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  Introduktion og formål 

Millionbyen Kathmandu i det fattige land Nepal er truet af et altødelæggende jordskælv, der kan få 

katastrofale følger for byens befolkning med dødsfald og ødelæggelser, der er sammenlignelige med 

jordskælvet i 2010 i Haiti.

Dette er udgangspunktet for nærværende undervisningsmateriale, der vil kunne anvendes i mange 

sammenhænge i folkeskolens 7-10. klassetrin.

Materialet The Big One er først og fremmest en webdokumentarfilm, der består af 21 scener af 

1½-3 minutters varighed, hvor man følger de tre unge nepalesere Ishu, Janaki og Prayash. Filmen 

er delt op i tre hovedafsnit. I det første ”De tre og deres by” bliver vi præsenteret for de tre unge og 

deres familier og dagligdag i Kathmandu. I det andet afsnit ”Den tikkende bombe” bliver de tre unge 

gennem en jordskælvsekspert bevidstgjort om jordskælvstruslen og de konsekvenser, et stort jordskælv 

kan få for byen og dens befolkning. Tredje afsnit ”Håbet for fremtiden” viser, hvordan de unge tager 

sagen i egen hånd for at gøre opmærksom på jordskælvstruslen og forsøger at forberede familier, 

naboer og skolelever på jordskælvet. Den overskuelige og eksemplariske fortællemåde har mange 

anvendelsesmuligheder i geografi og samfundsfag samt i projekter og andre tværfaglige forløb.

På hjemmesiden findes desuden menupunktet Bonus, der indeholdes forskelligt materiale, der kan 

bruges i forbindelse med arbejdet med filmen. Der er facts og faktaviden om Nepal, kortmateriale samt 

links til andre hjemmesider, hvor der kan hentes yderligere oplysninger. Desuden kan eleverne læse om 

instruktøren Jesper Lambæks personlige motivation for at lave filmen samt se fotos fra filmoptagelserne.

Materialet lægger både op til, at eleverne får faglig viden og kundskaber om natur- og samfundsforhold 

i Nepal og til drøftelser, stillingtagen og handlemuligheder i forhold til den virkelighed, unge nepalesere 

befinder sig i. Materialets overordnede formål er at kombinere opnåelse af faglig viden om livet 

Kathmandu og Nepal med et holdnings – og handlingsperspektiv, hvor eleverne oplever, at både de 

involverede nepalesere, de selv og Danmark som helhed kan gøre noget i forhold til den trussel, et stort 

jordskælv udgør. Her udnyttes bl.a. mulighederne for at anvende sociale medier som facebook.

I det foreslåede faseopdelte undervisningsforløb er der opstillet en række konkrete formål for de enkelte 

dele af undervisningen. 
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Fælles Mål 2009

Geografi
Overordnet giver arbejdet med ”The Big One” mulighed for at arbejde med væsentlige dele af fagets 

formål.

Om faget geografi står der i formålsparagraffens stk. 1., at formålet med undervisningen er, at eleverne 

tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og 

den øvrige verden og lidt længere nede i stk. 3, at undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse 

af fremmede kulturer, og at de erkender natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede og 

at …de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets 

samspil med naturen – lokalt og globalt.

Den komparative tilgang til arbejdet med The Big One, hvor natur- og kulturskabte forudsætninger for 

levevilkår i Nepal sættes i relation til danske forudsætninger, giver god mulighed for at arbejde med disse 

mål.
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I forhold til fagets trinmål gives der mulighed at arbejde med: 

Uddrag af trinmål efter 8. klassetrin

Regionale og globale mønstre:

•	 kende til fordeling af rige og fattige regioner i verden 

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

•	 give eksempler på årsager til og sammenhænge mellem pladetektonik, bjergkædedannelse, 

vulkanisme og jordskælv

Kultur og levevilkår

•	 sammenligne egne levevilkår med levevilkår i fattige lande, kende til begrebet 

bruttonationalprodukt (BNP) samt en typisk erhvervsudvikling i henholdsvis rige og fattige lande

•	 kende til egen kultur set i forhold til fremmede kulturer 

Arbejdsmåder og tankegange

•	 beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler som 

oplevelser, fortællinger, billeder, film, kort, tekster, elektroniske medier og statistikker.

•	 anvende geografiske metoder og færdigheder herunder regional analyse i forståelse og 

perspektivering af aktuelle naturfænomener og problemer knyttet til menneskets udnyttelse 

af naturgrundlaget, herunder energi, vejr, klima, naturkatastrofer, forbrug, erhvervsforhold og 

befolkningsfordeling.

Uddrag af trinmål efter 9. klassetrin

•	 Regionale og globale mønstre

•	 sætte fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv i forhold til teorien om 

pladetektonik

Arbejdsmåder og tankegange

•	 begrunde levevilkår og problemstillinger i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og 

hjælpemidler
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Samfundsfag

Samfundsfag handler om, at eleverne udvikler kompetencer, kritisk sans og personligt tilegnet 

værdigrundlag, der gør det muligt for dem at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen 

(formål stk.2).

Ud fra den synsvinkel kan arbejdet med The Big One bidrage til udvikling af elevernes samfundsfaglige 

kompetencer. I det foreslåede undervisningsforløb lægges der vægt på, at elevernes sammenligner 

naturgivne, økonomiske, politiske og sociale forhold i Nepal og Danmark og på baggrund af dette opnår 

viden om og erkendelse af sammenhængen mellem samfundsmæssige forudsætninger og løsningen 

af samfundsproblemer. Ved at spejle sig selv og det samfund, man er en del af, i et helt andet samfund 

som det nepalesiske, hvor tre unge mennesker tager fat om problemerne, opnår eleverne en erkendelse 

af, at det er vigtigt at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen.
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Projektarbejde, projektopgave  
og tværfaglig undervisning

The Big One kan med sit tværfaglige og problemorienterede indhold indgå i mange sammenhænge, 

hvor den almindelige undervisning brydes.

I projektarbejde som den obligatoriske projektopgave i 9. klasse kan eleverne lade materialet indgå 

i belysningen af overordnede emner som naturkatastrofer, forskelle, rig og fattig, ung i Danmark og 

et uland, at hjælpe eller lignende emner. Materialets opbygning, hvor unge nepalesere formulerer en 

problemstilling, undersøger, vurderer og kommer med årsagsforklaringer og handlemuligheder svarer 

godt til projektarbejdsformen og de formelle krav til den obligatoriske projektopgave. Eleverne kan lade 

sig inspirere eller direkte bruge de problemstillinger og handlemuligheder, der findes i materialet.
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Mulig brug i en projektopgave

Hvis en klasse, årgang eller hele skolen planlægger emne- eller temauger med fokus på f.eks. 

naturkatastrofer, ulande, udviklingsbistand eller børn og unge, der gør en forskel, kan materialet dels 

bruges som oplæg og inspirationsmateriale dels bruges direkte i det faglige arbejde på de ældste 

klassetrin. De forskellige links kan være idégrundlag til det videre arbejde.

Overordnet emne: Naturkatastrofer

Delemne: Jordskælvstruslen i Kathmandu

Problemstilling/problemformulering: 

Selv om byen Kathmandu er truet af et altødelæggende jordskælv, er der næsten 

intet katastrofeberedskab hos myndighederne eller i befolkningen.

•	 Hvorfor er Kathmandu i særlig grad truet af jordskælv?

•	 Hvilke følger vil et jordskælv have?

•	 Hvilke forklaringer er der på, at byen er så dårligt forberedt på et jordskælv?

•	 Hvad kan nepaleserne selv, omverdenen og vi selv gøre for at mindske 

følgerne af et jordskælv?

Denne problemstilling lægger op til undersøgelse, stillingtagen, handling og 

tværfaglighed, som er formelle krav til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse

f.eks
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Elevernes selvstændige  
brug af materialet

På hjemmesiden thebigone.dk findes menupunktet Til eleven. Her kan eleverne gå ind og få inspiration 

til, hvordan filmene kan bruges, hvis de arbejder på egen hånd med materialet. Elevernes egen interesse 

og nysgerrighed er styrende for anvendelsen og det faglige udbytte. Eleverne kan lade sig inspirere af 

videogalleriet, men finder selv vej gennem klippene. Hvor det er relevant, er der dog forslag til, hvordan 

eleverne kan arbejde med de enkelte dele af filmen. 

Hvis læreren har brug for at evaluere elevernes udbytte af det selvstændige arbejde, kan nogle af 

nedenstående evalueringsformer anvendes.

thebigone.dk
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Undervisningsforløb

I det følgende gives et eksempel på, hvordan materialet kan anvendes i et undervisningsforløb af 8-12 

lektioners varighed. Det er muligt både at bruge mere eller mindre tid, alt efter om man har fokus på 

enkeltfag som geografi og samfundsfag, eller man arbejder med et tværfagligt sigte. Til hver fase af 

undervisningsforløbet er der angivet vejledende timeforbrug.

Til arbejdet vil det være ideelt, hvis klassen ud over adgang til computere til par- og gruppearbejde har 

mulighed for at kunne se film og fremlægge ved hjælp af projektor eller whiteboard/smartboard.

Undervisningsforløbet er bygget op i 3 faser. Som afslutning på arbejdet med hver fase stilles spørgsmål, 

som eleverne skal drøfte, før de går videre med arbejdet i næste fase. Det er derfor ikke meningen, at 

de som indledning skal se alle scenerne, men følge den progression, der foreslås. Det har form af en 

fortælling, hvor 1. fase tjener som anslag og præsentation, 2. fase sætter problemstillingerne i spil og 3. 

fase drejer sig om handle- og løsningsmuligheder. 
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1. fase (2-4 lektioner)

De tre og deres by

Formål: 

•	 at blive introduceret til filmens tre hovedpersoner og deres livsvilkår

•	 at få viden om og reflektere over forskelle og ligheder på unge menneskers liv i Nepal og 

Danmark

•	 at få kendskab til og drøfte årsager til problemer, der findes i en storby i et uland

•	 at drøfte og udfordre opfattelser af livet i et uland

•	 at blive introduceret til jordskælvstruslen i Kathmandu

Ishu Janaki Prayash

Scenerne: 

De tre scener ses i fællesskab for at lære de tre unge at kende og skabe en fælles referenceramme.

Lad derefter eleverne arbejde i par eller mindre grupper. Hver gruppe får til opgave at kigge nærmere på 

en af de tre unge mennesker ud fra følgende spørgsmål og problemstillinger:

•	 Hvor mange familiemedlemmer er der i jeres persons familie?

•	 Hvordan er familiens boligforhold?

•	 Hvordan er familiens sociale status? (fattig, rig, middelklasse, overklasse)

•	 Hvilke tanker og drømme har jeres person om deres liv og fremtid?

•	 Nævn tre forskelle og tre ligheder på jeres persons og jeres egen familie og hverdag.

Dette arbejde kan udvides med, at eleverne undersøger fakta om levevilkår i Nepal og sammenligner 

med Danmark vedr. aldersfordeling, gennemsnitslevealder, fattigdom, børnedødelighed, adgang 

til rent drikkevand, skolegang mm. På hjemmesiden thebigone.dk kan der findes hjælp til dette i 

menupunkterne Bonus og Links.

Hver gruppe fremlægger deres arbejde for resten af klassen, og der samles op i fællesskab ud fra 

spørgsmålet: 

Var der noget, der overraskede jer i forhold til jeres forventninger om livet i en storby i et uland?

http://www.thebigone.dk
http://thebigone.mshost.dk/1-de-tre-og-deres-by.html
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I forbindelse med fremlæggelserne er det en fordel, hvis eleverne kan vise deres scene på storskærm og 

pause filmen undervejs, hvis de vil vise situationer, der underbygger det, de fortæller om.

Mit Kathmandu – Ishu Mit Kathmandu – Janaki Mit Kathmandu – Prayash

Scenerne: 

Grupperne arbejder videre med hver deres scene/person ud fra følgende problemstillinger og 

spørgsmål:

•	 Hvilken opfattelse får I af livet i Kathmandu? 

•	 Hvilke storbyproblemer bliver I præsenteret for?

•	 Hvilke positive ting bliver I præsenteret for?

•	 Hvilke årsager kan der være til de problemer, der påpeges i jeres scene?

•	 Kig på forskelle og ligheder på de problemer, man har i Kathmandu og i jeres egen by eller egn. 

Tal om, hvordan problemerne bliver løst.

Scenerne lægger op til at kigge på det farverige og kaotiske gadeliv med et virvar af trækvogne, cykler 

og knallerter. Man ser nepalesernes påklædning og forretningsliv og gøres opmærksom på problemer 

med trafikkaos, dårlig infrastruktur og forurenings- og affaldsproblemer. Men der vises også positive 

sider af livet med familiesammenhold, venlighed, tryghed og storbyens fredelige åndehuller med tid til ro 

og fordybelse. Eleverne bliver på den måde udfordret i deres måske lidt stereotype opfattelse af livet i et 

uland med håbløshed og fattigdom samt får en erkendelse af, at der er handlemuligheder i forhold til at 

løse problemerne.

Grupperne præsenterer og fremlægger svar og drøftelser i forbindelse med deres scene for hinanden.
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Denne scene danner overgangen fra 1. fase med præsentation af de tre unge og livet i Kathmandu til 2. 

fase, hvor der sættes fokus på den jordskælvstruede by. 

Scenen kan ses i grupper eller i fællesskab. 

En drøftelse af scenen kan indledes på følgende måde:

I har nu set, hvordan Ishu, Janaki og Prayash oplevede det sidste jordskælv i september 2011. Samtidig 

har I set en række scener fra og arbejdet med storbyen Kathmandu. 

•	 Hvilke konsekvenser tror I, et langt kraftigere jordskælv vil have?

•	 Hvilke problemer tror I vil opstå i den forbindelse?

•	 Hvad tror I Kathmandus myndigheder har gjort for at sikre befolkningen?

Tanken er, at eleverne opstiller en række mulige scenarier, som de i de følgende scener vil kunne få be- 

eller afkræftet.

Det sidste jordskælv

Scenen: 
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2. fase (2-4 lektioner)

Den tikkende bombe

Formål:

•	 at få viden om, hvorfor Nepal og Kathmandu er truet af jordskælv

•	 at lære om pladetektonik og dannelsen af bjergkæden Himalaya

•	 at få kendskab til og drøfte, hvilke særlige problemer Kathmandu har i forhold til jordskælv

Den tikkende bombe
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Lad først eleverne se og arbejde med 

The Big One 1934 Hos jordskælvseksperten Som en skål af gelé

Scenerne: 

I disse scener får eleverne viden om tidligere jordskælv i Kathmandu, og der gives forklaringer på, 

hvorfor Kathmandudalen er særligt truet af jordskælv.

 I forbindelse med dette kan eleverne sætte sig yderligere ind i Nepals terræn, geologi, vejr, klima mm.

Hjemmesiden Virtual Nepal indeholder både baggrundsviden og øvelser om disse forhold.

http://www.virtualnepal.dk/default.php3?ID=2630&RecordID=20739

http://www.virtualnepal.dk/default.php3?ID=2630&RecordID=20739
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Lad eleverne i par eller grupper gå på opdagelse i de 4 scener, hvor Ishu, janaki og Prayash hører om de 

forhold i Katmandu, som kan have katastrofale følger for byens befolkning.

Dilemma – og prioriteringsøvelse

Fortæl eleverne følgende: Når I har set de fire scener, skal gruppen drøfte, hvilke forhold i byen, der 

udgør den største trussel for Kathmandus befolkning i tilfælde af jordskælv. Herefter skal I opstille en 

prioriteret rækkefølge, således at den største trussel nævnes først osv. Jeres liste skal senere drøftes i 

forhold til de andre gruppers lister.

Læreren kan lade eleverne selv finde truslerne, eller de kan på forhånd få en række punkter 

udleveret, som de bruges i deres prioritering:

•	 Mange huse er ikke jordskælvssikrede

•	 Husene er bygget ekstremt tæt

•	 Kathmandus befolkning har ikke viden om jordskælvstruslen, og hvad de skal gøre ved jordskælv

•	 Kathmandus broer er faldefærdige og vil styrte sammen under et kraftigt jordskælv

•	 Den eksplosive befolkningstilvækst umuliggør ordentlig byplanlægning

•	 Katmandu ligger i en floddal uden fast undergrund

•	 Myndighederne kontrollerer ikke byggeriet, der ofte opføres ulovligt

•	 De dårlige vejforbindelser vil vanskeliggøre hjælp fra omverdenen

Der er naturligvis ingen facitliste til denne øvelse. Prioriteringsøvelsen har som mål at give eleverne et 

indblik i den komplicerede situation, hvor en kombination af naturgivne forudsætninger og økonomiske, 

politiske og sociale forhold skaber en yderst vanskelig situation i det fattige land. 

Når grupperne i fællesskab har drøftet deres prioriteringer, stilles følgende spørgsmål, der tjener som 

indgangsvinkel til 3. fase af undervisningsforløbet. Drøftelsen af spørgsmålene kan drøftes i grupperne 

og/eller i fællesskab for hele klassen.

•	 Hvilke handlemuligheder har de tre unge i forhold til at redde sig selv og deres nærmeste i 

tilfælde af et kraftigt jordskælv?

•	 Hvilke handlemuligheder har myndighederne?

Ingen kan huske det sidste store jordskælv Et af verdens tættest befolkede områder

10 etagers kollaps Kan hjælpen nå frem?

Scenerne: 
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3. fase (2-3 lektioner)

Håbet for fremtiden

Formål

•	 at opleve, at det kan gøre en forskel, at mennesker handler i forhold til deres livssituation

•	 at overveje, hvad den enkelte og fællesskabet i Kathmandu kan gøre i forhold til jordskælvstruslen

•	 at drøfte danske unges og Danmarks muligheder for at hjælpe nepaleserne i forhold til 

jordskælvstruslen samt udføre handlingerne
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Eleverne ser og arbejder med 

Gruppen dannes Et jordskælv rammer Ishus Hvor sikkert er Ishus hjem?

Naboerne får hjælp Jordskælvsfløjten Om ti år

Scenerne: 

De første fem scener viser de tre unge, der planlægger, hvordan de vil sprede viden om jordskælvs-

truslen, og hvad man kan gøre for at mindske katastrofen. Der kommer en række eksempler på, hvad de 

helt konkret gør for deres nærmeste, men også hvordan de går ud i deres nærområde for at informere 

og komme med anvisninger og overlevelsesstrategier til naboer og på skoler.

Spørgsmål og problemstillinger, som eleverne kan drøfte:

•	 Drøft, hvilken effekt de unges handlinger har, hvis/når jordskælvet kommer. Hvad mener de selv?

•	 Hvad kunne det næste skridt være for at skabe yderligere viden og information om 

jordskælvstruslen og de forholdsregler, man kan tage?

•	 Læs ”instruktørens personlige motivation” på thebigone.dk og drøft, i hvor grad dét at lave en 

film om jordskælvstruslen kan være med til åbne vores og andres øjne for, at der må gøres noget

•	 Kender I til lignende situationer fra Danmark eller andre dele af verden, hvor menneskers 

handlinger har haft betydning for at mindske følgerne af farlige situationer? (se nedenfor)

Det sidste spørgsmål kan føre til en sammenligning af de vidt forskellige naturgivne forhold i Nepal og 

Danmark, hvor vi ikke er truet af en ødelæggende naturkatastrofe i form af jordskælv pga. af landets 

beliggenhed midt på en kontinentalplade. Men både aktuelt og historisk findes der eksempler på storme 

og stormfloder, der har haft store konsekvenser for Danmark. DMI har en oversigt over de værste 

stormflodskatastrofer:

http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/stormflodstema-2/historiske_stormfloder.htm

I den forbindelse kan man komme ind på den historiske udvikling i Danmark, der har ført til, at vi i nyere 

tid har så meget styr på stormflodstruslerne, at det kun i sjældne tilfælde fører til tab af menneskeliv. 

Her kan man se forskellen på forholdene og mulighederne i et rigt og udviklet land i forhold til et fattigt 

uland som Nepal. Forholdene i andre lande og områder af verden (eksempelvis Japan), der også er truet 

af tilbagevendende store jordskælv, kan omtales. Her har man økonomiske og teknologiske muligheder 

for i langt højere grad at jordskælvsikre bygninger og opbygge et effektivt katastrofeberedskab. Den 

anden yderlighed er det fattige uland Haiti, der blev ramt af et frygteligt jordskælv 12. januar 2010. 

Eleverne kan eventuelt finde yderligere oplysninger om dette jordskælv, som man anslår, har kostet mere 

end 200.000 menneskeliv og gjort flere millioner mennesker hjemløse.

thebigone.dk
http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/stormflodstema-2/historiske_stormfloder.htm
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Selv om jordskælv kan virke fjernt og uhåndgribeligt for danske børn og unge, kan arbejdet med The 

Big One være med til at vise, at mennesker kan gøre noget for at forbedre deres overlevelsesmuligheder, 

og at det betyder noget, at både den enkelte og samfundet drøfter, informerer og handler i forhold til 

aktuelle og fremtidige problemer, hvad enten de er natur- eller menneskeskabte. For danske børn og 

unge kunne det f.eks. handle om klimaforandringerne og deres konsekvenser.

Som afslutning på 3. fase kan eleverne se 

I studiet med Soulhunters

Scenen: 

Her fortæller det nepalesiske rockband Soulhunters om og giver prøver på deres nummer ”Bhyuchalo”, 

der på en anderledes og appellerende måde gør opmærksom på jordskælvstruslen i Kathmandu.

Perspektivering og handlemuligheder

Lad eleverne undersøge og opstille en række handlemuligheder for dem selv og Danmark i forhold til 

at hjælpe nepaleserne i deres faretruende situation. Fortæl dem, at selv om de ikke umiddelbart føler, 

at de kan gøre noget i forhold til jordskælv i et fjernt land, så er de allerede godt i gang, da viden og 

informationer er det første skridt på vejen til at tage stilling til og handle i forhold til store og små 

problemer. Ishu, Janaki og Prayash startede også med at få den nødvendige viden som grundlag for 

deres handlinger. 

Forslag:

•	 Eleverne kan gøre opmærksom på jordskælvstruslen ved at dele filmene med venner, familie og 

bekendte via Facebook

•	 Eleverne kan på Facebook udrykke deres støtte til nepaleserne, poste deres forslag og gå i dialog 

omkring indholdet med aktive nepalesere på engelsk

•	  Eleverne kan undersøge dansk ulandsbistand til Nepal og diskutere, om pengene bliver brugt på 

den rigtige måde f.eks. i forhold til jordskælvstruslen og forebyggelsen heraf.

På u-web – Danidas website for børn og unge om u-lande og udviklingsbistand kan eleverne få hjælp til 

dette under menupunktet spørgsmål + svar: http://www.u-web.dk/s-s-ny-version

•	 Eleverne kan lave en udstilling på egen skole om jordskælvstruslen 

•	 Eleverne kan skrive breve til udenrigsministeriet med kommentarer og spørgsmål vedr. situationen 

i Nepal og Danmarks rolle

På u-web under menupunktet gør noget! nævnes en række andre muligheder for at handle i forhold til 

ulande og udviklingsbistand: http://www.u-web.dk/gor-noget#goer-selv

f.eks
f.eks
http://www.u-web.dk/s-s-ny-version
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Evaluering (1-2 lektioner)

Evalueringen kan have forskelligt sigte, alt efter om der ønskes en evaluering af de faktaprægede dele 

af undervisningsforløbet eller de værdiladede og holdningsprægede. Faktaviden kan evalueres ved hjælp 

af traditionelle tests, mens de andre aspekter af evalueringen allerede delvis indgår i de aktiviteter, der 

foreslås i afsnittet perspektivering og handlemuligheder.

Nedenfor gives nogle andre forslag til evalueringsformer inspireret af Cooperative Learning principperne, 

der har som mål, at alle elever er aktive i undervisningen. Evaluering af faktaviden knytter sig i særlig 

grad til fase 1 og 2 i undervisningsforløbet. Man kan derfor også vælge at bruge nedenstående 

undervejs i forløbet som repetition og opsamling undervejs.

Quiz og byt

Hver elev får udleveret et kort med et spørgsmål og svaret på spørgsmålet. Eleverne går rundt mellem 

hinanden og finder en makker, som de stiller deres spørgsmål til. Når makkerparret har stillet og besvaret 

hinandens spørgsmål, bytter de kort og finder en ny makker. De fortsætter efter lærerens skøn til alle har 

fået stillet og besvaret hinandens spørgsmål. Man kan også give eleverne et præcist tidsrum til øvelsen 

f.eks. 5 minutter alt efter spørgsmålenes kompleksitet.

Kortene med spørgsmål udformes i forhold til det indhold, der er arbejdet med. Spørgsmål og svar kan 

udarbejdes af læreren eller eleverne.

Hvorfor er Kathmandu 

i særlig grad truet af 

jordskælv?

Svar: Nepal ligger 

på et sted, hvor en 

kontinentalplade maser 

ind under en anden

Hvornår var der sidst er større jordskælv i 
Kathmandu?

Svar: I 1934

f.eks
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Ja eller Nej

Læreren udarbejder en række spørgsmål om f.eks. Nepals geografi, natur- og samfundsforhold, som der 

kan svares til ja eller nej til. I klassen placeres et skilt med ”ja” og ”Nej” i hver sit hjørne. Eleverne skal 

herefter gå til det hjørne, der passer til deres svar.

Huskesedler

Eleverne sættes i grupper, der får udleveret en række små sedler med spørgsmål, som de på skift skal 

svare på eller diskutere. Når alle elever i gruppen kan svare på spørgsmålet eller forklare, hvad de ved om 

emnet, lægges det i ”Det-kan-vi” bunken.

Denne øvelse kan både bruges til repetition/evaluering af faktaviden og til evaluering af mere komplekse 

problemstillinger.

Værdilinje

Denne øvelse egner sig godt til at tage stilling til holdningsprægede spørgsmål og til at sætte gang i en 

debat.

Øvelsen kan laves på et stykke A-4 papir ved bordene, men giver også mulighed for at røre sig lidt ved 

at tegne en stor værdilinje på gulvet eller på tavlen. Den ene ende af værdilinjen forsynes med teksten 

”meget enig” og den anden ende ”meget uenig”.

Læreren kommer nu med et udsagn, der giver mulighed for at tilkendegive sin holdning. Eleverne 

placerer sig på linjen i forhold til deres holdning. Rækken deles på midten og den ene række forskydes, 

så alle elever kommer til at stå over for en makker. De diskuterer deres holdning med makkeren.

Forslag til udsagn: 

•	 Det er ikke Danmarks problem, at Kathmandu er truet af jordskælv

•	 Det er den enkelte nepalesers ansvar at sikre sig mod jordskælv

•	 Man bør ikke placere en storby i et område, hvor der er fare for jordskælv

•	 Jeg har også et ansvar for at handle i forhold til jordskælvstruslen i Kathmandu

•	 Danmark bør i højere grad målrette vores ulandsbistand til Nepal til oplysning og forebyggelse af 

jordskælv frem for at hjælpe, når katastrofen er sket

Samtidig skrivetur

Eleverne sættes i grupper. Hvert gruppemedlem får et stykke papir med et spørgsmål eller en 

problemstilling med plads til besvarelse. De får 1-2 minutter til at skrive deres svar, hvorefter papiret 

gives til personen til venstre for en selv, der så kommer med sit bidrag til spørgsmålet/ problemstillingen. 

Når alle i gruppen har skrevet deres svar på alle papirer, har gruppen sit samlede svar som efter en kort 

gruppedrøftelse fremlægges for resten af klassen.

f.eks
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Links

www.u-web.dk 

Danidas website for børn og unge om ulande og udviklingsbistand. 

http://avisen.dk/touch/de-venter-paa-at-katastrofen-sker_151585.aspx?AutoPrint=true

Avisartikel om jordskælvstruslen i Kathmandu.

http://www.ms.dk

Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmesider har en del artikler om Nepal.

http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=88693

Engelsksproget artikel med titlen: NEPAL: wake-up call for earthquake preparedness

http://www.virtualnepal.dk/default.php3?ID=2629&RecordID=21273

Her kan man lære om natur og pladetektonik med særligt fokus på Nepal samt andre geografiske og 

samfundsmæssige forhold i Nepal.

http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/stormflodstema-2/historiske_stormfloder.htm

Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside med en oversigt over store stormflodskatastrofer i 

Danmark gennem tiderne.

http://www.u-web.dk
http://avisen.dk/touch/de-venter-paa-at-katastrofen-sker_151585.aspx?AutoPrint=true
http://www.ms.dk
http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=88693
http://www.virtualnepal.dk/default.php3?ID=2629&RecordID=21273
http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/stormflodstema-2/historiske_stormfloder.htm
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