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Verdensmål 8
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bære-
dygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv 
beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

DELMÅL 8.1
Skab bæredygtig 
økonomisk vækst.

DELMÅL  8.3
Før en politik, der 
skaber jobs og 
lader virksomheder 
vækste.

DELMÅL 8.5
Skab fuld beskæf-
tigelse og anstæn-
digt arbejde med 
lige løn.

DELMÅL 8.4
Brug ressourcerne 
effektivt i forbrug 
og produktion. 

DELMÅL 8.2
Tænk nyt og opgra-
der teknologi 
for økonomisk 
produktivitet.

DELMÅL 8.6
Hjælp flere unge 
i arbejde, uddan-
nelse og træning.

DELMÅL 8.7
Stop moderne 
slaveri, menneske-
handel og børne-
arbejde.

DELMÅL 8.8
Beskyt arbejdstager-
rettigheder og 
skab sikre arbejds-
miljøer.

DELMÅL 8.9
Støt op om 
bæredygtig 
turisme.

DELMÅL 8.10
Giv alle adgang 
til banker og 
forsikring.

DELMÅL 8.A
Støt 'Aid for Trade'.

DELMÅL 8.B
Lav en global 
strategi for at få 
unge i arbejde.

Inden 2030 skal vi opnå, at alle 
mænd og kvinder har et pro-
duktivt og anstændigt job, hvor 
de får lige løn for lige arbejde. 
Dette gælder også for unge og for 
personer med handicap.

Vi skal øjeblikkeligt skride effektivt 
til handling for at gøre en ende på 
tvangsarbejde, moderne slaveri og 
menneskehandel. Samtidig skal vi 
stoppe de værste former for bør-
nearbejde, herunder rekruttering 
og brug af børnesoldater. Fra 2025 
skal vi helt sætte en stopper for 
alle former for børnearbejde.

https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/anstaendige-jobs-oekonomisk-vaekst/
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Målet er, at I kan
• lægge tal sammen 
 og trække fra.
• tegne et diagram.

Materialer 
Internettet
Materialer til plancher

Foto: W
illiam

 Vest-Lillesøe

Tæl til tre
I skal stille jer på en række.
Tæl til tre.
Nummer tre går ud af rækken.
Bliv ved med at tælle, indtil 
der ikke er flere i rækken.

Når I er færdige, vil I, der fik 
nummer tre, kunne være de 
børn, der arbejder i Burkina 
Faso.

Resten af jer går i skole og har 
mulighed for at tage en ud-
dannelse.

Tæl til fire
Stil jer igen på en række.
Tæl nu til fire.
Nummer fire går ud af ræk-
ken. 
Bliv ved med at tælle, indtil 
der ikke er flere i rækken.

Når I er færdige, vil de, der 
fik nummer fire, kunne være 
dem, der kan læse. Resten af 
rækken kan ikke læse.

Børnearbejde

Ideer
I kan udstille jeres plancher 
på skolens bibliotek.

Undersøg
I skal tegne et diagram over 
antallet af børnearbejdere 
og antallet af børn, der ikke 
arbejder.

I skal tegne et andet dia-
gram over, hvor mange der 
kan læse og hvor mange, 
der ikke kan læse.
Hvad ser I?

I skal skrive eller tegne jeres 
forslag på en planche og 
vise den for klassen.

VERDENSMÅL 8
Anstændige jobs og 

økonomisk vækst
Delmål 8.7

Stop moderne slaveri, 
menneskehandel og 

børnearbejde.

I skal sammen med jeres lærer gå på internettet og læse om 
børnearbejde i Burkina Faso. 
https://heleverdeniskole.dk/lande/bornearbejde-i-burkina-faso

Fakta
Burkina Faso
I Burkina Faso bor der 
18 millioner mennesker. 
Heraf er halvdelen børn fra 
0 til 14 år.

Der er 7 millioner børn 
mellem 5 og14 år. 

Der er kun indskrevet 
4,6 millioner børn i skole.

Mange kommer ikke til 
undervisningen, fordi de 
skal arbejde.

2,8 millioner børn mellem 5 
og 14 år er børnearbejdere.

13,5 millioner mennesker 
kan ikke læse.

Børnearbejde er et stort problem i verden.

Børnearbejde i Burkina Faso
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VERDENSMÅL 8
Anstændige jobs og 

økonomisk vækst
Delmål 8.7

Stop moderne slaveri, 
menneskehandel og 

børnearbejde.

Lærervejledning

Børnearbejde
Klassetrin og omfang
Indskoling.
4-6 lektioner.

Elevforudsætninger
Eleverne skal have kendskab til 
de fire regningsarter.
Eleverne skal have kendskab til 
diagrammer.

Aktiviteter
Gennemgå faktarammen med 
eleverne.
Tal med eleverne om, hvad det 
betyder, at børnene får mulig-
hed for at gå i skole, da dette 
er en forudsætning for at få en 
uddannelse, som så kan skabe 
mulighed for vækst og anstæn-
dige jobs.

For at anskueliggøre antallet af 
børnearbejdere og antallet af 
mennesker der ikke kan læse, 
udfører eleverne to opdelings-
øvelser.
Resultaterne tegnes i diagram-
mer.

Gå på internettet med eleverne og læs sammen om børnearbejde 
i Burkina Faso. 
https://heleverdeniskole.dk/lande/bornearbejde-i-burkina-faso
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Færdigheds- og vidensmål
Problembehandling
Eleven kan løse enkle matematiske problemer
Eleven har viden om enkle strategier til matematisk problemløsning.

Statistik
Eleven kan anvende og tolke grafisk fremstillede af data 
Eleven har viden om grafisk fremstilling af data.

Evaluering
Eleverne fremlægger deres 
resultater for klassen.
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VERDENSMÅL 8
Anstændige jobs og 

økonomisk vækst
Delmål 8.7

Stop moderne slaveri, 
menneskehandel og 

børnearbejde.
Børnearbejde er et stort problem i verden.

Børnearbejde i Burkina Faso

Målet er, at I kan
• tegne grafer.
• arbejde med brøkdele.
• arbejde med procenter.

Materialer 
Computer med internet

Foto: W
illiam

 Vest-Lillesøe

Børnearbejdere
For at forstå, hvor mange 
børnearbejdere der er i 
Burkina Faso, skal 40 % af jer 
danne en gruppe. 

Hvor mange kan ikke
læse i Burkina Faso?
For at forstå, hvor mange 
mennesker i Burkina Faso der 
ikke kan læse, skal 75 % af jer 
danne en gruppe. 
Den gruppe kan ikke læse. 
Resten kan læse.

Verdensmål 8
Læs om verdensmål 8 og 
delmål 8.7 - Stop moderne 
slaveri, menneskehandel og 
børnearbejde.

Børnearbejde eller skole

Ideer
I kan vise jeres resultater 
for nogle andre klasser på 
skolen.

Undersøg
I skal synliggøre fakta om 
Burkina Faso i søjle- eller 
cirkeldiagrammer.

Hvad ser I?

Fremlæg jeres diagrammer 
for klassen ved hjælp af 
plancher, PowerPoint eller 
andet.

I skal sammen med jeres lærer gå på internettet og læse om 
børnearbejde i Burkina Faso. 
https://heleverdeniskole.dk/lande/bornearbejde-i-burkina-faso

Fakta
Burkina Faso
I Burkina Faso bor der 18
millioner mennesker. Heraf 
er 45,7 % børn fra 0 til 14 år.

75 % af befolkningen kan 
ikke læse.
Det er kun cirka en tredje-
del af børn i Burkina Faso, 
der er indskrevet i skole.

Mange af de børn, der er 
indskrevet i skole, kommer 
ikke til undervisningen, 
fordi de skal arbejde.

40 % af børnene på 5-14 år 
er børnearbejdere.

En gennemsnitsfamilie har 
seks børn.
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VERDENSMÅL 8
Anstændige jobs og 

økonomisk vækst
Delmål 8.7

Stop moderne slaveri, 
menneskehandel og 

børnearbejde.

Lærervejledning

Børnearbejde eller skole
Klassetrin og omfang
Mellemtrinnet.
4-6 lektioner.

Elevforudsætninger
Eleven skal have kendskab til 
brøkdele og procenter.
Eleven skal have kendskab til 
forskellige diagramtyper.

Aktiviteter
Gennemgå faktarammen med 
eleverne.
Tal med eleverne om, hvad det 
betyder, at børnene får mulig-
hed for at gå i skole, da dette 
er en forudsætning for at få en 
uddannelse, som så kan skabe 
mulighed for vækst og anstæn-
dige jobs.

For at anskueliggøre antallet af 
børnearbejdere og antallet af 
mennesker der ikke kan læse, 
udfører eleverne to opdelings-
øvelser.
Resultaterne indsættes i grafer.

Evaluering
Eleverne fremlægger deres 
resultater for klassen.

Brug internettet sammen med eleverne og læs om børnearbejde i 
Burkina Faso.
https://heleverdeniskole.dk/lande/bornearbejde-i-burkina-faso
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Færdigheds- og vidensmål
Problembehandling
Eleven kan opstille og løse matematiske problemer.
Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt 
problemer, der vedrører omverdenen.

Statistik
Eleven kan anvende og tolke grafisk fremstillede af data 
Eleven har viden om grafisk fremstilling af data.
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VERDENSMÅL 8
Anstændige jobs og 

økonomisk vækst
Delmål 8.5

Skab fuld beskæftigelse 
og anstændigt arbejde 

med lige løn
Undersøg livsvilkårene i Burkina Faso.

Burkina Faso

Målet er, at I kan
• arbejde med procenter.
• analysere grafer.

Materialer 
Computer med internet

Sammenlign livsvilkår
Burkina Faso er et af verdens 
fattigste lande.

Verdensmål 8 handler om 
anstændige jobs og økonomisk 
vækst. Dette er er en forud-
sætning for, at levestandarden 
og livsvilkårene i Burkina Faso 
kan forbedres.

I skal arbejde med forskellen 
i alderssammensætningen i 
Danmark og Burkina Faso. 

Desuden skal I arbejde med 
de økonomiske vilkår, der er i 
Burkina Faso.

Livsvilkår i Burkina Faso

Ideer
Læs på internettet om alle 
delmålene i verdensmål 8. 

Undersøg
Søg på internettet: 
Befolkningspyramide for
Danmark og for Burkina Faso.
Sammenlign de to befolk-
ningspyramider.

Brug matematik til at gøre 
rede for forskellen og dens 
betydning for de to landes 
økonomiske vilkår.

Læs og se videoer på internettet om Burkina Faso.
https://heleverdeniskole.dk/lande/bornearbejde-i-burkina-faso

Fakta
Burkina Faso
I Burkina Faso bor der 18
millioner mennesker. Heraf 
er 45,7 % børn fra 0-14 år.

75 % af befolkningen kan 
ikke læse.
Det er kun cirka en tredjedel 
af børnene i Burkina Faso, 
der er indskrevet i skole.

Mange af de børn der er 
indskrevet i skole kommer 
ikke til undervisningen, 
fordi de skal arbejde.

40 % af børn mellem 
5 og 14 år er børnearbejdere.

En gennemsnitsfamilie har 
seks børn.

Hvad er et anstændigt job i 
Burkina Faso?
Hvilke muligheder har 
befolkningen for at uddanne 
sig til sådan et job?

Diskuter i klassen, hvad der
kan gøres for, at befolkningen 
i Burkina Faso kan få hævet 
deres levestandard.

Foto: W
illiam

 Vest-Lillesøe



129FN’S  17  VERDENSMÅL
Matematikkens Dag    Forlaget Matematik

VERDENSMÅL 8
Anstændige jobs og 

økonomisk vækst
Delmål 8.5

Skab fuld beskæftigelse 
og anstændigt arbejde 

med lige løn

Lærervejledning

Livsvilkår i Burkina Faso
Klassetrin og omfang
Udskoling. 
4-6 lektioner.

Elevforudsætninger
Eleverne skal kunne arbejde 
med procenter.
Eleverne skal kunne analysere 
grafer.

Aktiviteter
Eleverne skal finde de demo-
grafiske grafer for Danmark og 
Burkina Faso. De skal sam-
menligne de to grafer.
Vær opmærksom på, at inter-
vallerne på x og y akserne ikke 
er ens for de to lande.

Eleverne skal ved hjælp af de 
demografiske grafer og oplys-
ninger på hjemmesider samt 
oplysninger i Faktarammen 
matematisk gøre rede for de 
økonomiske vilkår i Burkina 
Faso.  

Evaluering
Eleverne fremlægger deres 
resultater for klassen ved hjælp 
at PowerPoint eller andet.

Fakta

Eleverne diskuterer i klassen, 
hvad man kan gøre for, at be-
folkningen i Burkina Faso kan 
få hævet deres levestandard. 

Demografiske grafer for Danmark og Burkina Faso fra søgning på internettet.
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Færdigheds- og vidensmål
Kommunikation
Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig 
præcision.
Eleven har viden om afsender og modtager i faglig kommunikation

Statistik og sandsynlighed
Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med datasæt.
Eleven har viden om metoder til undersøgelse af sammenhænge mellem datasæt, herunder med 
digitale værktøjer.
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