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Lærerark / Geografi 
 
FN’s verdensmål og tobaksproduktion 

 
Læringsmål på forløbet 
 
Eleverne lærer om FN’s verdensmål, og hvilken relevans FN’s verdensmål har for 
tobaksproduktion.  
 
 
Kort om opgaven 
 
Læreren holder et oplæg om FN’s verdensmål, og hvilke af FN’s verdensmål, som er 
relevante ift. tobaksproduktion. Eleverne arbejder derefter med spørgsmål om 
emnet. 
 
Vejledende tid: 1 lektion á 45 minutter 
 
 
Sådan gør du 
 
Lektion 1 
Læreren holder et oplæg om FN’s verdensmål. Du kan finde inspiration til dit oplæg 
her:  
 

 https://www.op-i-roeg.dk/8-klassetrin-hvilke-konsekvenser-har-
rygning/boernearbejde/boerns-rettigheder/ 

 https://www.verdensmaalene.dk/maal 
 
 
Eleverne skal nu arbejde to-og-to og svare på spørgsmål om emnet. Spørgsmålene 
findes på elevarket. 
 
Læreren bestemmer om spørgsmålene skal være en aflevering eller gennemgås i 
plenum. Hvis spørgsmålene skal gennemgås i plenum, kræver det en ekstra lektion. 
 
 
Forslag til opfølgning og evaluering 
 
Forslag til tegn på læring  
 

 Eleven har kendskab til FN’s verdensmål 
 Eleven kan anvende FN’s verdensmål på en konkret problemstilling  

 
 

https://www.op-i-roeg.dk/8-klassetrin-hvilke-konsekvenser-har-rygning/boernearbejde/boerns-rettigheder/
https://www.op-i-roeg.dk/8-klassetrin-hvilke-konsekvenser-har-rygning/boernearbejde/boerns-rettigheder/
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Forslag til opfølgning  
 

 Læreren kigger efter, om eleverne kan nævne FN’s verdensmål 
 Læreren tjekker, om eleverne kan relatere FN’s verdensmål til 

tobaksproduktion 
 
 
Forslag til færdigheds- og vidensmål for geografi efter 9. klassetrin 
 

Fag 
Geografi 
 
Kompetenceområde 
Perspektivering 
 
Videns- og færdighedsområde 
Naturgrundlag og levevilkår 

Færdighedsmål 
Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af naturgrundlagets 
udnyttelse. 
 
Vidensmål 
Eleven har viden om 
samfundsmæssige og miljømæssige 
konsekvenser af udnyttelse af 
naturgrundlaget. 
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Elevark  
 
FN’s verdensmål og tobaksproduktion 

  

Det lærer du 

Du lærer, hvad FN’s verdensmål er. Du lærer også at relatere 
FN’s verdensmål til tobaksproduktion.   
 
  
 
 

Kort om opgaven 
 
Først skal I høre lærerens oplæg om FN’s verdensmål. Derefter skal I to-og-to arbejde 
med spørgsmål omkring emnet.  
 

Sådan gør du 

Trin 1 
I skal redegøre for FN’s verdensmål ved at svare på følgende spørgsmål:  

 Hvad er formålet med FN’s verdensmål?  
 Hvad er FN’s 17 verdensmål? 
 Hvad synes I er de tre vigtigste verdensmål og hvorfor? 

 
I kan finde FN’s verdensmål her: 
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene  
 
 
Trin 2 
Med udgangspunkt i lærerens oplæg skal I forklare, hvordan FN’s verdensmål 
relaterer sig til tobaksproduktion. Tag udgangspunkt i de to nedenstående 
spørgsmål: 

 Hvilke af FN’s verdensmål tror I, man vil kunne påvirke, hvis man gjorde 
børnearbejde ulovligt i hele verden? Hvorfor? 

 Hvilke af FN’s verdensmål tror I, man vil kunne påvirke, hvis man gjorde 
rygning ulovligt? Hvorfor? 

 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

