplever at være blevet klædt på ifm. 
akademiet. 
 
Figur 6 

 
 
Som vist i Figur 6 svarer ambassadørerne fra 1. hold 
i foråret 2020, at de – når de ser tilbage – generelt 
følte sig klædt på til at lave aktiviteter som 
verdensmålsambassadører efter akademiet (9 
personer, svarende til 82 %). 2 personer svarer 
”Nej”. Til det samme spørgsmål svarer 59 % af 
ambassadørerne fra 2. hold ”Ja”, 18 % svarer ”Nej”, 
mens 23 % svarer ”Ved ikke”. Den relativt store del, 
der svarer ”Ved ikke” kan sandsynligvis forklares 
ved, at spørgsmålet er besvaret kun 3 måneder inde 
i deres ambassadørperiode og dermed muligvis 
endnu ikke er sikre på, hvad de har brug for for at 
føle sig klædt på.  
 
To af de ambassadører, der har svaret ”Nej” til 
spørgsmålet har i kommentaren skrevet, at de 

savnede mere dybdegående og konkret viden om 
Verdensmålene og delmålene (se Bilag 1, spm. 17). 
 
Dette er dog ikke en dominerende tendens blandt 
ambassadørerne, at de oplevede at mangle viden 
om Verdensmålene. Ambassadørerne fra 2. hold 
svarer således i den første survey umiddelbart efter 
akademiet, at de føler, de har fået tilstrækkelig 
information om Verdensmålene (72 %). En fjerdedel 
(24 %) svarer dog ”Nej”, og 1 svarer ”Ved ikke”. Det 
er vigtigt at understrege, at disse besvarelser er 
indhentet umiddelbart efter akademiet. Det er 
erfaringen fra 1. hold, at de i løbet af deres periode 
som ambassadører selv opsøger viden om 
Verdensmålene, ligesom det er planen, at de 
løbende skal opkvalificeres. 
 
Flere af ambassadørerne fra 1. hold fortæller, at de 
løbende har oplevet at blive bedre til at holde 
oplæg og få mere og mere styr på stoffet, og at det 
vigtigste på akademiet var at blive inspireret til at 
arbejde med Verdensmålene. 
 
 

 

"Det vigtigste var motivationen derfra 
[akademiet]. Om jeg er blevet klædt 
godt på, kan diskuteres, men 
motivationen var stærk. Det er ligesom 
det, der satte det hele i gang for mig." 
 

- Verdensmålsambassadør 
 
 
Ambassadørerne har generelt ikke en oplevelse af at 
være blevet gjort til eksperter i Verdensmålene på 
akademiet, men de oplever heller ikke, at dette er 
intentionen. Langt størstedelen (82 %) af 
ambassadørerne fra 2. hold svarer desuden, at de 
synes, de fik tilstrækkelig information om 
Verdensmålene på akademiet, når de ser tilbage på 
det.  
 
Enkelte fra både 1. og 2. hold giver dog udtryk for, 
at de kunne have ønsket sig, at en del af 
undervisningen havde omhandlet mere kritiske 
perspektiver på Verdensmålene, så de havde været 
bedre forberedt på at møde disse perspektiver i 
undervisnings- og formidlingssammenhænge.  

23%

18%

59%

0%

18%

82%

Ved ikke

Nej

Ja

Følte du dig tilstrækkeligt klædt på til 
at lave aktiviteter som verdensmåls-

ambassadør efter akademiet? 

Hold 1 (n=11) Hold 2 (n=22)
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"Det kunne dog også være fedt at få et 
kritisk blik på Verdensmålene for at 
blive klædt på til kritik af dem." 
 

- Verdensmålsambassadør 
 

5.5.2 INDFLYDELSE FRA COVID-19 
 
Det første hold ambassadørers arbejde blev i høj 
grad ramt af nedlukningerne som følge af COVID-
19. Nedlukningerne førte til mange aflysninger af 
aktiviteter, og over halvdelen (57 %) har svaret, at 
situationen med COVID-19 ”i høj grad” har haft 
indflydelse på, hvorvidt de har kunne formidle 
Verdensmålene. 36 % har svaret ”I nogen grad”, 
mens én har svaret ”Hverken/eller”.  
 
De mange aflysninger har for flere ambassadører 
haft negativ indflydelse på deres motivation og 
engagement. Således svarer lidt under halvdelen 
(43 %), at situationen med COVID-19 ”i høj grad” har 
påvirket deres motivation i en negativ retning. Ca. 
1/3 (36 %) har svaret ”I nogen grad”, mens 2 
personer (14 %) har svaret ”Hverken/eller” og en 
enkelt (7%) har svaret ”Slet ikke”.  
 
I interviewene fortæller flere ambassadører, at de 
mistede engagementet, fordi mange arrangementer 

blev aflyst. Mange af deres andre aktiviteter ifm. 
uddannelse eller arbejde blev gennemført online, 
og derfor havde flere svært ved at finde 
motivationen til også at gennemføre verdensmåls-
aktiviteter online.  
 
Enkelte ambassadører lavede dog særligt indhold 
under nedlukningerne, herunder bl.a. et digitalt 
undervisningsmateriale om Verdensmålene, som de 
har modtaget positive tilbagemeldinger på fra 
lærere, der har benyttet det. 
 
Der er dog ikke hele 1. holds ambassadørperiode, 
der har været præget af nedlukninger, og 
ambassadørerne har været glade for at komme ud 
og afholde aktiviteter, da det igen blev muligt.  
 
Endelig oplever ambassadørerne generelt, at 
situationen med COVID-19 og de mange aflysninger 
blev fint håndteret af sekretariatet, og at de fik den 
information, de skulle bruge.  
 
 

 

"Det har været lidt som at øve til en 
musical, man aldrig fik opført. Så for 
mig har det været enormt givtigt at 
komme ud og rent faktisk få brændt det 
af." 
 

- Verdensmålsambassadør 
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5.6 AMBASSADØRERNES UDBYTTE  
 
Overordnet er ambassadørerne særdeles positive 
omkring Verdensmålsakademiet, og de giver udtryk 
for, at de har fået et stort udbytte af både akademiet 
og deres efterfølgende ambassadørarbejde – både 
fagligt og personligt. 
 
I spørgeskemaerne er ambassadørerne alle blevet 
bedt om at svare på, hvordan de vurderer deres 
samlede udbytte af at være verdensmålsambas-
sadører og deltage på Verdensmålsakademiet. 
Dette har de skulle gøre på en skala fra 1-5, hvor 1 
er ”lille udbytte” og 5 er ”stort udbytte”. 
Ambassadørerne fra 1. hold er blevet bedt om at 
vurdere dette i slutningen af deres periode som 
ambassadører, mens 2. hold har fået spørgsmålet 
ca. 3 måneder inde i deres ambassadørperiode.  
 
Figur 7 

 
Note: Figuren viser besvarelser fra både 1. og 2. hold (se Bilag 1 

spm. 21 og Bilag 3 spm. 16). 

 
Figur 7 ovenfor viser, at langt størstedelen af 
ambassadørerne på 1. og 2. hold svarer 4 eller 5 på 
skalaen (4,5 i gennemsnit), og data viser dermed, at 
ambassadørerne generelt oplever at have fået et 
særdeles stort udbytte af at deltage på Verdens-
målsakademiet og af at være verdensmåls-
ambassadører.  
 
Alle ambassadører fra 1. hold svarer enten 4 eller 5 – 
med en overvægt at 5-besvarelser (8 i alt) – da de er 
blevet bedt om at vurdere det i foråret 2020. 
Ambassadørerne fra 2. hold er blevet bedt om at 

svare på spørgsmålet ca. tre måneder inde i deres 
ambassadørperiode (efterår 2021), og her svarer 91 
% enten 4 eller 5, mens 2 personer svarer 3. 
 
Ingen ambassadører fra hverken 1. eller 2. hold 
svarer, at de har fået et mindre eller intet udbytte – 
altså 1 eller 2 på skalaen.  
 
Ambassadørerne fra 2. hold er desuden blevet bedt 
om at vurdere deres samlede udbytte af akademiet i 
surveyen umiddelbart efter akademiet, og resultatet 
herfra er – med et gennemsnit på 4,5 – det samme, 
som da de bliver spurgt efter 3 måneder. Dette 
peger på, at ambassadørerne altså allerede 
umiddelbart efter akademiet oplevede at havde fået 
et udbytte af akademiet (se Bilag 2, spm. 52). 
 
Dette resultat ligger nogenlunde på niveau med 
besvarelserne fra den survey, som 1. hold 
ambassadører udfyldte umiddelbart efter deres 
akademi var afsluttet, hvor gennemsnittet lå på 4,3.  
 
Når ambassadørerne bliver spurgt til, hvad det 
bedste har været ved at være verdensmåls-
ambassadører – både i fritekstfelter i spørgeskemaet 
og i interview – går følgende temaer igen:  
 

• Netværk og fællesskab  
• At føle, man gør en forskel og inspirerer 

andre  
• En følelse af fornyet håb 
• At være blevet bedre til at facilitere oplæg 

og aktiviteter 
 
Ambassadørerne fortæller generelt, at akademiet og 
det efterfølgende ambassadørarbejde både fagligt 
og personligt har givet dem et stort udbytte, som de 
også kan bruge i andre sammenhænge i fremtiden. 
Det har for mange været en stor oplevelse både at 
møde andre unge mennesker, der er interesserede i 
Verdensmålene, og at møde de mennesker, der har 
afholdt oplæg ved akademierne. Dette har givet 
dem en stærk motivation til at arbejde videre med 
Verdensmålene samt en følelse af fornyet håb. 
 
Derudover lægger mange vægt på, at de er blevet 
trænede i oplægsteknik, og at dette er meget 
brugbart for dem, både når de skal formidle 
Verdensmålene og i andre sammenhænge i deres 
liv. En ambassadør siger eksempelvis:  
 

0

24

7

2

0

0

Ved ikke

5. Stort udbytte

4

3

2

1. Lille udbytte

Hvordan vurderer du dit udbytte af at 
være verdensmålsambassadør og 
deltage på Verdensmålsakademiet 

samlet set? 
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"Personligt har jeg lært rigtig meget om 
formidling. Altså hvis jeg siger det her, 
hvordan bliver det så modtaget, og 
hvad kan jeg gøre for, at det bliver 
modtaget på en bestemt måde og for 
at inspirere andre?” 
 

- Verdensmålsambassadør 
 
Når ambassadørerne tilsvarende er blevet bedt om 
at forholde sig til det mest udfordrende ved at være 
ambassadør, svarer de bl.a. følgende:  
 

• At bevare engagementet og motivationen 
(disse svar går primært igen for 
ambassadørerne fra 1. hold, der skriver, at 
det særligt skyldtes COVID-19-
nedlukningerne). 

• At få ambassadørarbejdet til at passe 
sammen med et fuldtidsarbejde. 

• At stole på sig selv og at de ved nok til at 
undervise andre 

 
Nogle ambassadører giver udtryk for, at de finder 
ambassadørarbejdet meget tidskrævende, og at 
dette er en udfordring for dem, fordi det tager lang 
tid at forberede oplæg og workshops. Dette kan 
have at gøre med, at tidspunktet for 2. akademi blev 
flyttet, og at flere ambassadører dermed har været 
et andet sted i deres liv, da akademiet blev afholdt, 
end da de søgte – og dermed fx er startet på en 
uddannelse, der også kræver deres tid.  
 

 
 
 
 
 
 

HVAD ER DET BEDSTE VED 
AT VÆRE VERDENSMÅLS-
AMBASSADØR? 

”Jeg lærer en masse og udbreder 
information om noget af det, jeg 
synes er vigtigt i verden” 

”Helt klart det netværk, man har fået 
gennem akademiet med alle de 
andre. Det er vildt fedt at møde folk 
på ens egen alder, der brænder for 
det samme som dig selv. Det giver 
altså bare blod på tanden, når man 
har en flok af 45 andre, der bakker 
dig op!” 

”Jeg føler, jeg har fået en bedre 
forståelse af vigtigheden for 
forandring og lyst til at ændre på 
min hverdag. Jeg har mødt mange 
seje og nu dejlige venner og er 
mindre bange for at fremlægge og 
holde oplæg.” 

”At være med til at give børn og 
unge rammerne til at tænke stort og 
tage ejerskab over målene” 

- Udpluk af fritekstbesvarelser. Se Bilag 1 
spm. 23 og Bilag 3 spm. 18 for de fulde 
lister af besvarelser. 
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Desuden lægger flere af de interviewede 
ambassadører vægt på, at det var en udfordring for 
dem at komme i gang med deres ambassadør-
arbejde efter akademiet. Dette stemmer overens 
med, at mange ambassadører har været glade for 
de dele af akademiet, hvor de havde mulighed for at 
arbejde konkret med deres idéer og projekter. En 
ambassadør siger: 
 

 

"Jeg synes ultimativt det var at komme i 
gang, der var udfordringen. Det her 
med at vælge projektet eller finde ud 
af, hvordan man skulle komme i gang. 
Hvad vil det sige at have et projekt? 

Hvad vil det sige at være ambassadør? 
Det, synes jeg, var det sværeste." 
 

- Verdensmålsambassadør 
 
 
Det netværk og fællesskab, de har fået opbygget på 
akademiet og efterfølgende, er ambassadørerne 
generelt meget glade for. Derfor er det også en stor 
del, der i interviewene fortæller, at de ønsker at 
holde fast i netværket, efter de har afsluttet deres år 
som ambassadører. Langt størstedelen af 
ambassadørerne fra 2. hold (82 %) svarer desuden, 
at de kunne forestille sig at fortsætte samarbejdet 
som verdensmålsambassadører med Verdens 
Bedste Nyheder og DUF, efter de har afsluttet deres 
år som ambassadør.  
 

   



24 
 

 

5.7 MODTAGERNES UDBYTTE 
 
Der er foretaget 5 interviews med repræsentanter 
fra uddannelser, organisationer e.l., hvor 
ambassadørerne har været på besøg med oplæg 
eller aktiviteter.  
 
Overordnet er de 5 modtagere yderst tilfredse med 
ambassadørernes aktiviteter, som alle har levet op til 
de forventninger, de havde, forud for deres besøg. 
Modtagerne beskriver generelt ambassadørerne 
som engagerede, initiativrige og villige til at tilpasse 
oplægget/aktiviteten til modtagernes ønsker og 
behov. 
 
Modtagerne er alle blevet spurgt til, hvorfor de 
valgte at booke et besøg fra ambassadørerne, samt 
hvilke forventninger de havde til besøget. Her 
lægger flere vægt på ung-til-ung-mødet mellem 
ambassadørerne og deltagerne ved aktiviteten. De 
oplevede i overensstemmelse med deres ønske, at 
det var inspirerende og spændende for de unge, at 
det er andre unge, som kommer og fortæller om 
emnet.  
 
En modtager, hvor aldersgruppen var mere blandet, 
lægger også vægt på ungeperspektivet – det er fedt, 
at det kommer fra nogle unge. Her talte de også lidt 
om ungeinddragelse, og hvordan man kan inddrage 
unge i arbejde med Verdensmålene.  
 
 

 
Modtagerne fortæller desuden generelt, at 
ambassadørerne har været fleksible ift. at 
imødekomme deres ønsker til temaer, fokus på 
bestemte Verdensmål, målgruppens niveau osv. De 
fortæller, at ambassadørerne generelt har virket 
velforberedte på, hvilken målgruppe, de havde med 
at gøre. Dermed har de haft en oplevelse af, at 
Verdensmålene er blevet formidlet på et niveau, der 
har passet til netop deres målgruppe. 
 
Det er ligeledes evaluators vurdering ud fra de 
observerede aktiviteter, at aktiviteternes indhold og 
form har været tilpasset den pågældende 
målgruppe, og at ambassadørerne dermed har 
formået at tale til og engagere deres modtagere på 
det niveau, de har været på, og med udgangspunkt i 
de interesser, de har haft.  
 
Adspurgt, hvad deltagerne har fået ud af aktiviteten 
med ambassadørerne svares der bl.a., at de unge 
har fået ny viden om Verdensmålene og er blevet 
præsenteret for et andet perspektiv, hvor man 
forholder sig til noget i verden.  
 
Én af de interviewede lægger desuden vægt på, at 
det gjorde stort indtryk på de unge på den 
ungdomsuddannelse, hun er lærer på, at de mødte 
andre unge, der engagerer sig og arbejder frivilligt – 
og at dette var en lige så positiv effekt som den 
konkrete viden om Verdensmålene, som 
ambassadørerne formidlede.  
 
Ved et andet oplæg for en gruppe 
bestyrelsesmedlemmer i forskellige lokale 
foreninger, fik deltagerne ny viden om, hvordan 
man kan arbejde med Verdensmålene i en 
organisation, samt viden om ungeinddragelse.  
 
Endelig har størstedelen af modtagerne en god 
oplevelse med bookingen af ambassadørerne og 
den generelle organisering af aktiviteten. For dem 
har det fungeret bedst, når kontakten ang. 
oplægget har været direkte med ambassadørerne, 
da enkelte har oplevet, at det har været svært at få 
fat i sekretariatet.  

 

 

"Noget af det, der var nemt at opfylde 
af forventninger var, at jeg super gerne 
ville have nogle unge mennesker ud og 
snakke. Det er meget sjovere for 5.-10. 
klasser at få nogle unge ud og snakke, 
end folk der er på deres lærers alder" 
 

- Modtager 
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