
Opgaver til udstillingen ´Gennem Ild & Vand´ – ubemandet version 
 
Tid: 60 – 90 minutter afhængig af, hvordan der bliver samlet op efter besøget.  
 
Husk at tage jeres mobiltelefoner med. Ved hjælp af jeres smartphones kamera kan I scanne QR-
koderne i udstillingen og komme tættere på de udsendtes egne fortællinger.  
 
Del jer op to og to. Inden I går rundt i udstillingen, skal I læse spørgsmålene og svare på dem, så godt I 
kan. Når I har besvaret dem, skal I danne jer et overblik over udstillingen, så I kan svare på udstillingen, 
men også vælge en videofortælling, som I begge ser. 
 
 
Før en mission:  
 
Hvor mange danskere har været udsendt?  
 
Hvor længe har Danmark deltaget i internationale missioner? 
 
Når man rejser ud på en international mission, skal alle skrive en sidste vilje?  
 
Prøv at sætte jer i deres sted og drøft, hvordan I vil have det med at vide, at I måske ikke kom hjem 
igen.  
 
 
Under:  
 
Hvilke missioner kender I til? Skriv ned i gruppen, hvor mange missioner I kender til nu, og gå derefter 
rundt i udstillingen og se, om I har glemt nogen? 
 
Hvor mange lande, har Danmark sendt folk ud til? Skriv jeres bud ned og gå derefter rundt i 
udstillingen og find ud af, hvem der kom tættest på? 
 
Hvilke typer af missioner deltager Danmark i? Undersøg forskellen på de missioner, som Danmark 
deltager i og find gerne eksempler herpå i udstillingen. 
 
Efter:  
 
Hvordan tror du det føles at være væk fra sine venner og familie i seks måneder? 
 
Hvordan tror du, det er at komme hjem til Danmark – et af verdens tryggeste og mest sikre lande – 
efter en udsendelse til en international mission? 
 
Diskuter i gruppen, hvad og hvem en veteran er? Har I nogen fordomme overfor veteraner?  



 
 
Spørgsmål til fortællingen:  
Hvilken fortælling valgte I? 
Hvad handlede fortællingen om? 
Hvorfor valgte I lige netop den fortælling? 
 
 
Ekstra:  
Har I tid tilovers, skal I diskutere, om I selv vil tage af sted, hvorfor/hvorfor ikke.  
Hvordan tror I, de udsendte tænker om det at være udsendt? Hvorfor tager de afsted? 
Hvis du skulle deltage i en udsendelse i dag, hvorfor ville du så gøre det? 
 

§ Det skylder man samfundet 
§ For freden 
§ For Danmark 
§ Fordi det er spændende 
§ For pengenes skyld 
§ Fordi det er en tradition 
§ For æren 
§ For venskabet 
§ For uniformen  
§ Andet 

 
 
 
Spørgsmål til VR – hvis I ikke har adgang til brillerne, kan I downloade appen Wonda VR og 
gå ind på www.udsendtafdanmark.dk/vr, hvor I starter 360-graders oplevelsen.  
 
I skal begge tage en tur gennem 360-graders oplevelserne. Der er tre typer af missioner, I kan tage på.  
I må ikke tale om jeres oplevelser undervejs.  
I får hver fem minutter med mobilen. Hjælp hinanden med at holde tiden.  
 
Når begge har taget en tur, skal I forklare den anden, hvad I så og drøfte: 
 
Hvad var det mest overraskende ved det, du så? 
Hvorfor valgte du netop den mission og ikke en af de andre muligheder? 
 
 
 
Husk: Du kan finde alle fortællingerne på www.udsendtafdanmark.dk  


