
 

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

 
Emne: Danmarks internationale indsatser – Hvad kan Danmark 
egentligt bidrage med? 
 
 
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. Nederst 
finder du links til relevante kilder.  
 
God fornøjelse. 
 
 
 

Bliv klog på, hvordan Danmark bidrager til internationale missioner 

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 mere end 70 år har de stillet op for 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 og meget mere.   
 
Staten Danmark har mulighed for at sende danskere ud på international mission – ikke alle 
missioner er ens og ikke alle opgaver er ens. Derfor råder Danmark over forskellige 
kapaciteter (Red: folk, udstyr m.m.), som Danmark kan sende ud til forskellige typer af 
opgaver.  



 

Eleverne skal nu i grupper af 4-5 personer:   
 
1. Danne sig et overblik over typer af missioner, som Danmark har deltaget i:   

- Der findes fem forskellige typer af missioner, som den danske stat sender folk ud til. 
Hvilke typer af missioner er det?   

- Hvad kendetegner de forskellige typer af missioner?  
 

2. Danne sig et overblik over, hvilke kapaciteter, Danmark kan stille til rådighed i 
internationale missioner, f.eks. Flyvevåben, Hæren, sundhedsvæsen m.m.  

- Beskriv kort hvilke opgaver Danmark kan løse med de kapaciteter, som Danmark råder 
over – såvel internationalt som nationalt  

 
3. Undersøge, hvad der ligger bag en udsendelse til en international mission?  

- I hvilket omfang, hvis overhovedet, kan Danmark på egen hånd sende folk ud til andre 
lande?   

- Hvem kan anmode Danmark om assistance og støtte til at løse internationale opgaver?  
 

4. Diskutere i gruppen, hvilken årsag (krig, konflikt, krise, naturkatastrofe m.m.) der oftest 
ligger til grund for, at Danmark udsender folk til en international mission.   

 
 
Opgave til fremlæggelse  

 
På baggrund af den viden, I har opnået gennem arbejdet med de ovenstående opgaver,  skal I 
i gruppen drøfte og være klar til at fremlægge i plenum for resten af klassen.   
 
1. Hvordan fremtidens missioner kommer til at se ud? 
2. Hvem/hvad kommer Danmark til at sende afsted?  
2. Hvor rent geografisk vil de finde sted?  
3. Hvorfor/hvad er årsagen til, at de vil finde sted?  
      
  
   
Kilder:   
www.udsendtafdanmark.dk  
www.infocenter-kastellet.dk   
www.forsvarsministeriet.dk  
www.um.dk  
www.ft.dk   
www.nato.dk  
www.un.dk     


