
UNDERVISNINGSOPPLEGG - GEOGRAFI

Til geografilærer!

Endelig blir geografifaget helaften spillefilm. I forbindelse med premieren på filmen Skjelvet, har vi laget et 
enkelt undervisningsopplegg du kan ta med deg inn i klasserommet. Du velger selv om elevene jobber med 
oppgavene individuelt eller i grupper. Oppleggene kan selvfølgelig tilpasses din klasse og deres behov. 

Filmen Skjelvet tar utgangspunkt i det store jordskjelvet som rammet Oslo i 1904. Skjelvet målte 5,4 på 
Richters skala. Skjelvet hadde sitt episenter 100 kilometer sør for byen, men ødeleggelsene var likevel størst 
i hovedstaden, i og med at det var det tettest befolkede området. Det hevdes at der det allerede har vært 
et jordskjelv, er det stor sjanse for at nye skjelv vil oppstå. Og ingen vet hvor kraftig det neste skjelvet blir… I 
filmen skildrer de et mulig scenario om hva som kan skje når det neste store skjelvet kommer. 
SE FILMTRAILER

Hvis du ønsker å ta med deg klassen og se filmen, har Fantefilm laget en informasjonspakke som kan egne 
seg som forberedelse. I etterkant av filmen kan elevene jobbe med dette undervisningsopplegget, for å 
oppsummere filmen og sette filmen i sammenheng med det de lærer i geografifaget. Arbeidsskjema til 
elevene finne du her.

Hvis du ikke ønsker å se filmen med elevene, men likevel ønsker å arbeide med jordskjelv i Norge, kan du 
la elevene arbeide med kildene nedenfor og dette arbeidsskjemaet. Kildene presenterer filmen og hvordan 
det kan oppstå skjelv i Osloområdet og hvor og hvor ofte det oppstår jordskjelv i Norge. I undervisningsopp-
legget skal elevene arbeide med jordskjelv på alle geografiske nivåer. Her kan læreboka også være til hjelp. 
Arbeidsskjema til elevene finner du her.

Kilder:

- Filmtrailer for filmen Skjelvet fra Fantefilm http://fantefilm.no/fiksjon-2/

- Informasjonspakke fra Fantefilm https://www.vg.no/annonsorinnhold/fantefilm/skjelvet/

- Oversikt over siste forekomster av jordskjelv https://www.jordskjelv.no/

- Artikkel om hvor det skjer flest jordskjelv i Norge https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Ow7Kb/det-

te-er-norges-mest-utsatte-jordskjelvomraader

Ha en rystende god undervisning! 

Hilsen geografiredaksjonen i Gyldendal Undervisning
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