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ALLT OM VÅRA SINNEN

Filmens mål är att
- visa vilka våra fem sinnen är
- förklara hur våra sinnen fungerar och hur vi använder dem
- berätta om hur våra yttre sinnesorgan – ögat, örat, tungan, huden och
näsan – fungerar
- förklara hur receptorer, sinnesceller, smaklökar, tappar och stavar,
pupillen och regnbågshinnan fungerar
- berätta varför våra sinnen fungerar sämre ibland, vid t.ex. ålderdom, och
vad man kan göra åt det
- skapa insikt i vad människans sinnen innebär genom bl.a. praktiska
experiment

Våra sinnen
Allt som vi vet om världen, vet vi tack vare våra sinnen. Sinnesorganen,
eller receptororgan som de också kallas, är de organ som informerar
människans nervsystem om förändringar i den yttre eller inre miljön. Tack
vare sinnesorganen kan vi lukta, smaka, se, höra och känna.
Sinnescellerna (receptorer) i sinnesorganen är specialiserade för att i
första hand reagera på en viss typ av retning. Retningen ger upphov till
nervimpulser, som via sinnesnerver leds till nervsystemet. De yttre
sinnesorganen hos människan är ögon, öron, luktorgan, smakorgan och
hud. Vissa av människans sinnesorgan är annorlunda än andra djurs, som
t.ex. hundar som ser bättre i mörker än människan, men uppfattar färger
sämre.

Känseln – I huden finns sinnesceller som reagerar på beröring,
temperatur eller smärta. Cellerna skickar signaler till hjärnan som talar om
för oss om vi t.ex. fryser eller ryser. På vissa ställen av kroppen finns det
många fler sinnesceller, som t.ex. i läpparna och fingertopparna.

Smaken och lukten – Det som gör att du känner smak är smaklökarna.
Dessa kan registrera smakerna surt, salt, sött och beskt. Men för att vi
ska kunna känna många smaker måste lukten och smaken
samarbeta. Det är därför du inte kan känna smaken av något när du är
förkyld. Lukten kommer in genom näsan, tills de når smaksinnescellerna
som sitter bakom ögonen. Dessa skickar sedan informationen vidare till
hjärnan, som talar om för oss om det smakar bra eller illa.



STUDIEHANDLEDNING

2 – Allt om våra sinnen

Hörseln – När ljudvågorna i luften sprider sig och når vårt ytteröra skickas de vidare in, förbi trumhinnan och
mellanbenen, tills vibrationerna slutligen når innerörat. Hårcellerna där rör sig av vibrationen och skickar ett meddelande
vidare till hjärnan, som analyserar informationen om vad det är vi hör.

Synen – För att vi överhuvudtaget ska kunna se krävs ljus. Allt vi ser ger ifrån sig ljus, som registreras av ögat. Genom
att öppna och stänga sig reglerar pupillen att rätt mängd kommer in. Ljuset registreras sedan längst bak i ögat av
tapparna och stavarna. Tapparna hjälper oss att se färger medan stavarna hjälper oss att uppfatta ljus. Orsaken till att vi
har två ögon är bl.a. att detta hjälper oss att bedöma avståndet till saker vi ser.

Diskussionsfrågor
1. Vad gör nervsystemet för någonting?
2. Varför behöver vi våra sinnen?
3. Hur får hjärnan information om världen omkring oss?
4. Vilka typer av sinnesintryck reagerar vi på med känseln?
5. Vilka yttre sinnesorgan har vi?
6. Vad gör sinnescellerna?
7. Vilka olika smaker kan vi känna?
8. Varför kan vi inte känna smaker när vi är förkylda?
9. Vad har pupillen för funktion?
10. Kan vi påverka våra sinnen – och i så fall hur?
11. Varför fungerar våra sinnen sämre när vi blir äldre?
12. Varför tror du att det kan vara skadligt att lyssna på för hög musik?
13. Vad är tappar och stavar för någonting?

Här kan du hämta mer information

http://www.illustreradvetenskap.com - besök tidskriften Illustrerad Vetenskap
http://www.ki.se/ - Karolinska Institutet
http://www.svd.se - Svenska Dagbladet
http://www.dn.se - Dagens Nyheter
http://www.kunskapsbanken.su.se - Universitetets kunskapsbank
http://www.skolverket.se - Skolverkets hemsida
http://www.se.altavista.com - bra sökmotor 1
http://www.mamma.com - bra sökmotor 2


