Tilegnet: udskolings- & gymnasieelever (spillet har 3 niveauer af sværhedsgrad)
Primært relevant for: Samfundsfag/Historie/Dansk
Varighed: 45 minutter
Fagformål:
• Materialet tager udgangspunkt i EMU – Danmarks Læringsportal og tager
primært udgangspunk i fagformål indenfor samfundsfag.
• Materialet søger at udvikle elevernes almendannelse og give eleverne
mere viden om deres omverden og samfund.
• Materialet ønsker at befordre kompetencer og færdigheder til aktivt at
deltage, reflektere og tage kritisk stilling til samfundet og dets udvikling.
• Materialet søger at give eleverne en større forståelse for demokrati og
historiske og kulturelle nedslag, med henblik på at give eleverne mere
forståelse for deres identitet og personlige værdier.
Læringsmål for eleven, er at:
• Diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i
verden.
• Opnå viden om internationale organisationer og missioner som Danmark
deltager i.
• Opnå viden om Danmarks forsvars- og sikkerhedskapaciteter.
• Diskutere mål og midler i dansk udenrigspolitik
• Opnå viden om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Lærervejledning:
Hej!
Målet med brætspillet har været at gøre kompleks udenrigs- og sikkerhedspolitisk
viden lettilgængelig for udskolings- og gymnasieelever. Vi opfordrer således til at
eleverne selv sætter sig ind i reglerne, herunder læser og forstår reglerne, og
prøver at spille spillet.
De fleste elever vil kunne nå at komme godt i gang og gennemføre spillet på 45
minutter. Afslut spillet gerne første runde efter 35 minutter og lav en kort
opsummering. Cirkuler mellem bordene og vær klar til at svare på spørgsmål,
såfremt der er spørgsmål til reglerne. Men lad dem prøve selv i første omgang.
Erfaringen siger, at de kan selv, hvis de følger reglerne koncentreret og hjælper
hinanden.
Forberedelse
• Sørg for at have spil nok, så eleverne kan vælge deres egen ”spilleperson”. Et spil kan rumme fem deltagere og minimum to.
• Et klassesæt med seks spil tillader 30 elever at spille på samme tid.
• Sæt eleverne rundt om et bord, gerne så de er fordelt på to sider.
God fornøjelse.

Elevvejledning:
Spil brætspillet Gennem Ild & Vand
Kære elev
Du sidder nu med brætspillet Gennem Ild & Vand foran dig, og nu er det tid til, at
du og dine klassekammerater sammen går gennem ild og vand og løser
verdenssituationen før krisebarometeret springer verdensordenen.
Du og dine klassekammeraters læringsmål er at:
• Diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i
verden.
• Opnå viden om internationale organisationer og missioner som Danmark
har deltaget og stadig deltager i.
• Opnå viden om Danmarks forsvars- og sikkerhedskapaciteter.
• Diskutere mål og midler i dansk udenrigspolitik
• Opnå viden om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Lad os komme i gang!
Vælg én i gruppen til højt og tydeligt at læse reglerne op - punkt for punkt - for
resten af gruppen. Resterende gruppemedlemmer følger med og udfører de
oplæste instrukser.
God fornøjelse med at løse verdenssituationen.
På forhånd, tak for jeres indsats!

