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Pindsvin og menneske bruger deres sanser 
forskelligt. Hos mennesket er det synet, som 
er den vigtigste sans. Hos pindsvinet er det 
lugtesansen. Forskellen på, hvordan sanserne 
bruges, hænger til dels sammen med, om det 
er natdyr, eller om det er dyr, som færdes om 
dagen. Eleverne kan få indblik i, hvordan det 
er at være natdyr, hvis de øver sig på at bruge 
deres lugte- og følesans. Pindsvinet bruger lug-
tesansen til at fi nde rundt med, til at fi nde føde 
med og til at genkende andre pindsvin med. 
Læs afsnittet om pindsvinets sanser under 
”fakta” på Projekt Pindsvins hjemmeside. Fortæl 
om menneskets sanser og sammenlign med 
pindsvinets.

Find et pindsvin
Del eleverne op i to hold, og lad det ene hold 
afmærke en sti ved at dryppe lidt parfume på 
stien eller ved at smøre løg på stien. For enden 
af stien kan man evt. gemme en ting eller en 
elev, som skal illudere pindsvinet. Det andet 
hold skal nu fi nde den rute, pindsvinet har 
gået. Pindsvin afsætter duftespor, når de går 
rundt. Læs afsnittet om pindsvinets adfærd 
under ”fakta” på Projekt Pindsvins  hjemmeside.

Aktivitets-ark 5 (0.-2. klasse)

Genkend et andet pindsvin
En anden måde at illustrere, hvordan pindsvin 
bruger lugtesansen, er at give eleverne hver en 
duft. Her kan man bruge krydderier fra krydde-
rihylden, fx vanille, karry, oregano, kardemom-
me, basilikum osv. Eleverne får nu lidt krydderi i 
hånden og får at vide, hvem der dufter af hvad. 
Eleverne skal have lidt tid til at huske dufte og 
personer: Lise er vanille, Jonas er karry osv. En 
efter en får eleverne bind for øjnene og skal så 
ud fra duften forsøge at huske, hvilken klasse-
kammerat hun/han står overfor.

Hvordan virker følehår?
Lim med et stykke tape nogle lange stive bør-
ster (evt. børsterne fra en ny gadekost) på lige 
under næsen eller på indersiden af underar-
men på de elever, som vil prøve, hvordan det er 
at have følehår. Lad dem lukke øjnene. Når man 
rører ved de lange hår, kan eleverne mærke, 
hvordan pindsvinet bruger sine følehår til at 
mærke, om det fx er et insekt, som bevæger 
sig, eller om pindsvinet er stødt ind i noget.

Andre aktiviteter
Lad eleverne tegne nogle forskellige dyr. Bed 
dem om at fi nde ud af, hvordan dyrene lever, 
og om dyrenes levevis passer sammen med 
deres sanser. Fx en muldvarp, en ræv, en hare, 
en musvåge, en solsort.

Hvordan oplever pindsvin verden?
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Formål
Via aktiviteterne lærer eleverne om menneskets 
sanser. Ved at bruge et natdyr som pindsvinet 
til sammenligning sættes tingene i perspektiv, 
så eleverne får den første indføring i sammen-
hængen mellem et dyrs bygning og sanser i 
forhold til levevis. Eleverne får også mulighed 
for at fornemme, hvordan det ville være, hvis 
man ikke kunne se og skulle forlade sig på de 
øvrige sanser.

Tips til undervisningen
Aktiviteterne kan foregå både inde og ude. 
Begynd med at fortælle om menneskets 5 
sanser. Sammenlign dernæst med pindsvinets 
sanser.

• synssansen (øjne)
• høresansen (ører)
• lugtesansen (næse)
• smagssansen (mund, (næse))
• følesansen (overfl ade, hud m.m)

Spørgsmål man kan stille?
• Kan pindsvinet høre sin føde? Hvordan?
• Tror du, at pindsvinet kan se ligeså mange   
 farver, som du kan?
• Kender du andre dyr, som færdes om natten?  
 Hvilke sanser bruger de?

Vejledning til aktivitets-ark 5 (0.-2. klasse)
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