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Kapitel 1:
Velkommen til Gennem Ild & Vand

Hvad er Gennem Ild & Vand?
Gennem Ild & Vand er dit undervisningsmateriale. Materialet er del af et større
formidlingsprojekt, der hedder: Udsendt Af Danmark. Projektet blev søsat i
forbindelse med Danmarks 70 års jubilæum for internationale missioner i 2018 og
Flagdagens 10 år jubilæum i 2019. Flagdagen foregår den 5.september og er en
national anerkendelse af Danmarks udsendte siden 1948.
Hvorfor er det vigtigt for dig at vide noget om internationale missioner?
Ja, det håber vi, at du til slut i forløbet kan svare os på!
Vi håber nemlig, at du kan fortælle os, hvordan Danmarks internationale aktivitet
siden 1948 har været med til at forme vores land frem til i dag.
Vi håber, at du kan fortælle os, om Danmarks aktiviteter ude i verden har været
med til at forme en dansk national identitet.
Vi håber også, at du kan fortælle os om nogle af de effekter Danmarks
internationale aktiviteter har og har haft på et større, statsligt og globalt
makroniveau og samtidig på et personligt og lokalt mikroniveau.
Så… hvordan når vi derhen på en spændende måde?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Vi, der har lavet Gennem Ild & Vand, har forsøgt, at lave et materiale, som
opfordrer og udfordrer dig, som elev, til at lade som om, at det var DIG eller en,
du kender, der skulle på mission.
Vi prøver med opgaverne at give dig en fornemmelse af selv at skulle overveje,
selv at skulle tage stilling til, selv at skulle sige farvel, selv at skulle evaluere, hvis
det var dig selv eller en du kender, der skulle afsted på en mission til en krig, en
krise eller en katastrofe ude i verden.
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Det, der er din opgave, er således, at du bruger din nysgerrighed og din
indlevelsesevne i opgaveløsningerne og indimellem stiller dig selv spørgsmålet;
Tænk, hvis det var mig?
Vi glæder os til at tage på mission med dig!
Lad os komme i gang!
OPGAVE: Kender jeg noget til emnet?
Når man skal i gang med at lære noget nyt, er det altid godt at spørge sig selv; ved
jeg noget om det her emne på forhånd? Har jeg måske nogle fordomme om
emnet?
Ved hjælp af opgaven…
…bliver jeg mere bevidst om, at Danmark og jeg selv er del af en større
verden. Jeg skal bruge min indlevelsesevne til at tænke over nogle etiske og
historiske dilemmaer mellem eksempelvis krig og fred. Jeg skal arbejde med
forskellig formidling på papir og i tale for herigennem at udforske min egen
personlige og kulturelle identitet.
Når… Nu skal du til at reflektere lidt, gør følgende:
• Find pen & papir frem.
• Brug nogle minutter for dig selv i stilhed på at tænke over emnet. Måske
du har set nogle film om krig, kriser eller katastrofer. Måske du har hørt
noget i nyhederne eller medierne om nogle internationale missioner.
Måske du kender nogen, der har været udsendt på en mission ude i
verden.
• Stil dig selv følgende spørgsmål og skriv eller tegn svarene på papiret:
Hvad er krig? Hvad er en krise? Hvad er en katastrofe?
Hvordan opstår en krig, krise eller katastrofe?
Hvad er fred? Hvad er sikkerhed? Hvad er tryghed?
Hvordan opstår fred, sikkerhed og tryghed?
Sæt dig i en gruppe af 4-5 personer:
• Præsentér ud fra jeres noter eller tegninger svarene for hinanden.
• Tænk nu sammen over hvad krig, kriser og katastrofer er. Og hvad fred,
sikkerhed og tryghed er.
• Hjælp hinanden med at finde konkrete ting, hvor fred, sikkerhed og
tryghed eller krig, kriser og katastrofer kommer til udtryk i jeres hverdag, i
samfundet eller i verden.
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•

Tal om film I hver især har set, hvor disse temaer er gældende.

Hav nu en klassesamtale:
• Hvad tænkte du selv over?
• Hvad talte I om i gruppen?
• Har du set en film med de emner, der er blevet talt om?
• Beskriv hvad filmen handler om.
• Fortæl hvordan den belyser emnerne.
• Se eventuelt traileren til projektet Udsendt Af Danmark på youtube.dk.
• Kan I genkende nogle af de temaer, som I har talt om?
Afsluttende:
• Gå ind på www.filmstriben.dk
• Find en film, der handler om emnet.
• Vælg i fællesskab ved hjælp af argumenter og en afstemning, en film i alle
skal se.
Filmen kan ses i fællesskab i en lektion eller som en hjemmeopgave:
• Når I ser filmen, så tænk over konkrete situationer, hvor emnerne bliver
vist visuelt i filmen.
• Skriv scenen i filmen ned med korte noter, så den kan præsenteres næste
gang.
Ved hjælp af kapitlet og opgaven har jeg lært noget om:
• At Danmark og jeg er del af en større verden.
• At jeg kan bruge min indlevelsesevne og fantasi til at reflektere over
nogle etiske og historiske dilemmaer.
• Forskellige formidlingsformer på papir og i tale og således også haft
mulighed for at udforske min egen personlige og kulturelle identitet.
Kilder:
www.udsendtafdanmark.dk
www.filmstriben.dk
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Kapitel 2:
International mission

Hvad er en international mission?
Du reflekterede over krig, kriser og katastrofer, fred, sikkerhed og tryghed i sidste
kapitel. Hvordan er det forbundet med internationale missioner? Og hvorfor
deltager vi i Danmark overhovedet i internationale missioner? Det skal vi se
nærmere på i dette kapitel.
Danmark bliver del af større fællesskaber
Efter 2. verdenskrig bliver Danmark del af flere internationale fællesskaber. Det
betyder at en udenrigspolitisk dagsorden begynder at være central i regeringens
arbejde.
Danmark og mange andre lande, erkender, at hvis man i fremtiden vil forsøge at
undgå en situation, lignende 2. verdenskrig, så må man stå sammen om et større
fælles mål om fred og retfærdighed på tværs af landegrænser.
FN, De Forenede Nationer
Den 24. oktober 1945 forener Danmark sig således med 50 andre nationer, under
navnet De Forenede Nationer, forkortet som FN. FN er det samme som UN, hvis I
har hørt den forkortelse. UN står for The United Nations. I dag er er 193 forenede
nationer i FN/UN.
NATO, Det Nordatlantiske Traktat
Den 24. august 1949 samlede Danmark sig i endnu et internationalt fællesskab,
nemlig NATO. NATO er en forkortelse for The North Atlantic Treaty Organisation.
29 nationer er i dag del af NATO.
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OPGAVE: Store internationale fællesskaber!
Nu har du hørt lidt om to store internationale fællesskaber, som Danmark er del
af. Men hvad er formålet med de fællesskaber? - og er der andre internationale
fællesskaber, som Danmark er del af?
Ved hjælp af opgaven…
… vil jeg ved igen at bruge min indlevelsesevne få en større historisk forståelse for
Danmark som et demokratisk samfund. Jeg vil opnå ny viden og færdigheder til at
tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Jeg vil opnå forudsætninger
for udvikling af kritisk tænkning, så jeg bedre kan deltage kvalificeret og engageret i
mit samfund.
Nu skal du lege journalist!
•
•
•
•

Forestil dig, hvordan en journalist ser ud.
Lav et karaktertræk eller find en ting, der karakteriserer din journalist.
Ex. en blyant bag øret, en bestemt farve læbestift, en hat eller en notesbog. Det
kunne også være en måde at stå på eller svinge med hånden, når du taler.
Lad som om du er den journalist, du har forestillet dig, for nu skal du lave en lille
artikel om et af Danmarks store fællesskaber.

Du skal finde informationer til din artikel!
•

Din artikel må højst fylde en side.

•

Gå ind på: https://indidansk.dk/artikellayout - og lad dig inspirere af hvilke
elementer din artikel skal bygges op af. Gennemgå det eventuelt i plenum.
Når du har fået et overblik, så skal du i gang med at researche og finde dit indhold
til din artikel, som skal handle om en af de store internationale fællesskaber
Danmark er del af.

•

•

(Hvis din klasse har brætspillet Gennem Ild & Vand, så vælg eventuelt et
missionskort og undersøg hvilket stort fællesskab der stod bag den
mission, der er beskrevet på kortet).

•

Du kan starte din research ved at gå ind på Udenrigsministeriets hjemmeside og
få et overblik over Danmarks internationale samarbejde:

https://um.dk/da/udenrigspolitik/internationalt-samarbejde/
•
•

Gå så i gang med at være kreativ og lav en spændende artikel.
Hvis det er svært at komme i gang, kan du stille dig selv nogle spørgsmål, som du
så skal prøve at finde svarene på under din research.

Præsentation i grupper eller i plenum:
•
•

Præsenter jeres artikel og undervis resten af gruppen/klassen i det internationale
fællesskab du har skrevet om i din artikel.
Lad som om du er den journalist, du har forestillet dig, og resten af klassen nu er
dine kollegaer. De udfordrer dig og stiller kildekritiske spørgsmål, såsom; hvor har
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•

du din information fra? Hvordan kan du vide, det er sandt? Er der flere kilder, der
siger det samme? Og du svarer så godt, du kan, og de spørgsmål du ikke kan svare
på, noterer du. Så du senere kan undersøge og finde svarene på de spørgsmål.
Artiklen kan også være en hjemmeopgave, som så præsenteres og diskuteres i
næste lektion.

Afsluttende:
•
•
•
•

Gem artiklen, måske du kan bruge den som baggrundsviden til en anden opgave i
forløbet.
Var der noget, der overraskede dig i din research eller ved din viden, du fandt?
Er der en udvikling i karakteren af de store fællesskaber, Danmark er en del af?
Synes du, det er en god idé, at Danmark er del af større internationale
fællesskaber?

Ved hjælp af kapitlet og opgaven har jeg lært noget om:
•
•
•

Danmark som et demokratisk samfund.
At tage reflekteret stilling til mit samfund og dets udvikling.
Kritisk tænkning, så jeg bedre kan deltage kvalificeret og engageret i mit
samfund.

Kilder:
www.indidansk.dk
www.um.dk
www.un.dk
www.fmn.dk
www.nato.int
www.europa.eu
www.osce.org
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Kapitel 3:
Internationale interesser
- bliver nationale interesser

Du kiggede på nogle af de store internationale fællesskaber, som Danmark er del
af, i sidste kapitel. Blandt de store fællesskaber var et af dem FN. Hvad var det nu
FN stod for?
I takt med at der er etableret store internationale fællesskaber, hvor der arbejdes
for fred og retfærdighed, opstår der samtidig et behov for forskellige
opgaveløsninger rundt omkring i det internationale samfund. Behovene opstår
ikke ud af det blå, de opstår i kraft af en årsag og en effekt på en specifik
situation.
Situationens årsag og effekt
I kender måske udtrykket:
Et sommerfuglevingeslag på den ene side af jorden,
kan starte en orkan på den anden side af jorden!
Udtrykket kan ved første ørenlyd, lyde helt usandsynligt. Men hvis man
eksempelvis tænker på udtrykket i forbindelse med Corona-virussen, så får
udtrykket et andet perspektiv.
Når et nys i byen Wuhan i Kina kan resultere i at Danmark lukker ned, så lyder det
pludseligt ikke helt underligt, at et sommerfuglevingeslag et sted skulle kunne
starte en orkan et andet sted.
En krig, en krise eller en katastrofe opstår altid på baggrund af noget. Der er en
årsag til, at en situation udvikler sig på en bestemt måde. En årsag kan være en
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uenighed vedrørende en magtrelation mellem to parter, et vejrfænomen, der gør
uventet skade, et uventet terrorangreb, et politisk oprør, en virus man ikke har
kendskab til og ikke kan forudsige, hvordan udvikler sig.
Danmarks første internationale mission
Den første internationale mission Danmark deltager i er i 1948.
Missionen foregår i Israel. Den 14.maj 1948 erklæres Israel for en selvstændig
nation. Natten til den 15. maj angriber de arabiske lande Israel. Årsagen til den
eskalerede situation er uenighed om hvem den jord, som nationen Israel bliver
etableret på, tilhører.
Efter kampe og forhandlinger, indgår de stridende parter våbenhvile den 11.juni
1948. I forbindelse med denne våbenhvile opstår der et behov for at opretholde
denne våbenhvile mellem parterne for at sikre fred fremadrettet. FN påtager sig
opgaven, og FN´s første internationale mission bliver hermed etableret.
OPGAVE: Årsager og effekter!
Siden den første dansker blev sendt på FN-mission i Israel i 1948, har Danmark
sendt op mod 65.000 danskere ud på forskellige internationale missioner i hele
verden. Hvad var situationen? Hvad var årsagen og effekterne før, under og efter
missionen?
Ved hjælp af opgaven…
…får jeg mere historisk sammenhængsforståelse over nogle af Danmarks missionen
ved at identificere det kronologiske overblik. Jeg bruger sammenhængsforståelsen
til at forstå nogle af mine egne årsager og effekter i min hverdag og i mit samfund.
Det vil blandt andet hjælpe mig i min udvikling af personlig og kulturel forståelse.
Det vil blandt andet give mig en forståelse for menneskers liv og livsvilkår gennem
tiderne og opnå mere indsigt i, hvordan situationer kan forandre sig.
Find din journalist frem igen!
• Den artikel du skrev sidst om et af de store internationale fællesskaber,
kan vi kalde for en baggrundsartikel. Det, du nu skal, er at finde en specifik
international mission, som Danmark har deltaget i og som det store
fællesskab, du skrev om sidst, står/stod bag. Altså, som eksemplet i
ovenstående tekst, hvor det er FN-fællesskabet, der står bag
fredsmissionen i Israel.
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•

•

•

(Hvis din klasse har brætspillet Gennem Ild & Vand, så vælg eventuelt et
missionskort og undersøg situationen omkring den mission der er
beskrevet).
Du skal ikke skrive en artikel over missionen. Det, du skal forestille dig, er,
at du skal overbevise en redaktør om, at du skal have lov at skrive en mere
dybdegående artikel. Du skal derfor give din redaktør et overblik over
missionen og argumentere for, at det her er en spændende situation at
forstå bedre.
Lav i helt korte noter eller stikord i bulletpoints et overblik over:
Situationen omkring missionen
Årsagen til missionen
Effekten af missionen

Præsenter din research for din redaktør!
• Find sammen i grupper af 3-4 personer.
• Præsenter en efter en jeres overblik for de resterende i gruppen.
• Når du præsenterer din research, skal du frigøre dig fra papiret med dine
noter og stikord og kigge på de resterende i gruppen, som nu skal ´spille´
din redaktør.
• Du skal altså lave et mundtligt oplæg, hvor du skal overbevise dine
medstuderende/dine redaktører om, at du skal have lov til at gå videre
med din research og faktisk lave en dybdegående artikel.
• Din opgave er altså at vinkle historien om missionen, så den er relevant og
spændende for dine redaktører.
• Du er altså enten den overbevisende journalist eller den kritiske redaktør.
• Som journalist, så brug alle dine gode argumenter, og snørklede
forklaringer til at overbevise din redaktør.
• Som redaktør, skal du være skeptisk og stille undrende nysgerrighed, så
´journalisten´ bliver udfordret på sin historie.
• Du kan stille spørgsmål, såsom:
Hvorfor er det spændende at vide mere om?
Hvorfor har det relevans for mig og resten af Danmark?
I har skiftevis 5-7 minutter hver til jeres oplæg.
Afsluttende:
• Tal sammen i gruppen om hvordan det var at være journalisten, der skulle
argumentere for sin historie og herefter, hvordan det var at være den
kritiske redaktør.
• Var der eksempelvis nogle argumenter, der gav mere mening end andre?
Eller var mere overbevisende? Hvad med de kritiske spørgsmål fra
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•

redaktøren, var der nogle spørgsmål, der fik dig til at tænke over noget
nyt?
Gem dine research noter og stikord. Det kan være de bliver gavnlige for dig
senere.

Ved hjælp af kapitlet og opgaven har jeg lært noget om:
• Historisk sammenhængsforståelse over nogle af Danmarks missionen ved at
identificere det kronologiske overblik.
• At bruge sammenhængsforståelsen til at forstå nogle af mine egne årsager
og effekter i min hverdag og i mit samfund.
• Udvikling af min personlige og kulturelle forståelse.
• Menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnået mere indsigt i hvordan
situationer kan forandre sig.
Kilder:
www.udsendtafdanmark.dk
Brætspillet: Gennem Ild & Vand
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Kapitel 4:
Mandat

Hvad er et mandat?
Mandat, hvad for noget? Hvad er et mandat? Ja, det er et godt spørgsmål. I sidste kapitel
lærte vi om international missioner og årsag og effekt. Og når man er udsendt på
internationale mission, er man altid udsendt under et mandat. Man kan definere et
mandat som en slags retningslinier og regler, som man under sin mission skal rette sig
efter.
Overordnet bestemmer mandatet, hvad formålet og opgaven med missionen er –
herunder hvad man må og ikke må på missionen.
På nogle missioner, har man eksempelvis ikke mandat til at skyde med våben, også selv
om man bliver beskudt. På andre missioner har man mandat til at skyde, hvis man
kommer under beskydning. Således påvirker mandatet, hvordan man må løse opgaven.
Missionstype
Mandatet er ofte defineret ud fra hvilket internationale fællesskab, der har ansvaret for
missionen og hvilken type opgave, man skal løse på missionen. Skal man som i Israel sikre
en allerede etableret våbenhvile. Eller skal man sørge for at skabe en eventuel våbenhvile.
Det er to forskellige typer missioner.
Opgavens karakter og således missionstypen kræver forskellig kapacitet og ressourcer.
De missionstyper mange kender til er typisk fredsbevarende FN-missioner og
fredskabende NATO-missioner. Men Danmark bidrager i flere missioner end man lige
umiddelbart tænker over.
I Danmark har vi kapacitet og ressourcer til at bidrage på fem missionstyper:
• Fredsskabende mission
• Fredsbevarende mission
• Observatørmission
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•
•

Trænings- og rådgivningsmission
Humanitærmission

OPGAVE: Gå gennem ild og vand med dine klassekammerater!
Det kan være svært at forstå det her med internationale fællesskaber og missioner. Så
hvis du er en smule rundtosset efter al den information fra denne og tidligere lektioner,
er der ikke noget mærkeligt ved det.
Det er lige præcis derfor vi har lavet et brætspil om Danmarks internationale aktiviteter
siden 1948. Vi vil gerne hjælpe med at gøre den svære viden lidt lettere at forstå. Så nu
skal du spille brætspillet: Gennem Ild & Vand, med dine klassekammerater.

Ved hjælp af brætspillet…
…bliver jeg mere historisk bevidst om Danmarks aktivistiske sikkerhedspolitik siden
1948 og frem til i dag. Jeg får indsigt i Danmarks internationale aktiviteter som en del
af en række internationale fællesskaber, blandt andet EU, FN, NATO og OSCE.
Yderligere får jeg indsigt i Danmarks kapacitet og ressourcer og de forskellige typer
missioner Danmark har deltaget i. Via den indsigt vil jeg nemmere forstår hvordan
mit samfund fungerer og igennem årene har ændret sig og således er skabt af
historien. På den måde udvikler jeg bedre forudsætninger for at leve i et
demokratisk samfund og aktivt tage del i det ved at bidrage og samarbejde.

Tag brætspillet: Gennem Ild & Vand, frem:
• Fordel jer i grupper af max. 5 personer. (I et klassesæt er der 6 brætspil, der giver
30 elever mulighed for at spille på samme tid).
• Alle i gruppen skal kunne se og række ind på spillepladen, så måske I skal rykke
lidt rundt på nogle stole og border.
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•
•

•
•

Én i gruppen har til opgave at læse spillets regler op klart og tydeligt, punkt for
punkt.
Resten af gruppen har til opgave at lytte godt efter og i takt med oplæsningen,
lægge spillepladen op punkt for punkt. Forsøg at få alle involveret, så alle føler de
er en del af spillet.
Alle har til opgave at gøre sig umage med at forstå, så alle kan støtte hinanden,
hvis man bliver i tvivl om noget i spillet.
Hav reglerne ved hånden, så hvis I bliver i tvivl om noget undervejs, kan I altid
læse et af punkterne igennem igen.

Afsluttende:
• Der kan være lidt forskel på, hvornår grupperne bliver færdige.
• I så fald jeres gruppe bliver færdig med spillet, inden lektionen er færdig, så kig
nærmere på missionsikonerne på spillekortene og overvej:

Hvor mange forskellige er der?
Hvad betyder de forskellige ikoner?
•

På baggrund af ikonerne og kortets missionsbeskrivelse, snak da med hinanden
om hvad forskellen er på de forskellige mission:

Fredsbevarende missioner
Fredsskabende missioner
Træningsmissioner
Observatørmissioner
Humanitære missioner
•

Prøv at trække 10 missionskort og se, om I kan identificere under hvilket mandat
missionerne er gennemført og således hvilket store fællesskab, der står bag:

FN
NATO
En international koalition
EU
OSCE
•
•

Hvis I endnu ikke er færdige med spillet fem minutter, før lektionen slutter.
Tæl da de missionskort sammen, som I har løst og træk dem fra de missioner I
endnu ikke har nået at løse. Har I flere løste end uløste missioner, har I vundet
over spillet.

Ved hjælp af kapitlet og opgaven har jeg lært noget om:
•
•
•

Danmarks aktivistiske sikkerhedspolitik siden 1948 og frem til i dag.
Danmarks internationale aktiviteter som en del af en række internationale
fællesskaber, blandt andet EU, FN, NATO og OSCE.
Danmarks kapacitet og ressourcer og de forskellige typer missioner Danmark har
deltaget i.
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•
•

Hvordan mit samfund fungerer og løbende ændrer sig på grund af såvel nationale
som internationale påvirkninger.
At leve i et demokratisk samfund og på den måde aktivt tage del i det.

Kilder:
www.udsendtafdanmark.dk
Brætspillet: Gennem Ild & Vand
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Kapitel 5:
Hvem tager på mission?

Du har sammen med dine klassekammerater fået opbygget baggrundsviden om
internationale missioner. Du ved nu, hvordan en mission pludselig kan opstå ud af
en effekt på en specifik situation. Du ved, at det mandat og det store
internationale fællesskab, som missionen er underlagt har betydning for
opgaveløsningen og missionstypen.
Får at opbygge denne baggrundsviden har du gjort brug af nogle vigtige
læringsfærdigheder. Du har researchet, fremlagt din research, diskuteret og
argumenteret for den. Du har beskrevet, analyseret og perspektiveret undervejs i
de forskellige opgaver. Det er vigtige færdigheder, som du også skal bruge i de
kommende kapitler.
Med ny baggrundsviden og nye færdigheder, går vi fra at være meget generelle,
altså kigge på det store overordnet billede til at blive lidt mere specifikke. Vi vil
nemlig gerne prøve at forstå, hvem det er der bliver udsendt, hvad de laver og
hvordan de forbereder sig på sådan en udsendelse.
Lad os komme i gang!
Kapaciteter & ressourcer!
Når der bliver talt om missioner i dagligdagen, forbindes det ofte med soldater i
camouflagemønstrede sandfarvede uniformer. Men der er mange flere
kapaciteter og ressourcer Danmark kan trække på, når en opgave skal løses.
Eksempelvis er det ofte Sundhedsvæsenet og Beredskabsstyrelsen, der primært
bliver udsendte til humanitære missioner.
Udover Sundhedsvæsenet og Beredskabsstyrelsen, har Danmark kapaciteter og
ressourcer i Politiet, Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og
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Specialstyrker; såsom Jægerkorpset, Siriuspatruljen og Frømandskorpset.
Kapaciteterne har forskellige ressourcer, de kan bidrage til opgaveløsningen med.
OPGAVE: Uniformen & færdigheder!
Sidste gang spillede du brætspillet: Gennem Ild & Vand, sammen med dine
klassekammerater. Der var fem spillekort, der repræsenterede
Beredskabsstyrelsen, Politiet, Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Og der var tre
hjælpekapaciteter, der var synlige nede i højre hjørne på spillepladen, som kunne
bidrage med nogle ekstra ressourcer til at løse forskellige missioner. Det var
Sundhedsvæsenet, Hjemmeværnet og Specialstyrker.
Hver kapacitet er uddannet til at varetage specifikke opgaver. Ligesom du har
udviklet nogle forskellige færdigheder igennem dette forløb og din skoletid,
uddannes de forskellige kapaciteter også i nogle specifikke færdigheder.
Ved hjælp af opgaven…
…lærer jeg mere om hvordan at de valg man tager har betydning for ens livsvilkår.
Jeg får en forståelse for, hvad det vil sige at bo i et demokratisk land, og hvordan jeg
som samfundsborger har indflydelse på mit land. Opgaven vil fremme min udvikling
af personlig og kulturel identitet via blandt andet min forestillingsevne.
Nu skal du bruge din forestillingsevne!
• Tag pen & papir frem.
• Du skal starte med at bruge din fantasi og begynde med at dagdrømme.
Du kan kigge ud i luften, lukke dine øjne eller kigge ned i bordet.
• Sid og tænk over hvilken kapacitet du gerne ville udsendes med, hvis du
skulle på mission. Måske drømmer du allerede om at blive sygeplejer-/ske,
politibetjent eller pilot, måske ikke. Tænk på sidste lektion, hvor du spillede
spillet, var der en af spillekortene, der tiltrak dig eller som du syntes lød
spændende?
• Forestil dig, hvad du har på. Hvordan ser din uniform ud? Hvordan føles
den?
• Forestil dig, hvad du laver. Har du et våben i hånden? Tager du hånd om
patienter? Hvad er din opgave?
• Forstil dig, hvad opgaven kræver af dig. Har du sved på panden? Har du
mange kollegaer omkring dig? Skal du koncentrere dig?
• Forstil dig, hvad du skal gøre for at løse din opgave. Hvilke færdigheder har
du skulle lære? Hvad har du trænet igen og igen? Er det spændende?
• Skriv dine forestillinger ned med stikord eller tegninger.
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Undersøg på din computer eller Ipad hvilke optagelseskrav, der er til den
kapacitet, du gerne vil være en del af. Er der fysiske krav? Skal du have et
bestemt gennemsnit? Er der mentale krav?
Gå ind på: www.udsendtafdanmark.dk og find en video med en person,
der er fra den kapacitet, du har forestillet dig at være del af. Se den og
forestil dig, at det er din kollega, der fortæller noget om jeres fælles faglige
færdigheder.
Skriv nogle små stikord til videoen, så du kan genfortælle historien.

Afsluttende:
• Vend dig om til din sidekammerat!
• Fortæl på skift ud fra jeres stikord og/eller tegninger, hvad I forestillede jer
hver især. Måske du forestillede dig noget specifikt. Måske du kom i tanke
om en karakter fra en film eller en specifik scene, som beskriver den
kapacitet, du gerne vil være en del af.
• Genfortæl din forestillede kollegas historie fra videoen.
• Hvis det er svært, så hjælp gerne hinanden ved at spørge om de ting, der
blev spurgt ind til i opgaven ovenfor.
Ved hjælp af kapitlet og opgaven har jeg lært noget om:
• Hvordan valg jeg tager har betydning for mine livsvilkår.
• Hvad det vil sige at bo i et demokratisk land og hvordan jeg som
samfundsborger har indflydelse på mit land.
• Min personlige og kulturelle identitet.
Kilde:
www.udsendtafdanmark.dk
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Kapitel 6:
Et menneske bag uniformen

I sidste kapitel forestillede du dig at være en af dem, der hopper i uniform og
drager ud i verden til krig, kriser og katastrofer på international mission. Hold fast
i den følelse din forestilling frembragte. Brug følelsen til at indleve dig i de
menneskers liv, som du snart vil blive præsenteret for.
Siden 1948 har Danmark sendt mere end 65.000 danske mænd og kvinder afsted
til verdens brændpunkter. Bag hver af de 65.000 uniformer er der et menneske
lige som du og din sidekammerat. 65.000 forskellige liv med hver deres grunde og
overvejelser til at blive udsendt på vegne af Danmark.
OPGAVE: Lær mennesket bag uniformen bedre at kende!
Hvem er de mennesker? Hvilke overvejelser har de gjort sig? Hvad har motiveret
dem til at tage så langt væk fra deres kære? Lad os prøve at lære mennesket bag
uniformen lidt bedre at kende.
Ved hjælp af opgaven…
…opnår jeg bedre forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og for at skabe
et værdigrundlag, så jeg kan deltage kvalificeret og engageret i et demokratisk
samfund. Jeg opnår forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan
påvirke samfundet, og således vil jeg bedre kunne forstå hverdagslivet i et
samfundsmæssigt og dansk kultur perspektiv.
Start med:
• At tænke på den baggrundsartikel, du lavede i en af de tidligere opgaver
om et af de internationale fællesskaber.
• Gå ind på: www.udsendtafdanmark.dk.
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Søg efter historier, der relaterer sig til det internationale fællesskab, du har
beskrevet i din baggrundsartikel. Hvis ikke du kan finde det, så prøv enten
at søge på FN eller NATO.
Udvælg tre videoer som du bliver fanget af.
(Alternativt kan du trække tre missionskort med QR-koder fra brætspillet:
Gennem Ild & Vand, hvis din klasse har adgang til spillet, og skanne QRkoden).
Tag pen & papir frem.
Se videoerne og skriv stikord og noter undervejs, som relaterer sig til
spørgsmålene: Hvilken kapacitet er de udsendt med? Hvad laver de på
missionen? Hvilke overvejelser har de gjort sig? Hvad har motiveret dem til
at tage så langt væk fra deres kære?
Nogle af videoerne giver dig måske ikke direkte svar på spørgsmålene.
Men prøv alligevel at svare på spørgsmålene ved at bruge din
tolkningsevne og prøv at sætte ord på, hvorfor du tolker, det du tolker.
Eksempelvis kan én person i en video virke entusiastisk ved at smile eller
bruge store armbevægelser, mens en anden virker mere indelukket og
måske ked af det. Hvad tror du det kan betyde i forhold til spørgsmålene?

Afsluttende:
• Hav en samtale i klassen omkring spørgsmålene.
• Prøv at lytte til hvad dine klassekammerater fortæller og se, om du kan
genkende det de siger fra de videoer, du har set.
• Prøv at sætte ord på det kropssprog og ansigtsudtryk personen brugte.
• Gem dine noter og/eller tegninger.
Ved hjælp af kapitlet og opgaven har jeg lært noget om:
• Kritisk tænkning og dannelse af værdigrundlag, så jeg kan deltage mere
kvalificeret og engageret i et demokratisk samfund.
• Jeg har opnået forståelse for, hvordan mennesker både påvirkes af og kan
påvirke samfundet, og således fået en bedre forståelse for hverdagslivet i
et samfundsmæssigt og dansk kulturelt perspektiv.
Kilde:
www.udsendtafdanmark.dk
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Kapitel 7:
Etiske og moralske overvejelser

Som du sikkert har fået fornemmelse for i løbet af de forrige kapitler. Er det ikke
bare lige sådan at tage ud på mission. En ting er de politiske beslutninger, som
Regeringen tager sammen med de store internationale fællesskaber. Noget andet
er som enkelt person at beslutte at trække i uniformen med Dannebrog på
skulderen og repræsentere sin nation ude i et af verdens brændpunkter.
Du kender måske følelsen af at skulle tage en stor beslutning selv. En beslutning
som du måske ikke kender konsekvensen af, før efter du har besluttet dig. Måske
har din beslutning også en effekt på nogle af dine venner eller din familie, som gør
det endnu sværere for dig at beslutte dig. Du overvejer alle mulige ting. Måske er
der ikke noget, der er bedre end det andet. Måske er du nødsaget til at tage en
beslutning, som kan være rigtig god for nogen og samtidig dårlig for nogle andre.
Dilemma ved at tage af sted!
Det er, for de fleste ,der bliver udsendt, en rigtig svært beslutning at tage.
Beslutningen medfører ofte mange overvejelser med sig. Nogle af overvejelserne
kan have med objektive, måske politiske anliggender at gøre og andre
overvejelser er mere subjektive, måske helt personlige. Ofte afgøres beslutningen
på baggrund af ens moral og etik. Hvad synes man er rigtigt at gøre? Hvad føler
man er ens pligt? Hvad føler man er vigtigt i livet? Hvad synes man er ens ansvar?
OPGAVE: Liv og død!
Det, der gør beslutningen rigtig svær for mange er den risiko, der følger med at
blive udsendt til krig, kriser og katastrofer. Det er ofte ikke kun en risiko, man
udsætter sig selv for, men også ens kære.
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Ved hjælp af opgaven…
.. vil jeg fremme min oplevelse og forståelse af sprog og kommunikation som kilde til
udvikling af min personlige og kulturelle identitet. Jeg opnår mere forståelse for
hvordan beslutninger kan rumme dilemmaer og kan påvirke på et samfundsmæssigt
plan, lige såvel som et på et personligt plan. Jeg opnår bedre forudsætninger for
udvikling af kritisk tænkning og for at skabe et værdigrundlag, så jeg kan deltage
kvalificeret og engageret i et demokratisk samfund
Du skal sammen med klassen se tre film om det at skulle afsted:
• Gå ind på www.udsendtafdanmark.dk
• Søg efter film, der handler om at tage af sted på mission. Du kan
eksempelvis søge på: Sidste vilje. Som er en vilje alle, der udsendes bedes
tage stilling til. De opfordres til at udfylde den sammen med deres
nærmeste.
• Før I ser filmene, så tag pen & papir frem så du kan skrive eller tegne nogle
noter ned.
• Se filmene sammen uden at kommentere dem for meget.
Efter filmene:
• Find alle dine noter og tegninger fra tidligere opgaver frem.
• Nu skal du lade som om, du igen er trukket i uniformen.
• Kig dine noter og/eller tegninger igennem og spørg dig selv; Hvad
udtrykker de? Hvad fortæller de om mig? Kan jeg ”læse” mine værdier,
altså det, der er vigtigt for mig ”mellem” linierne?
• Læs: Soldatens bøn, nedenfor.
Soldatens bøn
Gode Gud!
Vær nær hos os,
der gør tjeneste i forsvaret.
Velsign vores arbejde
for fred og retfærdighed
mod splittelse og uret, grusomhed og vold.
Styrk vores kammeratskab og sammenhold,
og bevar os fra at svigte hinanden i nød og fare.
Vær med dem, der er sat til at lede og befale,
giv dem klarsyn og beslutsomhed
og omsorg for dem, de har ansvar for.
Jeg takker dig for mit land,
for familie og venner og alle, der holder af mig.
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Kære Gud, jeg beder dig:
Bevar mig og mine nærmeste
fra sygdom, ulykke og alt ondt.
Vær hos mig, når jeg er truet
og gribes af angst for mit liv og helbred.
Lad mig få lov at vende tilbage
til min hverdag i god behold,
når min tjeneste er forbi.
Det beder jeg om i Jesu navn.
Amen
•
•

Tag udgangspunkt i dine noter og de følelser og tanker, der er opstået hos
dig, da du så filmene og læser denne bøn.
Skriv nu din egen bøn, digt eller sang. Måske du har en masse ord, måske
det bare er få ord, der lige beskriver det, du gerne vil sige, måske du
inspireres til at tegne en tegning i stedet for.

Afslutningsvis:
• Lad to til tre fra klassen læse deres bøn, digt eller sang højt.
• Tal lidt om, hvordan det var at lave denne øvelse. Måske det var
ubehageligt, måske det var rart, måske det var svært eller bare fremmed.
Der er ikke noget der er rigtigt eller forkert, prøv bare at sætte lidt ord på
hvad det gjorde ved dig.
• Hvis ikke du blev færdig, så skriv det færdig til næste gang.
Ved hjælp af kapitlet og opgaven har jeg lært noget om:
• Min oplevelse og forståelse af sprog og kommunikation som kilde til
udvikling af min personlige og kulturelle identitet.
• Udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så kan hjælpe mig til at
deltage kvalificeret og engageret i samfundet.
• Hvordan beslutninger kan rumme dilemmaer og kan påvirke på et
samfundsmæssigt plan, lige såvel som et på et personligt plan.
Kilder:
www.forsvaret.dk
www.udsendtafdanmark.dk
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Kapitel 8:
Valg har altid konsekvenser

Krig, kriser og katastrofer påvirker mennesker
Måske du blev påvirket i sidste kapitel, da du skulle sætte nogle ord på nogle af de
ting der er vigtige for dig. Alle, der har været udsendt, er påvirket af deres
mission. Man kan være påvirket i større eller mindre grad. Påvirkningen kan være
positiv eller negativ eller både positiv og negativ på samme tid. Nogle episoder
kan gøre én glad at tænke på, mens andre kan gøre én ked af det og måske vred
at tænke på.
Positiv eller negativ effekt
Som vi lærte i kapitel 3, kan en situation ændre sig på baggrund af en effekt fra en
årsag. En udsendelse kan for nogle være årsag til at deres situation ændrer sig.
Altså kan en udsendelse for nogle have stor enten negativ eller positiv effekt på
deres liv. For de fleste har deres udsendelse både en positiv og en negativ effekt.
Hvilken effekt der fylder mest svinger fra person til person og kan også ændre sig
gennem livet. Men valget om at blive udsendt har altid en konsekvens og
indimellem overrasker konsekvensen.
OPGAVE: Den personlige historie
Der er sjældent én side af historien og sjældent er siderne sort/hvide. Det er
derfor en god ide ikke at vurdere eller dømme en sag eller et menneske for
hurtigt, men i stedet nysgerrigt og kritisk spørge ind til bevæggrunde og
overvejelser for en given beslutning. Ofte gemmer der sig mange værdier og
dilemmaer bag store beslutninger.
Ved hjælp af opgaven…
…fremmer jeg min egen oplevelse og forståelse af sprog og kommunikation som
kilde til udvikling af din personlige og kulturelle identitet. Jeg vil opnå bedre
forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, som kan
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hjælpe mig til at deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Jeg vil opnå
forståelse for hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og jeg
vil få en forståelse for hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.
Find din journalist frem igen:
• Kan du huske hvilke karaktertræk du gav din journalist? Find dem frem
igen.
• Du skal nu finde en personlig historie fra en udsendt. Du kan gå til:
www.udsendtafdanmark.dk og finde en historie. Du kan finde en artikel, et
podcast, en dokumentar, et interview eller en spillefilm om en udsendt.
• Prøv at finde en personlig historie der provokere dig lidt, eller som du
måske har svært ved at forstå eller sympatisere med.
• Brug denne provokation eller manglende forståelse til at være nysgerrig.
Spørg dig selv: Hvorfor provokere denne historie mig? Hvorfor har jeg
svært ved at forstå, hvorfor personen har gjort det han/hun gjorde?
Hvordan ville jeg selv agere under samme forhold?
• Mens du ser, hører eller læser den personlige historie, så skriv eller tegn
noter ned samtidig. Skriv måske nogle undrende spørgsmål ned. Måske du
finder nogle dilemmaer eller nogle af dine værdier bliver tydelige.
Skriv en tekst
• Kan du huske, at du i starten skrev en baggrundsartikel om en af de store
fællesskaber.
• Nu skal du skrive en tekst med udgangspunkt i den personlige historie.
• Gå ind på: www.indidansk.dk og undersøg nogle af de forskellige tekst
modeller.
• Du kan selv vælge om det skal være en reportage, en kronik, en tegneserie,
eller noget tredje. Men du skal på en eller anden måde fortælle den
personlige historie og gøre nogle af de ting, der har provokeret dig, og
dilemmaer og værdier, du er faldet over, tydelige.
• Find karaktertrækkende frem til din journalist igen.
• Tag den journalistiske indstilling til dig, som bare brænder for både at
fortælle og forstå denne personlige historie.
Afsluttende:
• Hvis ikke du blev færdig, så lav teksten færdig derhjemme.
Ved hjælp af kapitlet og opgaven har jeg lært noget om:
• Min egen personlige, samt andres personlige oplevelse af situationer.
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Udvikling af kritisk tænkning og dannelse af et værdigrundlag, som kan
hjælpe mig til at deltage kvalificeret og engageret i samfundet.
Hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet.

Kilder:
www.indidansk.dk
www.udsendtafdanmark.dk
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Kapitel 9:
Tak fordi du gik Gennem Ild & Vand

Debriefing
Debriefing er en form for evaluering eller overblik over en situation eller særlig
hændelse. Når man er på mission bruger man debriefing til at forebygge med
henblik på at mindske risikoen for, at de udsendte får en negativ effekt af deres
udsendelse i form af eventuelle psykiske mén.
En situation flere forskellige oplevelser
En voldsom situation kan ofte beskrives på flere forskellige måder, fordi den
opleves forskelligt fra person til person. Nogle har måske fokus på ét, mens en
anden har fokus på noget andet. Det kan skabe huller i ens hukommelse omkring
situationen. Måske bliver man usikker på hændelsesforløbet, særligt hvis man har
haft kraftige sanselige og følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med
situationen.
Et godt eksempel på en situation, der for mange ville være god at debriefe, kunne
være situationen omkring Corona-virussen. Corona-virussen har for mange
mennesker været en voldsom situation, hvor hverdagen har været præget af frygt
og utryghed. Du har måske oplevet blandt din familie og venner, hvor forskellige
hver enkelt har reageret på situationen. Mens nogle måske har haft pårørende, de
har været bange for at miste, har andre måske slet ikke haft fokus på det, men
mere haft fokus på, at de har følte sig ensomme og alene på grund af isolationen.
Det kan derfor være en stor hjælp at høre forskellige oplevelser af situationen, så
man kan sætte ens egen oplevelse i perspektiv og måske hjælpe en til at forstå sig
selv bedre eller andre og deres reaktion.
OPGAVE: Debriefing af forløbet Gennem Ild & Vand
Vi er nået til afslutningen af forløbet Gennem Ild & vand. Vi har bevæget os i
Danmarks internationale missioner siden 1948. Måske forløbet har føltes lidt som
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om du selv sammen med dine klassekammerater har været på mission. Den sidste
opgave vi vil have dig og dine klassekammerater til at løse er en slags debriefing.
Ved hjælp af opgaven…
… vil jeg opnå viden og færdigheder, så jeg kan tage mere reflekteret stilling til
samfundet og dets udvikling. Jeg vil opnå bedre kompetencer til aktiv deltagelse i
mit demokratiske samfund. Jeg lærer at arbejde mere analytisk og således vurdere
med de historiske sammenhænge, jeg har været i kontakt med i forløbet, og
ligeledes problemstillinger for at udbygge, min forståelse af menneskers liv og
livsvilkår gennem tiderne. Jeg vil således opnå indsigt i kontinuitet og forandring.
Debriefing i grupper:
• Find din tekst fra sidst samt dine noter fra forløbet frem.
• Find sammen i grupper af 3-4 personer.
• Find spillet Gennem Ild & Vand frem og tag et blankt missions-kort per
gruppe.
• Du skal, sammen med din gruppe, nu debriefe forløbet Gennem Ild & vand.
Vi har lavet nogle punkter til at guide jeres debriefing.
• Start med en runde, hvor hver enkelt fortæller sin oplevelse af forløbet.
Brug din artikel og noter til at hjælpe din hukommelse.
• Èn fra gruppen finder sin computer eller Ipad frem, og skriver gruppens
svar på følgende punkter ned:
a. Start med, øverst i dokumentet, at skrive:
i. Skriv overskriften: Debriefing af forløbet Gennem Ild &
Vand
ii. Skriv dato + navnet på jeres skole + jeres klassetrin +
antal elever i gruppen.
b. Formuler nu sammen tre sætninger, så I svarer på, hvad I har lært
under forløbet?
c. Skriv tre ting i sammen finder frem til, der fungerede godt, og tre ting
der kunne være bedre.
d. Reflekter over jeres læringsforløb. Skriv tre sætninger om, hvad der har
overrasket jer mest i forløbet?
e. Hvis I har lyst, så skriv eventuelt en hilsen til Danmarks udsendte. Så vil
vi videresende hilsenen på vores facebookside.
Afsluttende:
• Send eventuelt hver gruppe for sig eller samlet som klasse jeres debriefing
til: kontakt@udsendtafdanmark.dk
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Tag nu jeres blanke missionskort. Brug jeres viden fra forløbet og lav en
fiktiv mission, som I kunne forestille jer kunne finde sted i fremtiden. Tag
eventuelt et billede af kortet efter I har udfyldt det og send det med i
mailen.
Som afslutning på forløbet, så læs eventuelt et udvalg af klassens tekster
op fra sidste lektion.

Ved hjælp af kapitlet og opgaven har jeg lært noget om:
• Samfundet og dets udvikling.
• Deltagelse i mit demokratiske samfund.
• Analytisk og vurderende tilgang til historiske sammenhænge jeg har været
i kontakt med i forløbet.
• Forskellige menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne.
• Kontinuitet og forandring.
Kilder:
www.udsendtafdanmark.dk
Brætspillet: Gennem Ild & Vand

Tak for din indsats.
Tak fordi du gik Gennem Ild & Vand med os.
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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

