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Gennem Ild & Vand
Et levende tværfagligt undervisningsmateriale om Danmarks krig, kriser
og katastrofer siden 1948 og frem til i dag.

Tilegnet: 7.-10.klasse
Primært relevant for: Samfundsfag/Historie/Dansk
Yderligere relevant for: Psykologi/Idræt/Religion
Varighed
Materialet til eleverne er bygget op af kapitler og opgaver, som du, som lærer, kan
vælge til og fra. Der er en naturlig progression i materialet, herved egner det sig
som et længere forløb. Materialet kan kombineres med forskellig empiri,
beskrevet i lærervejledningen. Varighed vurderes således af faglæreren.
Fagformål
Materialet tager udgangspunkt i EMU – Danmarks læringsportal og har til hensigt
at imødekomme følgende fagformål.
Samfundsfag: Eleverne skal i samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan
tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer
til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.
Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et
værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal
opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de
skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.
Historie: Eleverne skal i historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et
kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv.
Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie.
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Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og
problemstillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem
tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og forandring.
Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de
forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår
eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.
Dansk: Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af
litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til
udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne
og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Kilde: EMU – Danmarks læringsportal (emu.dk)

Lærervejledning
Hej!
Vi, skaberne bag Gennem Ild & Vand, er selv tidligere udsendte. Vores motivation
for dette materiale er ønsket om at bidrage til et mere nuanceret billede af
Danmarks internationale aktiviteter og de udsendte bag. Vi håber materialet
bidrager til en nærværende og lettilgængelig undervisning, som vækker elevens
læringsvillighed for fagenes vigtige fagformål. Materialet er udviklet i samarbejde
med erfarne undervisere indenfor de tre fagområder.
Overblik over materialet:
• Introduktion til de empirikomponenter Gennem Ild & Vand tilbyder
• Kort beskrivelse af kapitelopbygningen i materialet og formålet hermed
• Kapitler med opgaver og beskrevne læringsmål til eleven
God fornøjelse!

Empiri
Gennem Ild & Vand er lavet med udgangspunkt i forskellige empirikomponenter.
Som lærer kan du vurdere ud fra tid og ressourcer, hvordan du vil gøre brug af
komponenterne. Vi opfordrer til at gøre brug af dem alle for at opnå det rigeste
udbytte af materialet.
Derudover opfordrer vi til at bruge forskellige videns-portaler med forskellig
historisk, faktuel og statistisk information vedrørende international
sikkerhedspolitik og aktiviteter.
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Gennem Ild & Vands empirikomponenter er som følger:
Hjemmeside
www.udsendtafdanmark.dk - meget af materialet tager udgangspunkt i
udsendtafdanmark.dk, som er en virtuel platform med gratis adgang til over 200
personlige kortfilmsfortællinger og følgeartikler (der tilgår løbende flere
fortællinger).
Fortællingerne er fortalt af danske udsendte selv og handler om deres personlige
oplevelser med krig, kriser og katastrofer. De giver et ærligt indblik i hvem
Danmark sender ud, hvad det kræver før, under og efter en udsendelse, og
hvorfor de valgte at blive udsendt af Danmark.
Brætspil
Brætspillet, som også hedder: Gennem Ild & Vand, og er udviklet til
klasseundervisning med det formål at gøre kompleks international
sikkerhedspolitik sjovt og lettere tilgængeligt for eleven.
Spillet tager udgangspunkt i Danmarks missioner siden 1948 og frem til i dag.
Spillet giver indblik i Danmarks missionstyper, kapaciteter og ressourcer. Og vil
eleven vinde, er han/hun tvunget til at samarbejde med sine medstuderende, som
ude i den virkelige verden.
Vi anbefaler, at lade eleverne selv kaste sig ud i spillet uden for meget
introduktion. Erfaringen siger, at de godt selv kan, hvis de følger reglerne
og koncentrerer sig. De fleste elever vil kunne nå at komme godt i gang og
gennemføre spillet på 45 minutter.
Brætspillet danner grundlag for drøftelse om:
•
•
•
•
•

Forskellige styrerformer og demokratiet
Det politiske system, samt beslutningsprocesser i Danmark
Dansk sikkerheds- og udenrigspolitik
Danske internationale organisationer, som Danmark er medlem af
Væsentlige internationale og globale problemstillinger
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Brætspillet giver eleverne:
•
•
•

Indsigt i de kriser, konflikter, krige , nødhjælps- og træningsmissioner, der
siden 1948 har udfoldet sig på den internationale scene
Kendskab til de forskellige typer af missioner Danmark har bidraget til
under forskellige mandat: NATO, EU, FN eller en koalition.
Viden om Danmarks forskellige typer af kapacitet f.eks. Flyvevåbnet,
Søværnet, Hæren, Beredskabsstyrelsen, politiet m.fl.

Brætspillet bidrager til:
•
•
•
•
•

At tænke strategisk
En øget historisk bevidsthed
At kunne inddrage de historiske fortællinger i et samtids- og fremtidsrettet
perspektiv
En øget forståelse for samarbejdets betydning
At skabe samtale og perspektivere til mulige missioner i fremtiden (de kan
laves ved hjælp af de medfølgende lav-selv-kort)
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Et klassesæt giver 30 elever mulighed for at spille. Du kan læse mere om spillet
og investere i et klassesæt på følgende link:
https://www.udsendtafdanmark.dk/gennem-ild-og-vand/
BRUG RABATKODEN: Gennem Ild & Vand – og SPAR 30 % 2020 ud.
Udstilling
Den fysiske udstilling af samme navn: Gennem Ild & Vand, turnerer rundt i
Danmarks kommuner, nu på andet år i en opdateret udgave. Udstillingen
formidler om international sikkerhedspolitik siden 1948 med personligt og faktuel
viden.
Udstillingen opfordrer til aktiv deltagelse. Ved hjælp af en opgavebog tilgængelig
ved udstillingen, føres eleven nemt gennem udstillingens poster og samler på en
sanselig og legende måde ny viden ind.
Via tre persona fra henholdsvis Beredskabsstyrelsen, Politiet og Hæren tager vi på
mission til henholdsvis Thailand, Kosovo og Irak. Ved at tage på en personlig rejse
med de tre persona og mange andre af Danmarks udsendte, lærer eleven på en
nærværende måde om missioner Danmark har deltaget i, hvordan de opstod,
udviklede sig og blev/bliver afviklet.
Vi anbefaler, at man forud for udstillingen har lavet arbejdsgrupper på 3-4
personer alt efter klassens størrelse. Hver gruppe får en opgavebog og tager
sammen på mission med en af de tre persona. For at få det fulde udbytte
anbefaler vi yderligere at tage opgavebogen med efter besøget og gennemgå de
forskellige missioner sammen med eleverne tilbage i klasselokalet.
Udstillingen er bygget op af:
•

•
•
•
•
•

Oplysende plancher med personlig og faktuel viden om Danmarks
missioner gennem de sidste 70 år, hvor Forsvaret, Beredskabsstyrelsen,
Politiet, Specialstyrker og Sundhedsvæsenet har deltaget
QR-koder til personlige fortællinger, som kan downloades til mobilen
Udstyr og uniformer, som de besøgende kan prøve
Udfordringer og forhindringer, som de besøgende kan prøve
VR-briller med 360 graders optagelser fra tre forskellige dagligdage, set fra
den udsendtes øjne
Adgang til et klassesæt af brætspillet: Gennem Ild & Vand
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Mød en tidligere udsendt
Det kan ikke forventes, men det bestræbes at bemande udstillingen under
skolebookingerne med tidligere udsendte. Det sker via samarbejde med lokale
frivillige veteranorganisationer.

Udstillingen kommer til JERES kommune. Du kan se hvornår og GRATIS booke
din klasseudflugt i den mail du fik tilsendt med undervisningsmaterialet.
Foredrag
På hjemmesiden kan man booke en tidligere udsendt til at komme og holde
foredrag på ens skole, som et supplement til undervisningen. Der er mulighed for
at man kan få et foredrag, der underbygger et tema i materialet eller lignende.
Du kan læse mere om foredragsholderne og investere og booke dem på følgende
link: https://www.udsendtafdanmark.dk/foredrag/
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Kapitelopbygning
Kapitlerne har en enkel struktur, for at gøre det nemt at til- og fravælge
elementer fra materialet relevant for undervisningen.
Kapitlerne starter med en introduktion til emnet. Men er ikke
informationstunge. Hvert kapitel har de ønskelige læringsmål for eleven
beskrevet.
Opgaverne opfordrer til at eleven selv finder deres viden, og tager kritisk
stilling til den, ved at arbejde med den. Opgaverne lægger yderligere op til at
eleverne bruger deres indlevelses evne, og bevæger sig i de tre
forståelsesniveauer: (1) beskrivelse, (2) analyse og (3) perspektivering.
Materialet starter med et kapitel med en intro til Gennem Ild & Vand.
Herefter lægger kapitlernes progression sig op af den klassiske fortællerstruktur:
Hjem/ude/hjemme, eller man kunne kalde strukturen: Før mission/under
mission/efter mission. Materialet forsøger at vække elevens bevidsthed omkring
subjektivitet og objektivitet, og opmuntrer til at bevæge sig mellem et personligt
individuelt plan og et mere generelt politisk plan.
Vi håber, I får glæde af materialet.
Rigtig god fornøjelse!
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Tak fordi du brugte
undervisningsmaterialet

Vi sætter pris på din feedback!
Du kan sende den til:
kontakt@udsendtafdanmark.dk

For mere information
www.udsendtafdanmark.dk

