
 

Fag: Dansk, samfundsfag, historie 
Tid: 90 minutter  
Type: Gruppearbejde 
 

 
EMNE: UDSENDT AF DANMARK 
 
 
Til underviseren:  
Materialet er udviklet mod fagene historie, samfundsfag og dansk på udskolingsniveau og kan bruges 
helt eller delvist. Vi anbefaler, at du inddeler klassen i mindre grupper og lader dem arbejde 
selvstændigt med materialet, herunder forbereder en præsentation, som de skal give til resten af 
klassen.  
 
Derfor vil du kunne opleve, at kompleksiteten enten er for høj eller for lav i forhold til dine elever, men 
materialet burde kunne bruges generisk og dermed være brugbart fra 7. klasse til 3. g. niveau.  
 
 
 
Tag med på mission 
 
Siden 1948 har Danmark sendt danske mænd og kvinder ud i uniform – enten som støtte eller 
bidrag til krige, kriser og katastrofer. 
 
Den første mission var en FN-mission, hvor Danmark bidrog med ung menig soldat, der 
drog til Gaza i maj 1948 og den seneste mission, som Danmark har sendt folk ud til, er 
bekæmpelsen af pirater i Guinea Bugten.  
 
I 70 år har de stillet op fællesskabet og medvirket til at skabe, sikre og bevare freden 
mellem nationer, regeringer og mennesker, der ikke ved egen hjælp har kunne finde en vej 
frem. De har været med til at sikre menneskerettighederne, de har bidraget til at få 
katastroferamte landes infrastruktur på fode igen, når vand- og elforsyninger har været 
ødelagt at gigantiske vandmasser.  
 
Tag med på mission og bliv klogere på, hvad Dannmark har lavet i verdens brændpunkter og 
drøft, hvordan fremtidens missioner kommer til at se ud.  
 
// Udsendt Af Danmark 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
START: 
 
Inddel klassen i en række grupper af fire- fem personer pr gruppe og bestem, hvilke af 
grupperne, der skal være udsendt som soldat, politi eller beredskab.  
 
 
OPGAVE 
Hver gruppe skal nu gå ind på https://www.udsendtafdanmark.dk/365-fortaellinger/ og vælge en 
eller flere fortællinger som udsendt som enten soldat, politi og beredskab.  
 
 

1) Hvad kendetegner den type af mission, som gruppens hovedperson bliver udsendt til? 
2) Udvælg i gruppen én fortælling, som I vil præsentere for resten af klassen – og vær klar til 

at svare på følgende:  
a. Hvor foregik missionen? 
b. Hvad var baggrunden for den pågældende mission, altså den konkrete årsag? 
c. Med hvad og hvorfor har Danmark bidraget til missionen? 
d. Hvad var personens primære opgave på missionen?  

 
 
Kilder:  
www.udsendtafdanmark.dk 
www.infocenter-kastellet.dk 
 
 
 
Forberedelse:  
Før modulet:  
Gå ind på https://www.udsendtafdanmark.dk/podcasts-fra-danmarks-veteraner/ og lyt til:  

- Fanget i krydsild med Rikke 
- Når soldaten falder med Lasse 
- Kigge lidt rundt på www.udsendtafdanmark.dk og få et overblik  

 
 
 


