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Til efterforskerne af denne sag:
En politibil er ankommet til et større traﬁkuheld. De har brug for at danne
et overblik over situationen, så de kan fastslå, hvem der bærer skylden og
aﬂevere en rapport til forsikringsselskaberne.

GN

HEMMELIGT

Beretning fra hovedkontoret
Vi har netop modtaget en besked fra patruljevogn 13, der beretter om et større traﬁkuheld.
En bil kørte ind i bagenden af en anden bil, og så skete der en kæde af sammenstød.
Heldigvis er ingen kommet til skade, men 4 biler, en motorcykel og en lastbil er involveret.
Køretøjerne har ramt hinanden i en bestemt rækkefølge, og jeg, din chef, beder dig skabe
dette overblik. Øverst på listen skal stå den bil/køretøj, der starter uheldet, og derefter i
hvilken rækkefølge de næste køretøjer rammer hinanden ...

Vi har optaget følgende forklaringer fra vidner til uheldet:
- Den gule bil rammer motorcyklen.

- Den grønne bil rammer den blå bil.

- Lastbilen var ikke skyld i uheldet, men rammer den
gule bil.

Følgende køretøjer var
involveret i uheldet:

En gul bil, en motorcykel,
en rød bil, en grøn bil,
en lastbil og en blå bil.

- Den røde bil bliver ramt af motorcyklen.

- Den blå bil er den første, der bliver ramt,
og er derfor ikke skyld i uheldet.
Til Chefen

Jeg har nu dannet mig et overblik. Uheldet skete på denne måde:

___________________ er skyld i uheldet og rammer ___________________ ,

som så rammer ___________________, der så rammer ___________________,

der kører ind i ___________________, der til sidst rammer ___________________.
Venlig hilsen
Din bedste efterforsker
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Du kan bruge billederne af køretøjerne til at skabe overblik.
Klip dem ud og placer dem i den rigtige rækkefølge, hvor det
hele starter med en bil, der rammer en anden bil bagfra.
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• Bilag 1 kan med fordel lamineres, før køretøjerne klippes ud.
• Det kan være en ide at lade eleverne læse beretningen
fra hovedkontoret højt for hinanden, så oplysningerne og
informationerne er tydelige for alle detektiver/efterforskere.
Du kan også vælge selv at gøre det.
• Til at løse opgaven kan visualisering være et godt værktøj, men for andre er det ikke
nødvendigt. Du kan bruge Bilag 1 til denne visualisering.
• Det er en rigtig god ide ikke kun at forsøge at ﬁnde, men også i høj grad benytte sig af
udelukkelse, når de forskellige køretøjer skal placeres i hændelsesforløbet.
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