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Vår hörsel är ett fascinerande organ. Med hjälp av våra öron kan 
vi uppfatta tal, musik och andra ljud. Örat är indelade i tre delar; 
ytteröra, mellanöra och inneröra. Var och en av dessa delar har 
sina egna uppgifter som ska vi lära oss mer om nu.

Ytteröra
Ytterörat är den delen av örat som syns utanpå kroppen, 
den kallas även för öronmussla. Öronmusslans uppgift är att 
fånga upp ljud och förstärka dem. Ljudet leds vidare inåt via 
hörselgången. Längst in i hörselgången hittar vi trumhinnan som 
vibrerar varje gång ljudvågor färdas in i örat.

Mellanöra
Bakom trumhinnan ligger mellanörat. Här hittar örats tre 
hörselbenen: hammaren, städet och stigbygeln. Deras 
uppgift är att förstärka ljudet ytterligare och via stigbygeln går 
ljudvågorna ner till det ovala fönstret och vidare till vårt viktigaste 
hörselorgan; snäckan. I mellanörat finns även ett litet rör som 
heter örontrumpeten, med det kan man utjämna tryckskillnaden, 
till exempel när man flyger eller simmar under vattnet. För att göra 
det kan man till exempel svälja eller gäspa. När man tryckutjämnar 
öppnas örontrumpeten och låter luft komma in eller ut.

Inneröra
Längst in hittar vi innerörat. Där finns vårt egentliga hörselorgan; 
snäckan. När ljudvågorna har färdats genom örats alla delar 
hamnar de slutligen i snäckan. Inne i snäckan finns det cortiska 
organet. Det består av tusentals hårceller som rör sig av 
ljudvågorna och beroende på hur mycket det vibrerar kan det 
avgöra vilken typ av ljud vi hör. Hårcellernas rörelse skapar 
elektriska signaler som via nervtrådar sedan skickas in i hjärnan 
där ljudet bearbetas och omvandlas till en hörselupplevelse.

I innerörat finner vi även vårt balansorgan. I balansorganet finns 
ett antal gångar och säckar samt en trögflytande vätska. När vi rör 
oss flyter vätskan fram och tillbaka och när den nuddar gångarna 
och säckarna skickas nervimpulser från balansorganet till hjärnan 
som berättar att kroppen rör sig.

Ljud & hörsel

Fakta
Produktionsland: Tyskland
Längd: 20 min  
Från: 10 år  
Ämne: Biologi, människan
Filmnr: 13698
 

Vad är ljud? Hur uppstår det? I filmen får vi lära oss mer om 
ljudet i vår omvärld. Ljud skapar sinnesintryck som vi upp-
fattar med vår hörsel. Vi går igenom ljudvågor, trumhinnan, 
hörselbenen och hörselsnäckan med mera.

FILMENS MÅL ÄR ATT:

Visa hur ett öra ser ut och fungerar•	
Berätta vad ett ljud är och hur det färdas•	
Berätta om eko och ljudbuller•	
Berätta om hörselskador och hur man undviker att •	
skada sina öron
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DISKUSSIONSFRÅGOR

Vad är egentligen ljud?1. 

Utifrån vilka två egenskaper beskrivs en 2. 
ljudvåg?

Hur bestäms en tonhöjd?3. 

Vilka toner svänger snabbast, djupa eller 4. 
höga toner?

Hur många meter per sekund färdas ljud?5. 

Vart är ljudhastigheten högst, i luft, vatten 6. 
eller trä/fasta material, metall?

Vad är anledningen till att ljud färdas så 7. 
snabbt i metall?

 Vad är det som händer när ett ljud ekar?8. 

Berätta om några sätt man kan sänka ljud-9. 
nivån inomhus på om man bor i ett bullrigt 
område.

 Vad är en irreparabel hörselskada?10. 

HÄR KAN DU HÄMTA MER INFORMATION

www.google.se - användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
www.ne.se - Nationalencyklopedin
http://www.hrf.se/ - Hörselskadades riksförbund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Balansorgan - artikel om 
vårt balansorgan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hörsel - artikel om 
hörsel
http://www.vv.se/sok/?quicksearchquery=buller - 
Vägverket informerar om buller
http://www.kunskapsbanken.su.se - Universitetets 
kunskapsbank
www.cinebox.se 

Ljud & hörsel
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