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Undervisningsmateriale
Det Philharmoniske Følgeskab

„Den Uendelige Labyrint“

Indeholder:
• 1 lektion (musik)
• Emneforløb
(natur+teknik)
• Lynintroduktion 		
(klasselærer/vikar)

Skolekoncert for indskolingen
Undervisningsmateriale til musik/natur+teknik/klasselærer
Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål

Til kontaktlæreren
KONCERTEN
Kæmpen, Elveren, Dværgen og Prinsen har forvildet
sig ind i Troldmandens labyrint og kæmper nu for at
komme ud - og få stemmerne tilbage.Troldmandens
onde tjenere lurer i labyrintens kroge og vil gøre alt for,
at ingen slipper fri, så nu må eleverne hjælpe de fire
med at træffe de rigtige beslutninger. En spændende
og medrivende musikfortælling, hvor børnene er med til
at bestemme, hvor musikken og handlingen skal hen.
Forestillingen vandt i 2013 DR, DKF og LMS’ komponistkonkurrence ‘Musikalske Fortællinger’ bl.a. pga. sin
begavede og originale måde at introducere børn til en
strygekvartet på.

MUSIKERNE ER

Det Philharmoniske Følgeskabs 5 medlemmer slapper af inden koncerten. Fra venstre: Oliver, Josefine, Anna og Jens. Bagest: Mathias
Foto:???

Jens Elfving - (violin, Prinsen)
Anna Widlund - (bratsch, Elveren)
Josefine Opsahl - (cello, Dværgen)
Oliver Stahl - (kontrabas, Kæmpen)
Mathias Madsen Munch - (keytar, Fortælleren)

UNDERVISNINGSMATERIALE
En obligatorisk introduktion til koncerten (musik) +
et frivilligt supplerende temaforløb om de 5 sanser
(natur/teknik eller klasselærer)
Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til
de involverede lærere.

Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved
henvendelse til LMS på 8619 4570.

HENT FRA WWW.LMS.DK
Undervisningsmaterialet downloades som pdffil fra LMS’ hjemmeside www.lms.dk
Her finder du også musikeksempler til brug i
undervisningen.

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

EN GOD KONCERT
Med venlig hilsen

LMS og Det Philharmoniske Følgeskab

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde
med DR Musikariet og Mathias Madsen Munch

Det Philharmoniske Følgeskab - „Den Uendelig Labyrint“
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2014 – www.lms.dk

Eleverne får den bedste koncertoplevelse, hvis
de er forberedt og sidder klar, når koncerten
starter. Snak også med dem om, hvad det vil
sige at være til koncert.
Som lærer kan man undervejs bidrage positivt
ved ikke at tysse, men i stedet sætte sig blandt
eleverne og dele oplevelsen med dem.

3

KLASSER
STED
TIDSPUNKT
Støttet af

SÅDAN BRUGES UNDERVISNINGSMATERIALET
‘DEN UENDELIGE LABYRINT’ - EN INTERAKTIV KONCERT
‘Den Uendelige Labyrint’ med Det Philharmoniske Følgeskab er tilrettelagt som en interaktiv koncert,
hvor børnene har mulighed for at påvirke forløbet af både musikken og handlingen undervejs. Børnene
inddrages aktivt flere gange på forskellig vis, og derfor kan det være en god idé at forberede børnene
lidt forud for mødet med musikken. På de følgende sider er der forskelligt forberedende/efterbehandlende materiale til fagene musik og natur & teknik/(klasselærer).

OBLIGATORISK 3-TRINS OPTAKT TIL KONCERTEN (musik)
Undervisningsmaterialet indeholder et forslag til en lille 3-trins optakt til koncerten, som Det Philharmoniske Følgeskab gerne vil bede musiklæreren om at lave med børnene inden koncerten.
Det består af:
• En plakat
• En lille læst optakt
• Præsentation af figurer og instrumenter
Læs mere i selve undervisningsmaterialet s. 9-12

NB!

Er der tid og lyst til flere aktiviteter med klassen er der på s. 14-19
desuden et FRIVILLIGT

SUPPLERENDE TEMAFORLØB OM DE 5 SANSER (natur+teknik)
Tab af sanser indgår som et vigtigt element i ‘Den Uendelige Labyrint’, og i dette lille temaforløb med
indlagte praktiske øvelser sættes der fokus på, hvad de 5 sanser betyder for os mennesker - og hvorfor
de er så svære at undvære!

God fornøjelse med både materialet og koncerten!

Det Philharmoniske Følgeskab - „Den Uendelig Labyrint“
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2014 – www.lms.dk
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„Den Uendelige Labyrint“

Undervisningsmateriale
til musik
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3-TRINS OPTAKT TIL KONCERTEN
„Den Uendelige Labyrint“ er en spændende og medrivende musikfortælling, hvor børnene er
med til at bestemme, hvor musikken og handlingen skal hen. Forestillingen vandt i 2013 DR,
DKF og LMS’ komponistkonkurrence ‘Musikalske Fortællinger’ bl.a. pga. sin interaktive tilgang
til koncertformen og originale måde at introducere børn til en strygekvartet på.
Erfaringen er generelt, at hvis børnene er sporet lidt ind på det musikalske indhold og selve
koncertformatet inden mødet med musikken, vil det ofte give dem en endnu bedre koncertoplevelse. Herunder er derfor et forslag til en kort 3-trins optakt forud for koncerten med
Det Philharmoniske Følgeskab:

1

SE PLAKATEN

2

HØR OM HISTORIEN

Hæng den medfølgende koncertplakat op i klassen, og kig lidt på den i fællesskab. Den viser
bl.a. de fire hovedpersoner i Følgeskabet, Kæmpen, Dværgen, Prinsen og Elveren - og nogle
af de skumle skurke de støder på, mens de er inde i den onde Troldmands labyrint. Hvad kan
man læse om koncertens indhold ud fra billedet?

I løbet af koncerten spiller børnene selv en vigtig rolle i at drive historien fremad. Flere
steder skal de hjælpe Følgeskabet med at beslutte, hvilken vej eller løsning på et problem vil
være den bedste - og dermed også, hvordan musikken kommer til at forme sig.
Læs denne tekst op for dem:

„Kæmpen, Dværgen, Elveren og Prinsen har forvildet sig ind i ‘Den Uendelige Labyrint’ og kæmper nu for at komme ud - og få deres stemmer tilbage.
Dem har den onde Troldmand nemlig taget fra dem, da de kom ind i labyrinten. Så nu kan de kun kommunikere vha. deres instrumenter og fagter.
Troldmandens onde tjenere lurer i labyrintens kroge og vil gøre alt for, at ingen slipper fri, så I må hjælpe de fire venner med at træffe de rigtige beslutninger i løbet af koncerten - før det er for sent. Det er op til jer at redde ‘Det
Philharmoniske Følgeskab’ fra de grusomme farer i labyrintens mørke!“

3

PRÆSENTER FIGURERNE & INSTRUMENTERNE
Præsenter de 5 medvirkende figurer og deres instrumenter for børnene vha. oversigtsarkene s.
10-12 og de tilhørende lydeksempler 1-5.
Lyt som afslutning til lydeksempel 6, Følgeskabets Tema, hvor alle 4 strygere høres samlet.

- og så er vi klar!!
Det Philharmoniske Følgeskab - „Den Uendelig Labyrint“
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2014 – www.lms.dk
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Vi præsenterer...

FØLGESKABET OG DERES INSTRUMENTER

1.

PRINSEN
(violin)

2.

ELVEREN
(bratsch)

Prinsen er den mest eventyrlystne i
Følgeskabet. Han er også den mest frygtløse person i riget Philharmonia og fyldt
af gåpåmod. Prinsen har arvet sit sværd
fra sin far, men har aldrig før været i rigtig
kamp.

Elveren har altid været Prinsens bedste
ven. Selvom Elveren er 231 år ældre end
Prinsen, er de uadskillelige. Elverens vigtigste opgave er nemlig at beskytte Prinsen.

Prinsens instrument er VIOLINEN.

Bratschen er lidt større end violinen og har
derfor en dybere tone. Den er mere sløret
og sprød i klangen, og en anelse mystisk præcis som en elverpige.

Violinen er den mindste af strygerne med
en stor, fin, lys klang, der kan bære en
melodi så stolt, strålende og majestætisk
som - nåja - en prins!

Jens Elfving - violin (Prinsen)

Elverens instrument er BRATSCHEN

Anna Widlund - bratsch (Elveren)

Sådan lyder Prinsen (violin):

Sådan lyder Elveren (bratsch):

Lydeksempel 1
www.MathiasMadsenMunch.dk/dul

Lydeksempel 2
www.MathiasMadsenMunch.dk/dul

Det Philharmoniske Følgeskab - „Den Uendelig Labyrint“
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DVÆRGEN
(cello)

4.

KÆMPEN
(kontrabas)

DVÆRGEN er den snedigste af alle i 		
Følgeskabet. Selvom Dværgens økse er
skarp som flintesten, forsøger Dværgen
altid at undgå direkte konfrontation med
sine fjender.
Dværgens instrument er CELLOEN
Celloen er endnu større end både violin og
bratsch og holdes derfor lodret og støttes på gulvet af en pind i bunden, når man
spiller på den. Man sidder ned og spiller - i
direkte øjenhøjde med Dværgen!

KÆMPEN er den største i Følgeskabet faktisk er han den stærkeste kriger i hele
Philharmonia. Kæmpen kan godt lide at
vise, hvor stærk han er - især over for
Dværgen, som han elsker at drille.
Kæmpens instrument er KONTRABASSEN.
Ligesom Kæmpen er den største i Følgeskabet, er kontrabassen den største blandt
strygerne - så stor, at man skal stå op for at
spille på den. Den er fuld af buldrende dybe
toner og lyder som en stor, stærk og farlig
kæmpe!

Josefine Opsahl - cello (Dværgen)

Sådan lyder Dværgen (cello):
Lydeksempel 3
www.MathiasMadsenMunch.dk/dul

Oliver Stahl - Kontrabas (Kæmpen)

Sådan lyder Kæmpen (kontrabas):
Lydeksempel 4
www.MathiasMadsenMunch.dk/dul
Det Philharmoniske Følgeskab - „Den Uendelig Labyrint“
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FORTÆLLEREN
(keytar)

Og hør så til sidst:
FØLGESKABETS TEMA

Mathias Madsen Munch - Keytar (Fortælleren)

Fortælleren er den, der fører publikum trygt
gennem historien - og forhåbentlig også
velbeholdne ud på den anden side af Den
Uendelige Labyrint! Hvordan fortællingen ender, afhænger jo i sidste ende af, hvilke valg
Følgeskabets og publikum tager undervejs...
Fortællerens instrument er KEYTAR.
Keytar er et lidt usædvanligt instrument,
nemlig et keyboard, der bæres med en rem
over skulderen - ligesom en guitar. Deraf
navnet: keyboard-guitar. Det giver musikeren
større bevægelsesfrihed på scenen, så man
ved aldrig helt, hvor Fortælleren er!

De 4 figurer, Prinsen, Elveren, Dværgen og
Kæmpen, kaldes også for Følgeskabet.
Til koncerten skal de ved fælles hjælp og
kræfter prøve at kæmpe sig vej ud af den
onde Troldmands Uendelige Labyrint.
Sammen med Fortælleren er det publikum
- altså jer! - der afgør, hvordan det går.

Sådan lyder Følgeskabets Tema
(alle 4 strygere samlet):
Sådan lyder Fortælleren (keytar):

Lydeksempel 6
www.MathiasMadsenMunch.dk/dul

Lydeksempel 5
www.MathiasMadsenMunch.dk/dul

Det Philharmoniske Følgeskab - „Den Uendelig Labyrint“
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„Den Uendelige Labyrint“

Undervisningsmateriale
til natur+teknik
(ell. klasselærer)
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TEMAFORLØB OM DE 5 SANSER

I „Den Uendelige historie“ spiller tabet af forskellige
sanser hos de medvirkende en afgørende rolle.
Som forberedelse til og/eller efterbehandling af
koncerten følger derfor på de næste sider et lille
temaforløb om de 5 sanser. Hver sans udforskes
for sig med snak og øvelser, der kan være med
til at skærpe børnenes fornemmelse for vores
sansers betydning.
Øvelserne indeholder både refleksion, samarbejde og
bevægelse og kan bruges som en tværfaglig aktivitet
mellem fagene natur & teknik, idræt og musik eller
evt.som en fælles klasseaktivitet med klasselæreren.
Sanseøvelserne kan afvikles i fællesskab hele klassen
samlet - eller evt. i 5 mindre grupper, hvor hver gruppe
arbejder med én af sanserne. De enkelte sanseøvelser
kan derefter rotere mellem grupperne.

OM AT SANSE
Vi bruger vores sanser til at se, høre, smage, lugte eller
mærke, og uden dem har vi svært ved at finde rundt i
alt, hvad vi laver, og hvor vi er. Kroppen bruger nemlig
sanserne til at sende signaler til vores hjerne, så den
kan hjælpe os reagere i forhold til vores omverden.

Ørerne sender fx signal til hjernen om bestemte lydbølger de opfanger, og hjernen fortæller os, hvad det er,
vi hører. På samme måde opfanger øjenene forskellige
lysbølger og giver signal til hjernen, der så finder ud af,
hvad det er, vi ser.
Hjernen er altså meget vigtig, for at vi kan bruge vores
sanser rigtigt. Hvis et menneske har fået en skade
i den del af hjernen, der tager sig af synet, kan personen måske ikke længere kan finde ud af, hvad det
ser. Selvom øjet stadig kan se, modtager hjernen ikke
længere signalet korrekt.
Man kan altså sige, at det er kroppen sammen med
hjernen, der sanser alting.
Vores sanser hænger også tæt sammen med vores
følelser. Visse sanseindtryk påvirker vores følelser på
bestemte måder. Vi kan fx høre musik, der får os til at
slappe af. Vi kan se film, der gør os bange, vi kan spise
mad, der får os til at føle os godt tilpas - og vi kan
trøstes af et kærligt klap på kinden.
Vi bruger som regel flere af sanserne på en gang i
kombination, fx når vi færdes i trafikken (syns-, høre-,
følesans) eller spiser (syns-, smags-, lugte og følesans)
men på de næste sider arbejder vi med sanserne én ad
gangen. RIGTIG GOD SANSELYST!

SÅDAN GØR DU
1. Begynd med en tavlesnak om de 5 sanser og find sammen eksempler på, hvordan vi bruger dem.
2. Udforsk De 5 Sanser én ad gangen vha. sanse-arkene på de næste sider. Hver side indeholder oplæg til
tavlesnak og nogle praktiske øvelser knyttet til den enkelte sans. Laves klassevis eller i grupper.

3. De lidt større elever kan evt. også prøve at lave en SANSEDAGBOG for en enkelt dag, hvor de noterer de
særlige ting, de har brugt hver af deres sanser til den pågældende dag. Saml erfaringerne på tavlen.

Det Philharmoniske Følgeskab - „Den Uendelig Labyrint“
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2014 – www.lms.dk
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SYNSSANSEN
HVORDAN VIRKER DEN?
Når dagslys eller kunstigt lys rammer fx et grønt
æble, reflekterer æblet lyset. Inde i øjet sidder der en
nethinde med en masse følsomme celler i. De celler
sender beskeder af sted til hjernen, når de bliver ramt
af lys - f.eks. grønne lys fra æblet. Hjernen samler så
alle beskederne fra øjet til et billede af et æble - og
nu kan du se det. Man kan sige, at det er hjernen man
ser med, sammen med øjet.

Vi bruger også synssansen til at hjælpe de andre sanser - til at styre gaflen ned til maden på tallerkenen,
til at holde balancen når vi går eller cykler, eller til at
finde ud af hvad der skaber den lyd, vi hører.

HJÆLP TIL SYNSHÆMMEDE

HVAD BRUGER VI SYNSSANSEN TIL?

•

Førerhunde/blindestok

Vi bruger synssansen til at se og genkende alt det,
der er omkring os. Den hjælper os med at finde ud af,
hvor vi skal bevæge os hen, og om det er sikkert at
gå der, hvor vi går. Vi bruger den også til at finde ting,
vi har brug for, og undgå ting, der er dårlige for os.

•

Lydbøger/-aviser

•

Computerprogram, der kan læse

Vi bruger vores synssans til at se, om vi kender mennesker, vi møder, og til at forstå dem: Vi ser på deres
krop og ansigt for at finde ud af, om de er glade eller
sure eller kede af det, og om de er syge eller raske.

digitale tekster højt
•

Lydsignaler ved fodgængerovergange

•

Blindeskrift (bl.a. på mælkekekartoner)

•

Markeringer i fortovet (gålinje)
Find selv flere eksempler

ØVELSER
1. „DEN BLINDE BIL“
Øvelsen udføres 2 og 2 sammen . Den ene stiller sig bag den anden. Den forreste får bind for øjnene og
er ‘bil’, mens den bageste er ‘chauffør’. Chaufføren lægger hænderne oven på skuldrene af bilen og styrer
den nu rundt i lokalet vha. aftalte tegn. Fx Klem på begge skuldre = gå fremad, bank let på højre skulder =
drej til højre (ditto med venstre), løft hænderne fra skuldrene = stop, flyt armene ned på siden af skuldrene
= gå baglæns. Bemærk: Øvelsen involverer således også følesansen.

2. „DET BLINDE TOG“
(Variation). Udføres i gymnastiksal eller aula. Én elev er , resten af klassen har bind for øjenene og stiller sig
op i et langt futtog med hænderne på skuldrene af hinanden. Den ene elev styrer nu toget rundt i rummet
vha. aftalte lydsignaler: Gå ligeud = ding dong, Båååt = stop, Gå til venstre = Vruuum, Gå til højre = Tut tut
ell. lign. ‘Gå baglæns’ kan IKKE anbefales her! Lad styringen gå på skift.

3. KIMSLEG
Se god kimslegs-øvelse om synssansen på EMU’en:
www.emu.dk/modul/kimsleg-synssansen-kan-du-se-hvad-der-mangler

Det Philharmoniske Følgeskab - „Den Uendelig Labyrint“
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2014 – www.lms.dk
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HØRESANSEN
HVORDAN VIRKER DEN?
Alle lyde er faktisk bølger i luften. Hvis din lærer fx
siger noget til klassen, så sender han eller hun en
masse lydbølger afsted i alle retninger og de rammer
også dit øre. Inde i øret sætter lydbølgerne nogle
bittesmå fimrehår i bevægelse, og fimrehårene sender
så signaler videre til hjernen. Den kan forstå signalerne, og finde ud af, hvad læreren siger, og om det fx
handler om lektier til i morgen...

HVAD BRUGER VI HØRESANSEN TIL?
Med høresansen kan vi høre lydene omkring os.

VIDSTE DU...
•

At nogle dyr kan høre lyde, som
mennesker ikke kan høre – for eksempel hunde og flagermus.

•

At fisk ikke har ører

•

At lydbølgerne bevæger sig gennem
luften med over 1.000 km/t

•

At øret hjælper os med at holde
balancen, så vi ikke falder

•

At vi kan høre allerede, før vi bliver
født? Høresansen er den første
sans, der udvikles hos et menneske.

Vi kan høre, hvor vi er henne: Er vi i et stort rum eller et
lille? Er vi ved havet eller i byen? Og vi kan høre, om vi
er alene, eller der er andre mennesker.
Vi kan også høre, om der er noget, vi skal passe på:
Kommer en bil bagfra, når jeg cykler? Eller knager
isen vi går ud på?
Høresansen er meget vigtig , når vi skal tale med andre
mennesker: Vi kan høre, hvad mennesker siger til os.
Vi kan høre, om de er kede af det, vrede eller glade.
Vi kan genkende stemmer, vi kender. Og høresansen
hjælper os med at sige lydene rigtigt, når vi selv taler.

HJÆLP TIL HØREHÆMMEDE
•

Tegnsprog

•

Høreapparater

•

Tekstning for døve på TV

•

Dørklokker, der blinker med lyset i
stedet for at ringe.
Find selv flere eksempler

ØVELSER
1. PROP I !
En helt enkel øvelse, der går ud på at alle børnene tager ørepropper i ørerne i ca. 30 minutter (fx gule skumøreproppe, fås på apoteket), og derefter laver normale skoleaktiviteter. Fælles klassesnak efter øvelsen om,
hvad den nedsatte hørevene betyder for disse daglige situationer. (Husk at tage ørepropperne ud først!).

2. KIMSLEG MED LYDE
Se god kimslegs-øvelse om høresansen på EMU’en:
www.emu.dk/modul/kimsleg-høresansen-kan-du-høre-hvad-det-er

Det Philharmoniske Følgeskab - „Den Uendelig Labyrint“
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2014 – www.lms.dk
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LUGTESANSEN
HVORDAN VIRKER DEN?
Næsen er den tragt, vi ånder luften og lugtene ind med.
Inde i næsen sidder små fimrehår, der opfanger duftene
og sender signaler til hjernen. Derfor holder vi os for næsen, hvis der en luft vi ikke kan lide. Så kan vi nemlig ikke
længere lugte den.

HVAD BRUGER VI LUGTESANSEN TIL?

fanger lynhurtigt. På den måde kan vi være på vagt
og være parat til at flygte, hvis de skulle finde på at
angribe os. Mens andre mennesker måske udsender
en lugt, der får os til at ville i kontakt med dem.
Mennesker, vi er i familie med, lugter lidt på samme
måde som os selv, og deres lugt får os til at føle os
trygge.

Lugtesansen hjælper os med at finde ud af, om ting er
gode eller farlige for os. Når vi fx lugter til mad, kan vi
lugte, om maden er frisk eller måske for gammel. På den
måde kan vi undgå at spise mad, som gør os syge.
Lugte er tæt forbundet med den måde vi husker på. Så
en tilfældig luft, næsen opfanger, mens man går ned ad
gaden kan pludselig minde os om noget vi har oplevet
for længe siden eller et helt andet sted.
Lugtesansen kan få os til at gøre ting, nærmest før vi
tænker. Det er, fordi den er forbundet til en del af hjernen, som også rummer instinkter. Altså det, der sætter
os i stand til at reagere meget hurtigt, før vi når at at
tænke, hvis der er fare.
Når vi møder andre mennesker, bruger vi også vores
lugtesans. Alle mennesker udsender nemlig en svag
lugt. Mennesker, der er vrede – og derfor kan være farlige for os – udsender en særlig lugt, som vores hjerne

VIDSTE DU...
•

At vi bruger også bruger næsen til
at smage med. Så når du smasker,
kan du faktisk bedre smage maden!

•

At mænds næser er større end
kvinders, men at kvinders lugtesans
til gengæld er meget bedre end
mænds!

•

At alle mennesker har helt deres
egen lugt - ligesom et fingeraftryk.

ØVELSER
1. LUGTE OG MINDER
Nogle lugte og dufte vækker særlige minder for os, altså kan få os til at tænke på noget helt bestemt, når
vi møder dem andre steder. Tag en snak i klassen om lugte og minder. Hvilke dufte vækker minder hos
børnene? Har de nogle yndlingsdufte? Hvorfor lige den duft eller lugt? Hvordan dufter deres far eller mor?
Hvad er den tidligste duft, de kan huske?

2. KIMSLEG MED LUGTE
Se god kimslegs-øvelse om lugtesansen på EMU’en:
www.emu.dk/modul/kimsleg-lugtesansen-kan-du-lugte-hvad-vi-andre-ser
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SMAGSSANSEN
HVORDAN VIRKER DEN?
På vores tunger sidder der en masse små smagsløg,
der sender signaler til hjernen om hvad der kommer
ind i munden. Hvilken smag og konsistens, det har.
Men lugtesansen spiller også en stor rolle, fordi lugten
er en stor del af smagsoplevelsen.

VIDSTE DU...
•

At tungen har mere en 10.000
smagsløs - og de bliver erstattet
med nye hver anden uge.

HVAD BRUGER VI SMAGSSANSEN TIL?

•

At piger generelt har flere smagsløg end drenge.

Smagssansen hjælper os først og fremmest med at
genkende mad, der er god for os.

•

At fluer og sommerfugles smagsløg sidder på fødderne, så de
kan smage om det, de lander på,
kan spises.

•

At lugtesansen sørger for det
meste af smagen - derfor kan
man ikke smage maden, hvis
man er meget forkølet, og næsen
er stoppet.

Alt det, vi spiser og drikker, skal kroppen bruge til at
få energi af og holde sig stærk. Derfor bruger vi smagen til at finde ud af, om det vi spiser, kan bruges af
kroppen – eller om det kan svække eller måske endda
forgifte kroppen.
Mange af de stoffer, kroppen kan bruge, smager sødt.
Derfor kan de fleste mennesker godt lide søde ting.
Mange af de stoffer, kroppen ikke skal have for meget
af, smager til gengæld meget bittert. Og derfor prøver
kroppen at undgå bitre ting.
Smagssansen arbejder sammen med lugtesansen om
at afgøre, hvordan ting smager, så vi kan huske mad,
der var god for os, og mad, der var dårlig. På den
måde kan vi finde mere af den gode mad, og undgå
at spise den dårlige en anden gang.

•

V

•

•

•

•

•

At voksnes smagssans ikke
virker lige så godt som børns.
Derfor har voksne nemmere ved
at drikke og spise bitre ting som
for eksempel kaffe. Så næste
gang en voksen fortæller dig, at
du er kræsen, skal du bare sige,
at det er fordi, du har en god
smagssans!

ØVELSER
1. KIMSLEG MED SMAGE
Se god kimslegs-øvelse om smagssansen på EMU’en:
http://www.emu.dk/modul/kimsleg-smagssansen-kan-du-smage-hvad-vi-andre-ser-0

2. MADPAKKE-TESTEN
Prøv at sammenligne bidder fra de forskellige ting, du har med i madpakken i dag. Hvordan smager de forskelligt? Prøv så at holde dig for næsen og tag nye bidder af de samme madder. Hvor forskelligt smager
de nu? Hvordan kan man ellers skelne dem fra hinanden? Hvad kan du smage/mærke med tngen alene?
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FØLESANSEN
HVORDAN VIRKER DEN?
Over alt i din krop findes nerver. De sender beskeder til din hjerne, hvis du f.eks. har ondt i øjet
eller maven eller har det for varmt. Hvis du så
vil gnide dig i øjet, eller massere maven, sender
din hjerne besked den anden vej - til nerverne i
dine muskler, så de løfter din arm og aktiverer din
hånd.

HVAD BRUGER VI FØLESANSEN TIL?
Vores følelsessans er i virkeligheden en hel masse sanser, vi tilsammen kalder for følesansen.
Vi bruger en del af følesansen til at mærke, om
noget er koldt eller varmt. På vores hud og inde
i vores muskler er der masser af små nerver. Det
er nerverne, vi bruger til at føle med. Hvis vores
hånd rammes af noget meget varmt, reagerer
nerverne og sender besked til hjernen, der så
med det samme trækker hånden væk fra det varme. På den måde beskytter følesansen kroppen
mod at blive skadet.

ser uden at skulle tænke meget over det hver gang,
vi laver bevægelserne. På den måde kan vi fx danse
den samme dans om og om igen. Og gå og cykle i
skole.

VIDSTE DU...
•

At nerverne i huden kan føle både
smerte, tryk, bevægelse, kulde og
varme.

•

At hver fingerspids indeholder mere
end 100 følepunkter.

•

At kroppens mindst følsomme sted
er midt på ryggen

•

At kroppens mest følsomme steder
er læberne, nakken, ansigtet,
tungen og fødderne.

Vi bruger også en del af vores følesans til at mærke jorden under fødderne og finde ud af, om vi
står op eller ligger ned, og til at huske kroppens
bevægelser. Det gør, at vi kan gentage bevægel-

ØVELSER
1. KIMSLEG
Se god kimslegs-øvelse om følesansen på EMU’en:
www.emu.dk/modul/kimsleg-følesansen-kan-du-mærke-hvad-vi-andre-ser

2. KIMSLEG MED FORHINDRINGER
Prøv den samme øvelse med uldne vanter på.
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