I skal bruge ét opgaveark pr. gruppe.
Læs først opgaverne igennem, og dan jer et overblik.
Gennemgå derefter sagens videoer og det øvrige materiale og
besvar opgaverne. Notér jeres svar på arket. I får brug for dem
til diskussionen på klassen.
Prøv at nå alle opgaverne. Hvis I har svært ved at blive enige om
svaret, så noter dét og gå videre til næste opgave.
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3 - Ansvaret for ulykke

n

2 - Årsager til ulykken
Der er typisk mange årsager til en ulykke. Det er sjældent,
at der kun er en enkelt grund til, at det går galt.
Hvad mener I, er de tre vigtigste grunde til, at Lasse og de
andre kørte galt?

Lasse havde et stort ansv
ar for, at det gik galt, da
det var
ham, der styrede knallert
en. Men han var ikke den
eneste,
der kunne have forhindr
et ulykken.
Hvilke tre personer, men
er I, havde det største
ansvar ud
over Lasse?
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4 - Opførsel på ulyk

kesstedet

Tiden lige efter ulykke
n er vigtig, når det gæ
lder om at
redde liv og begræn
se skaderne.
Hvilke tre personer,
mener I, spillede den
største rolle i at
sikre, at det ikke gik
værre?

6 - Kildekritik

5 - Konsekvenser
Ulykken havde voldsomme konsekvenser for Lasse. Men
han er ikke den eneste, der blev berørt.
Hvilke tre personer blev mest påvirket af ulykken
ud over Lasse?

ulykken,
Nogle af personerne i historien oplevede selve
hørt om
andre ankom kort efter, og andre igen har kun
den.
e, hvorfor
Hvilke tre personer, mener I, bedst kan forklar
ulykken skete?

8 - Forældre og afta
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Både Lasse og hans
far fortæller, at de hav
de regler, som var vig
men at det også var
tige at overholde,
OK at være lidt vild.
Her er fire ting, som
Lasse gjorde. Tror I
faderen syntes, det
det? Tror I, han vidste
var OK, at Lasse gjorde
det? Sæt kryds.

7 - Uheldig eller uansvarlig
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Placér Lasse, Laura, Casper, Tommy og politim
rlig?
Synes de Lasse var uheldig eller uansva
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Lasse var
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10 - Jeres egen adfærd
Tænk over, om I selv gør risikable ting i trafikken, eller om
I oplever jeres venner gør det.
Nævn tre ting, I kunne gøre for at forhindre en lignende
trafikulykke:
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9 - Love og regler

