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Introduktion og anvendelsesmuligheder
Den 19-årige rwander Arnaud tager os i dete undervisningsmateriale på en spændende tur
l Rwanda. aaterialet er srædderseet som æællesæagligt æorl" æor æagene æesikemi
iologi og geograf. I l" et aæ 7.-9. lasse sal naturæagene samar edde om mindst ses
æællesæaglige undervisningsæorl"

som det æremgår aæ læseplanerne æor de tre æag og som

munder ud i naturæagspr"ven - den æælles pr"ve æor de tre æag. "Dronen reddede mit liv"
neter sig direte l æousområdet Teknologiens betydning for menneskers sundhed og
levevilkår. Der er æous på tenologiæorståelse og hvordan tenologi an være med l at l"se
pro lemer æor menneser. I det æoreslåede undervisningsæorl" er der æorslag l
pro lemsllinger og ar eddssp"rgsmål.
aaterialet an ruges i sin helhed eller delvis i de enelte naturæag. Nogle aæ de 8 flm
æouserer på landets geograf og naturæorhold men rummer også andre tværæaglige
muligheder da det inddrager samæundsæaglige og historise sensvinler. Det an deræor også
indgå i prodetorl" og den o ligatorise prodetopgave i 9. lasse.
I Rwanda har man taget et enestående og nesa ende tenologis sridt ved at anvende
droner l at ringe lod ud l landets hospitaler. I et dergrigt land med svært
æremommelige vede har det etedet at man på 30 minuter an levere lod l halvdelen aæ
landets hospitaler og linier l aut l"dende paenter. På den måde har man sa t store
æremsridt i landets sundhedssestem hvilet har været medvirende l en enorm sgning i
gennemsnitslevealder og stært æaldende "rned"delighed.
Det er en uni og posiv æortælling om et land der indl æor æå årer siden var et Aærias
æa1gste og mindst udvilede og mest endt æor æoledra et i 199e hvor et sted mellem
800.000 og én million menneser lev slagtet i en etnis onfit. I dag er landet i rivende
udviling på de feste områder og ses aæ mange som et m"nsteresempel på udviling og
æremsridt. Her spiller den evidste og innovave satsning på tenologi en aæg"rende rolle.
aaterialet giver under alle omstændigheder et helhedspræget perspev på tenologiens
etedning æor eæolningen og udvilingen i Rwanda idet det ie un handler om den
tenise side aæ sagen og indsigt i dronetenologi. Det giver også ind li i livet i et uland
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gennem den unge vide egærlige hovedperson Arnaud og dermed
idenfaonsmuligheder æor eleverne. Det er en posiv æortælling hvis æormål også er
ear edde elevernes holdninger om Aæria som et onnent man mest æor inder med n"d
æa1gdom og pro lemer. Arnauds egedstrede lgang l tenologien sulle gerne give
inspiraon l at "ge interessen æor tenologi og naturvidensa og l en evidstg"relse aæ
at menneser - og også eleverne selv - har handlemuligheder i æorhold l at l"se verdens
pro lemer.

Opbygning
I 8 orte flm aæ 3-8 minuters varighed æ"lger vi den 19-årige Arnaud. I den æ"rste flm liver
vi præsenteret æor Arnaud hans æamilie og dagligliv. Vi h"rer om hans dr"mme og særlige
interesse æor dronetenologi. I flm 2 "Velommen l Rwanda" æår vi ind li i Rwandas
geografse og naturmæssige æorhold med en del æataoplesninger . Også æoledra et i 199e
æår en mindre omtale men er ie omdredningspuntet æor dete undervisningsmateriale. I
undervisningsæorl" et fndes lidt mere om dete emne og lins l særligt interesserede.
I flm 3-7 tager Arnaud os på es"g på drone asen og unders"ger og æortæller nærmere om
hvordan dronerne æungerer og hvordan leveringen aæ lod l hospitalerne æoregår. Han
interviewer æol æra frmaet ag dronetenologien Zipline og er på es"g på et modtagende
hospital samt i landets centrale lod an hvoræra leverancerne aæ lod æoretages.
I flm 8 interviewer Arnaud en ung vinde hvis liv lev reddet aæ lod æra dronen.
I aæsnitet "Fælles aål" fndes en nærmere angivelse aæ de vedledende æærdigheds- og
vidensmål inden æor ompetenceområderne æor æagene æesikemi

iologi og geograf

undervisningsmaterialet lægger op l at ar edde med.
Her er ligeledes et undervisningsæorl" aæ 18-20 mers varighed som an ruges direte i
den æællesæaglige undervisning i naturæagene.
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Fælles Mål
I æagæormålet æor æagene iologi æesikemi og geograf står der at eleverne sal udvikle
naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i hvordan de enelte æag og i samspil
med de andre naturfag bidrager tl forståelsen af verden. Videre i st. 3 står der at eleverne
skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og
verdensbillede. Netop disse to uddrag er centrale i dete undervisningsæorl" .
Herunder er opsllet æærdigheds- og vidensmål æra Fælles aål æor æagene geograf

iologi og

æesikemi som indgår i æorl" et. aålene er udvalgt så de fre ompetenceområder
undersøgelse, modellering perspektvering og kommunikaton er dæet gennem æorl" et.
Undersøgelse:
Fesikemi


Eleven an unders"ge energiomsætning



Eleven har viden om energiæormer



Eleven an designe og gennemæ"re unders"gelser vedr"rende eletronis og digital
stering
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Eleven har viden om eletronise redsl"

simpel programmering og transmission aæ

data
Modellering:
Fesikemi


Eleven an designe enle tenologise l"sninger på udæordringer æra hverdag og
samæund



Eleven har viden om metoder l udviling aæ tenise l"sninger



Eleven an med modeller esrive eletrise redsl"



Eleven har viden om repræsentaoner aæ eletrise redsl"

Geograf?


Eleven an med modeller æorlare eæolningsudviling herunder med digitale
simuleringer



Eleven har viden om eæolningsligningen og eæolningsperamider



Eleven an vurdere eæolningsmodellers anvendelighed l analese aæ
samæundsudviling



Eleven har viden om den demografse transionsmodel



Eleven an med repræsentaoner æorlare æordeling og udviling aæ æa1ge og rige
lande



Eleven har viden om araterisa ved æa1ge og rige lande

Perspekvering:
Fesikemi


Eleven an esrive sammenhænge mellem tenologis udviling og
samæundsudviling



Eleven har viden om centrale tenologise gennem rud

Biologi?


Eleven an æorlare sammenhænge mellem sundhed livssl og levevilår hos sig selv
og menneser i andre verdensdele
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Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed livssl og levevilår

Kommunikation
Fælles æor alle tre naturæag?


Eleven an mundtligt og srifligt udtree sig præcist og nuanceret ved rug aæ
æagord og egre er



Eleven har viden om ord og egre er i naturæag

Undervisningsforløb
I det æ"lgende gives et æorslag l hvordan "Dronen reddede mit liv" an anvendes i et
undervisningsæorl" aæ 18-20 leoners varighed.
Undervisningsæorl" et er inddelt i aæsnitene geografi, fysik/kemii og biologidelen samt et
perspektveringsi og evalueringsafsnit. Ved hver del i æorl" et er angivet et vedledende
meæor rug hvilet æag der særligt er æous på samt hvile flm der h"rer l hver del aæ
æorl" et. Det vil være mest hensigtsmæssigt at starte æorl" et i geografundervisningen da
det er flmene hvor Arnaud introducerer sig selv og landet der neter sig herl.
Forl" et i geograf handler primært om Rwandas geograf og eæolningsudviling og
egre er netet herl mens der i æesikemi ar eddes med det eletrise redsl" og
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dronens op egning med mulighed æor at egge sin egen drone. Forl" et i iologi handler om
lodets æunon i roppen og de segdomme der neter sig herl.
Underveds vil du m"de oversrifen ”tl læreren” der giver oversigter over oplesninger æra
flm og arler der ruges i æorl" et. Det er tænt som en letelse aæ lærerens ar edde med
at uddrage oplesningerne.

Geografidelen (6 lektioner)
Film 1: Arnaud og Supermand-dronen
Film 2: Velkommen l Rwanda
Formål:


At live introduceret l hovedpersonen Arnaud og hans liv



At æå viden om geografse og naturgivne æorhold i Rwanda - evt. sammenlignet med
lsvarende æorhold i Danmar og andre lande



At refetere over æorselle og ligheder på unge mennesers liv i Rwanda og Danmar



At dr"fe og udæordre opæatelser aæ livet i et uland



At live introduceret l Arnauds æascinaon aæ droner

Inden lassen går i gang med flmene an elevernes æorhåndsviden om Rwanda og livet som
ungt mennese i landet sætes i spil gennem en æælles brainstorm eller ved at lade eleverne
lave et mindmap alene eller i mindre grupper. Alt efer hvad eleverne ender l an
læreren allerede her lægge op l en dr"felse aæ vores gængse opæatelse aæ et aærians
uland og livet her.
Se !lm 1 i æællessa eller i mindre grupper.
Herefer dr"fes æ"lgende sp"rgsmål og pro lemsllinger i grupperne.
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Hvordan er Arnauds olig- og æamilieæorhold?



Hvordan er æamiliens sociale status? (æa1g rig middellasse overlasse)



Tror I æamilien er repræsentav æor livet i Rwandas hovedstad Kigali?

Til læreren: Arnaud og hans familie er middelklasse efer rwandiske forhold. Boligen
ser umiddelbart ret stor og moderne ud, men som mange steder i Rwanda er fere af
etagerne ikke bygget færdige eller færdigindretede.


Hvad er hans interesser?



Hvile æorselle og ligheder er der på Arnauds og danse dævnaldrendes liv?



Hvilen opæatelse æår man aæ hovedstaden Kigali og dens eæolning?



Hvad undrer eller overraser der?

Filmen giver et noget andet illede aæ et aærians uland end de feste umiddel art
æoresller sig. Selv om det er æarvet aæ Arnauds posive æremslling vil den relave velstand
de moderne egninger gode og rene vede med traf pålædningen og rugen aæ moderne
computere og internet alligevel no roe lidt ved en del elevers stereotepe opæatelse aæ
æorholdene i et aærians land som Rwanda. Dete indtre under egges i "vrigt i flm 2 der
dog også viser nogle illeder aæ æorhold i landet der er nap så moderne og udvilede.
Grupperne præsenterer deres svar og dr"felser.

Se !lm 2 i æællessa eller i grupper.
aens flmen ses noterer eleverne alle de geografse æataoplesninger (og evt. historise)
der nævnes.
Til læreren (Oplysninger om Rwanda i fm 2 "Velkommen tl Rwanda"):

9



Et lille land



Afrikas tætest befolkede



Ca. 12 mio. indbyggere



Bjergrigt



Ingen adgang tl havet



Kivusøen



Ligger lige under Ækvator, dag og nat lige lange, samme vejr året rundt



Hovedstaden hedder Kigali



Folkedrabet 1994, hvor mere end 1 mio. mennesker blev dræbt på 100 dage



Genopbygget efer folkedrabet 1994



Præsident siden år 2000 hedder Paul Kagame. Han ønskede at gøre Rwanda tl et
vidensbaseret, middelindkomstland



Gennemsnitslevealderen er steget fra 31 år i 1994 tl 6 år i 2018



96 % af alle børn går i skole



Har fredoblet sin økonomi siden 1994



80 % af befolkningen levede i fatgdom i 1994. I 2018 er det 30 %



Har forbudt brugen af plastcposer i 2008




1% kvinder i parlamentet
Første og eneste land, der anvender droner tl levering af blod

Efer at have gennemgået og dr"fet de æatuelle oplesninger an der æoretages en
sammenligning aæ Rwanda Danmar og evt. et mindre udvilet aærians land som Burina
Faso med hensen l demografs transion - herunder eæolningsperamider (staonær
regressiv progressiv) æ"dsels- og d"dsrater gennemsnitslevealder og "rned"delighed
Landenes BNP an ligeledes indgå i en sammenligning.
Oplesningerne an fndes på htps?kkwww.glo alis.dk og
htps?kkwww.populaonperamid.netk
aan an i denne sammenhæng dr"fe hvile årsager der er l at Rwanda har gennemgået
en så posiv udviling på de feste områder i de sidste 25 år.
I flmene llægges den evidste satsning på tenologi og præsident Paul Kagame der var
leder aæ den guerillahær der indtog landet og stoppede æolemordet i 199e en aæg"rende
rolle. I en ortatet og letlæselig æorm an man læse mere om Rwandas store æremsridt på
htps?kkverdens edsteneheder.dknehederkrwanda-reerk.
Her nævnes det dog også at æremsridtene er set på eostning aæ demora og ærihed og
mennesere1ghedsorganisaonen Human Rights Watch har mange ripunter i æorhold
l Paul Kagames stere med overgre mod polise modstandere og manglende
presseærihed. Det redser det væsentlige sp"rgsmål om prisen æor Rwandas rivende udviling
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har været æor h"d i æorhold l demora og mennesere1gheder eller om "onomis væst
og velstand er viggere end ærihedsre1gheder.
Den rise sensvinel på de store æremsridt udde es ederligere på
htps?kkæoledra .dkarlerkprodet-ne-naon-i-dag-er-vi-alle-rwandere
Vil du forlænge forløbet?
Hvis du "nser et længere æorl"

an der ar eddes med vedr- lima- og naturæorhold. Hvis

der er d og interesse æor det an man æorde e sig i Rwandas historie og æoledra et.
Foledra et og landets historie esrives indgående på htps?kkæoledra .dkesempler-paaæoledra krwanda
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Fysik/kemidelen (6-8 lektioner)
Film 3: Droneluftavnen - Nest One
Film 4: Tte Zip - den store drone
Formål:


At live introduceret l dronelufhavnen og dens op egning



At æå ind li i de æorsellige ar eddsopgaver i dronelufhavnen



At æå endsa l dronens op egning



At lave æors"gk"velser om det eletrise redsl"

der relaterer sig l dronens

op egning
Se !lm 3 i æællessa eller i grupper.
Eleverne sal eferæ"lgende lave en tegning over dronelufhavnen og dens æorsellige
æunoner (ordremodtagelsen paning aæsendelse). Dete sal være udgangspuntet æor en
eferæ"lgende lassesamtale om stedet og hvordan det æungerer. De an evt. gå ind på
hdemmesiden og se flmen igen.
Sp"rgsmålene herunder an ruges som hdælp l lassesamtalen men an også udleveres l
eleverne mens de ar edder med tegningen aæ dronelufhavnen?


Hvile æorsellige do er der på dronelufhavnen?



Hvile muligheder har hospitalerne æor at placere en ordre?



Hvad sal tdees æ"r de må sende en drone aæsted?



Hvordan æ"lger de dronen på ved l og æra hospitalet?



Hvile teper aæ droner fndes der?



Hvoræor er Nest One så særlig? (den æ"rste i verden præcision…)

Se !lm 4 i æællessa eller i grupper.
aens flmen ses noterer eleverne alle de oplesninger de æår om dronen. De sal
eferæ"lgende unne svare på æ"lgende?
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Hvile dele estår dronen aæ?



Hvordan virer dronen?



Hvoræor er det smart med udsifelige dele? (udvile på hver enelt del uden efet
på de andre)

Til læreren: Oplysninger om dronen i fm 4 "The ip i den store drone"



Selvfyvende



Fastvinget



Flyver udenfor visuelt syn



Rækkevidde: 80km



Max. last: 2kg



Vægt: 21kg



Vingespænd: 3m



Længde: 2,5m



2 generatoner af droner: Quail og Robin



Opbygget af udskifelige dele: krop (computer, propel og halespids), vinger og bateri
(2 tmer, leverer strøm og informaton tl dronen)



Fejlsikret: ekstra propel og faldskærm tl nødlanding

Der samles op på flmen med en lassesamtale hvor eleverne sal æorstå dronens
op egning og at der sal et eletris redsl" l æor at æå dronen l at feve.
I de æ"lgende leoner ar eddes der med æorsellen på stas og denamis eletricitet og det
eletrise redsl" . Der vesles i undervisningen mellem at ar edde med "velser læse om
emnet og lassesamtaler.
Forslag l øvelser
Stas eletricitet?
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AN"d vandstråle



Saml famingougler eller papir op med plexistang



Ballonræs

Eletris redsl" ?


Beg et eletris redsl" aæ æ"lgende? str"mæorsening ledninger æatning med pære
og ontat (udvid med fere pærer eller sæt rav om hvornår pærerne sal lese)



aål spænding og str"mstere i æorsellige redsl"



Tegn de eletrise redsl" med eletrise diagrammer eller rug æ"lgende lin som
hdælp l at tegne redsl" ene? htps?kkphet.colorado.edukdak

Vil du forlænge forløbet?
Hvis man "nser at g"re æorl" et længere og æx ar edde med at egge sin egen drone an et
aæ nedenstående lins ruges. Start æorl" et med at repetere de æorsellige droneteper æra
flm e og hvornår man ruger hvilen tepe drone. Det er også relevant at ar edde med
odning og derl an an eæales HOUR oæ CODE (se lin herunder). Forl" et an også
udvides ved at ar edde med det eletrise redsl" . aan an igge på energiæorsening
(levering aæ str"m l dronen) med æous på hvilen energiæorsening der ville være mest
hensigtsmæssig at ruge i et land som Rwanda.
Beg en drone? htps?kkwww.eoutu e.comkwatch?v=cQA3iUgC-DQ eller
htps?kkwww.eoutu e.comkwatch?v=nw6telæn3c
HOUR oæ CODE? htps?kkhouroæcode.comkd
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Biologidelen (6 lektioner)
Film 6: Uden blod fra dronen - intet liv
Formål:


At æå viden om malaria og anæmi og derved æorstå lodets etedning æor
ehandlingen aæ disse segdomme



At have æorståelse æor lodets redsl" i roppen



At have endsa l lodets estanddele og dets æunoner



At æå en æorståelse aæ dronens etedning æor paenterne på hospitalerne i Rwanda



At have endsa l æorsellige lodteper

Se !lm 6 i æællessa eller i grupper.
Lad eleverne tale sammen og esvare æ"lgende sp"rgsmål i små grupper. De an evt. gå ind
på hdemmesiden og se flmen igen.


Hvornår eneter hospitalet sig aæ lodet æra dronen?



Hvilet etedning har leveringen aæ lod æor hospitalet og paenterne?



Hvoræor eneter hospitalet sig aæ levering med droner æremæor il?

Der samles op ved at esvare sp"rgsmålene i æællessa .
Eferæ"lgende tales om de æorsellige lodteper og hvile teper der an anvendes l
paenter med æorsellige lodteper. Dete an g"res ved et læreroplæg ved at lade
eleverne læse om det eller ved at lade dem unders"ge det selv og eferæ"lgende samle op
på det i æællessa . På htps?kk loddonor.dk under æanen ”Fata om lod” an læses mere
om lodets estanddele og de æorsellige lodteper.
Eferæ"lgende aædæes elevernes æorhåndsviden omring lodets op egning redsl" og
dets æunon. Dete an g"res ved at lave et æælles mindmap på tavlen. aan an med æordel
lade eleverne tale sammen 2 og 2 inden mindmappet laves.
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På aggrund aæ det æælles mindmap sal eleverne ar edde videre med lodets estanddele
lodets redsl"

åde det store og det lille og dets etedning æor roppen. Dete an g"res

ved et læreroplæg ved at lade eleverne læse om det eller ved at lade dem unders"ge det
selv og eferæ"lgende samle op på det æælles. aan an med æordel enete sig aæ modeller
eller videoer l at under egge elevernes nee viden.
Til sidst tales om hvile segdomme vi har h"rt om i flmene indl videre som leveringen aæ
lodet æra dronerne er med l at ehandle. Her tænes på malaria anæmi samt post
partum l"dning.
Inddel eleverne i grupper aæ 3-e personer og lad hver gruppe ar edde med en aæ overstående
”segdomme”. Ar eddet sal ende ud med en præsentaon aæ deres unders"gelser og den
indsamlede viden.
Til læreren: Oplysninger om malaria og post partum blødning


Hvert år konstateres over 200 millioner tlfælde af malaria i verden, og heraf dør
omkring 400.000. Det er primært børn under 5 år, der dør af malaria. 90% af
malariatlfældene forekommer i Afrika syd for Sahara. Til sammenligning ses der
omkring 100 tlfælde af malaria årligt i Danmark, primært fordi folk har rejst i lande
med risiko for malariasmite. Malaria er en parasit, der overføres tl menneskets blod
af myg. Parasiten angriber de røde blodlegemer, som sprænges, hvilket kan
medføre anæmi. Der kan læses mere om malaria her htps?kkmsæ.dkmedicinsnoedhdaelpkmalariak eller htps?kknetdotor.dksegdommekæatakmalaria.htm.



Post partum blødning defneres som blodtab på mere end 500ml ved
vaginalforløsning (fødsel). På verdensplan dør omkring 300.000 kvinder årligt i
forbindelse med graviditet og fødsler. Af dem skyldes ca. 25% post partum blødning.
Der kan læses mere om årsagerne tl blødningen her
htps?kkwww.sundhed.dksundhedsæagligklaegehaand ogenko stetriklstande-ogsegdommekefer-æoedselkpost-partum- loedningk eller
htps?kkwww.sundhed.dk orgerkpaenthaand ogenkgraviditetksegdommekeferæoedslenk loedning-efer-æoedslen-unormalk
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Vil du forlænge forløbet?
Hvis du "nser et længere æorl"

an der inddrages viden om og ar eddes med cellers

op egning.

Perspektivering
Film 5: Zipline - !rmaet bag dronen
Film 7: Den centrale blodbank - dronernes tæteste partner
I undervisningsministeriets vedledning l åde den eneltaglige og æællesæaglige
undervisning i de naturvidensa elige æag indgår elevernes perspektveringskompetence
som et aæ de fre naturæaglige ompetenceområder der sal være æous på. Det eteder
landt andet at eleverne sal unne relatere deres naturæaglige indsigt i st"rre
sammenhænge i æorhold l samæundsudvilingen og unne æorholde sig ris l de
anvendte perspever.
I !lm 5 interviewer Arnaud en talsmand æor det private amerianse frma ag dronerne
Zipline. Han æortæller om frmaets visioner om at æor edre livs engelserne æor Rwandas
eæolning og om deres samar edde med Rwandas regering.
aan an i den æor indelse dr"fe om der an være modsætninger mellem at have en
idealiss vision om at æor edre mennesers livsvilår og samdig være et privat frma der
sal tdene penge og genere et "onomis oversud.
Om historien ag de livreddende droner og hvordan de lev udvilet aæ en ung idealiss
amerians opfnder og tenier ved navn Keenan We ore og ud redt i Rwanda an man
læse nærmere i æ"lgende arel i dag ladet Polien?
htps?kkpolien.dkudlandkart7186981kBlod-og-vacciner-astes-ned-l-sege-aærianere.
Her an man også læse at rugen aæ droner l ud ringning aæ medicin og lod er ved at
live ud redt l fere lande i verden. aendighederne i det nordlige Canada og i fere
sedamerianse lande har Zipline . Prodetets teniere er aærianere der er uddannet i
Rwanda hvilet har været en evidst strategi æra Ziplines side. Her an man ort omme ind
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på hvordan udvilings istand an gives. Zipline mener at uddannelse aæ loale er veden
ærem hvis et land på længere sigt sal være i stand l at udvile sig hensigtsmæssigt.
Også i Danmar er der prodeter i gang med sundhedsdroner. Prodetet HealthDron, der
gennemæ"res aæ SDU Dronecenter har som mål at der i l" et aæ tre år sal feves med
lodpr"ver og medicins udster mellem Odense Svend org og Ær". I et længere perspev
sal droner også unne transportere h"dtspecialiseret sundhedspersonale og sire edre
ehandling og spare sundhedsvæsenet æor adsillige millioner roner årligt.
Læs mere på?
htps?kkwww.sdu.dkdakom_sdukæaulteternekteniknet_æra_det_tenise_æaultetk
healthdrone
Den ovenæor nævnte pro lemslling an i "vrigt perspeveres l redere dr"felser aæ
andre interessemodsætninger netet l æ.es. udvilings istand generelt og æredegg
udviling.
Som en ederligere perspevering er der i flm 5 en sevens hvor Arnaud med direte
henvisning l danse soleelever sp"rger l hvile valifaoner der ræves æor at ar edde
æor et tenologis frma som Zipline. Der nævnes sundhedsæaglig viden
ommuniaonsevner og tenis viden som aæg"rende valifaoner. Det an lægge op l
at dr"fe sp"rgsmål som


Hvad an man ruge naturæaglige ompetencer l?



Hvile do muligheder er der?



Hvad an eleverne selv se aæ muligheder? Hvad an de tæne sig at ar edde med?

Det an idrage l at "ge elevernes interesse æor og lest l at esæfige sig med naturæag og
tenologise l"sninger og udæordringer.
I !lm 7 lægges også op l at se dronetenologien i et st"rre perspev. Her es"ger Arnaud
den centrale lod an i Rwanda og interviewer cheæen Dr. aazara1. Han æortæller hvile
enorme æorandringer dronerne har medæ"rt og hvordan man i æremden vil ruge dronerne
l meget mere end at feve med lod.
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Det nævnes også ort at droner hidl mest er levet sat i æor indelse med at med ringe
missiler dvs. l militær rug.
Filmen an danne udgangspunt æor æ"lgende sp"rgsmål og pro lemsllinger


Hvad an dronetenologi ruges l?
Lad elevernes lave lister med åde civil samæundsmæssig æredelig rug og militær
rug samt i æor indelse med riminalitet eller terror. Lad dem evt. s"ge på
internetet. F"lgende lins an ruges? htps?kkæatalin.dktellistekdroner (ræver
unilogin eller i lioteslogin)
htps?kkwww.magister ladet.dkmagasinetk2016kmagister ladet-nr-9-2016k
æantasse-og- sraemmende-droner



Hvile æordele og ulemper er der ved dronetenologien?



Hvile ese overvedelser giver udvilingen aæ droner anledning l?



Hvile andre nee tenologier ender I?



Hvad unne I æoreslle der aæ nee tenologise l"sninger i æremden?

Til læreren: En række eksempler på, hvordan droner kan bruges
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Transport af medicin og blod



Undersøgelse af broer for fejl og sprækker



Overvågning af truede dyr



Landmænds overvågning af marker



Filmholds scener fra lufen



Politets overvågning af store menneskemængder



Trafkovervågning



Redningsaktoner f.eks. i forbindelse med ildebrand



Førerløse fy



Uddeling af nødhjælp



Forureningsbekæmpelse



Til droneangreb med missiler (anvendt tusindvis af gange af USA i Mellemøsten)



Overvågning af enkeltpersoner eller grupper af mennesker



Smugling af narkotka



Terroraktoner

Afslutning/evaluering af hele undervisningsforløbet
Film 8: ”Dronen redede mit liv”
Formål:


At lave en æælles aæslutning og evaluering aæ hele æorl" et æor alle tre æag

Som aæslutning på det tværæaglige æorl" ses flm nr. 8. I flmen m"der vi Xaveline som er en
aæ de paenter der har modtaget lod æra dronen. Filmen sal samle op på de seneste ugers
ar edde med dronen og sæte perspev på hvilen æorsel dronen g"r æor eæolningen i
Rwanda.
Filmen an danne udgangspunt æor en lassesamtale om æorl" et eller som oplæg l
evaluering. Evalueringen an g"res på æorsellige måder alt efer om man "nser at
evaluere de æataprægede dele aæ undervisningsæorl" et eller de værdiladede og
holdningsprægede. Herunder er opsllede æorslag l evaluering aæ henholdsvis æata- og
holdningsprægede dele aæ æorl" et.
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Quiz og et



Test med sp"rgsmål



aindmap



Udsagn? Der laves en usenlig linde i loalet hvor man på den ene side er enig med
udsagnet og på den anden side er uenig. Læreren læser et udsagn op og eleverne
vælger om de er enige eller uenige ved at vælge side. Det an også laves som en
værdilinde hvor den ene ende æorsenes med testen ”meget uenig” og den anden
ende med ”meget enig”. Her har eleverne mulighed æor at vise hvor enigkuenig de er
ved at placere sig på linden. Eferæ"lgende sp"rger læreren ind l nogle aæ elevernes
argumenter æor at slle sig hvor de har gdort. Herunder er opsllet nogle esempler
på udsagn.
o Dronetenologien er god æor verdens udviling
o Det er sværere at være ung i Rwanda end i Danmar



Ja eller ned? Fungerer på samme måde som ”udsagn” her er svaret på sp"rgsmålene
i stedet da eller ned og "velsen vil være mere præget aæ æatuelle sp"rgsmål.

Naturfagsprøven - problemstilling og tilhørende
arbejdsspørgmål
Som en del aæ naturæagspr"ven sal eleverne udar edde en pro lemslling med lh"rende
ar eddssp"rgsmål. Herunder er opsllet et esempel på hvordan sådan en an se ud.
Pro lemsllingen an ruges på fere måder i æorl" et alt efer hvilet æous man "nser
eleverne sal have. Ønser man de sal ar edde med at opslle ar eddssp"rgsmål an man
n"des med at udlevere pro lemsllingen og lade dem selv lave sp"rgsmål og omvendt hvis
de sal ar edde med at lave en pro lemslling. aan an også vælge at udlevere åde
pro lemslling og ar eddssp"rgsmål l dem og lade dem fnde "velser og modeller der an
ruges i esvarelsen aæ pro lemsllingen.
Problemslling:
Hvordan har dronens levering aæ lod l hospitalerne haf etedning æor eæolningen i
Rwanda?
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Arbejdsspørgsmål


Hvile teper aæ droner fndes der og hvordan er de op egget? (æesikemi)



Hvordan fnder dronen ved l hospitalerne i Rwanda? (æesikemi)



Hvad estår lodet aæ og hvad er dets æunon i roppen? ( iologi)



Hvile segdomme er eæolningen i Rwanda særlig udsat æor og hvile segdomme
leverer dronerne primært lod l? ( iologi)



Hvordan har eæolningsudvilingen været i Rwanda sammenlignet med Danmar de
seneste 30 år? (geograf)



Hvile æordele og ulemper er der ved dronetenologien?

Projektarbejde, projektopgave og tværfaglig
undervisning
aed sine mange tværæaglige muligheder og muligheder æor at ar edde pro lemorienteret
an undervisningsmaterialet også anvendes når den almindelige æagdelte undervisning
redes i emne- og temauger og prodetar edde som æ.es. den o ligatorise prodetopgave
på 9. lassetrin. Det an indgå i overordnede emner som forskelle, rig og fatg, at hjælpe,
ung i Danmark og et uland, folkedrab, teknologi, udvikling, Afrika mv. Et godt prodetar edde
munder æor det meste ud i at eleverne sal tæne i handlemuligheder i æorhold l den eller
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de pro lemsllinger de har ar eddet med. Her er anvendelsen aæ droner i Rwanda netop et
soleesempel på hvordan man har l"st nogle alvorlige pro lemer ved at tæne og ar edde
reavt og innovavt. Eleverne an direte ruge eller lade sig inspirere aæ dete
undervisningsmateriale i deres prodeter eller emnektemaar edder.

Links
Fra geografidelen
htps?kkwww.glo alis.dk
Her an man sammenligne verdens lande på en ræe geografse områder. Der er interave
verdensort med mange æorsellige temaer.

htps?kkwww.populaonperamid.netk
Her an man se eæolningsperamider æor verdens lande.

htps?kkverdens edsteneheder.dknehederkrwanda-reerk
Uafængigt medie der æormidler æremsridt og l"sninger på verdens udæordringer. I denne arel
an man læse om Rwandas posive udviling siden 199e.

htps?kkæoledra .dkarlerkprodet-ne-naon-i-dag-er-vi-alle-rwandere
htps?kkæoledra .dkesempler-paa-æoledra krwanda
Dans Instut æor Internaonale Studiers (DIIS) we site om æoledra l grundsolens ældste lasser
og ungdomsuddannelserne. Grundig ehandling aæ æoledra et i Rwanda 199e.

Fra fysik/kemidelen
htps?kkphet.colorado.edukdaksimulaonskcategorekphesicskelectricite-magnets-and-circuits
Forsellige programmer l at hdælpe eleverne med at tegne og æå over li over eletrise redsl" .

htps?kkwww.eoutu e.comkwatch?v=cQA3iUgC-DQ
Video der viser hvordan man an egge en simpel drone.

htps?kkwww.eoutu e.comkwatch?v=nw6telæn3c
Video der viser hvordan man an egge en simpel drone.
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htps?kkhouroæcode.comkd
Hour oæ code er et internaonalt prodet som har l hensigt at alle "rn sal ar edde med
programmering hvilet er muligt via linet her.

Fra biologidelen
htps?kk loddonor.dk
Under æanen ”æata om lod” fndes arler om lodets op egning og de æorsellige lodteper.

htps?kkmsæ.dkmedicins-noedhdaelpkmalariak
Inæormaon om malaria og dens ud redelse æra Læger uden Grænser.

htps?kknetdotor.dksegdommekæatakmalaria.htm
Inæormaon om malaria og dens ud redelse.

htps?kkwww.sundhed.dksundhedsæagligklaegehaand ogenko stetriklstande-ogsegdommekefer-æoedselkpost-partum- loedningk
Arel der æortæller om post partum l"dning.

htps?kkwww.sundhed.dk orgerkpaenthaand ogenkgraviditetksegdommekefer-æoedslenk
loedning-efer-æoedslen-unormalk
Arel der æortæller om post partum l"dning.

Fra perspektiveringsdelen
htps?kkpolien.dkudlandkart7186981kBlod-og-vacciner-astes-ned-l-sege-aærianere.
Avisarel æra dag ladet Polien om rugen aæ droner l ud ringning aæ lod i Rwanda - l.a.
esrivelse aæ hvordan det hele startede.

htps?kkwww.sdu.dkdakom_sdukæaulteternekteniknet_æra_det_tenise_æaultetk
healthdrone
Arel på Seddans Universitets we site der esriver et prodet om rug aæ droner l ud ringning
aæ lodpr"ver og medicins udster på Fen.

htps?kkæatalin.dktellistekdroner
2e

(ræver unilogin eller i lioteslogin)
Længere arel om anvendelse ud redelse og udviling aæ droner. Srevet l målgruppen.

htps?kkwww.magister ladet.dkmagasinetk2016kmagister ladet-nr-9-2016kæantasse-ogsraemmende-droner
Arel i aagister ladet der ommer ind på åde den æredelige og den uæredelige rug aæ droner.

Kolofon
Lærervedledningen er udar eddet aæ Dite Isa ell og Henri Lethan og produceret aæ Historieæa rien
2019.

Produceret med st"te æra Danidas Oplesnings evilling.
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