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unktionen hos våra sinnen påverkar våra liv på en mängd olika sätt. Oftast
tänker vi inte alls på det, eftersom de mest bara fungerar. Gemensamt för
alla våra sinnen är att de hela tiden kommunicerar med hjärnan för att vi ska
få rätt information om det som händer omkring oss. Det görs hela tiden nya
upptäckter om våra sinnen – numera räknar vi t ex med att vi har fler än 5
sinnen. Det har visat sig att balansen och kroppssinnet är så speciella att de
behöver en egen beskrivning. Denna gång får du veta mer om Känseln, Hörseln,
Balansen och Kroppssinnet.

KÄNSEL
Du behöver: 2 tandpetare, en medhjälpare, linjal.
1. Blunda. Be medhjälparen trycka tandpetarna på samma punkt
på din fingertopp (inte för hårt). Kändes det som en punkt?

Kul att veta om våra sinnen…
•

•
•

Vår känsel är sammankopplad med vårt
välbefinnande. Positiv beröring som t ex kramar
(speciellt långa) minskar vår hjärtfrekvens och vårt
blodtryck. Det gör också att må-bra-hormonet
endorfin utsöndras i kroppen.
Människor som inte kan känna lukt har drabbats av
Anosmi. De löper större risk att bli deprimerade.
Om du stoppar in ett par gamla hörlurar i näsan
(en propp i varje näsborre) kan du lyssna på musik
genom näsan. Du måste bara skruva upp volymen
lite.

BALANS
Du behöver: en vägg

2. Be nu medhjälparen flytta isär spetsarna lite och trycka igen.
Be medhjälparen fortsätta trycka och flytta isär spetsarna stegvis
tills du känner 2 punkter på ett tydligt sätt. Mät avståndet mellan
dem med linjal.

1. Ställ dig med hela kroppens sida mot en vägg. Axel och fot ska
vara i kontakt med väggen.
2. Försök lyfta den yttre foten och stå på ett ben.
3. Flytta ut foten från 5 cm från väggen och prova igen. Upprepa.
Varför blir det så här tror du?

KROPPSSINNET
Du behöver: en medhjälpare

3. Gör samma sak på underarmen och på ryggen.
Var har vi mest/minst känsel?

HÖRSEL
Du behöver: 10 saker som gör olika svaga ljud, medhjälpare (låt
gärna medhjälparen plocka fram de 10 sakerna utan att du vet
vilka de är)

1. Sätt ihop en av dina händer med medhjälparens – handflator mot
varandra.
2. Håll runt både din och din medhjälparens finger vid fingertoppen. Dra
nedåt och känn hur det känns. Tryck inte för hårt.
Varför känns det så underligt?
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1. Be medhjälparen göra ljuden, ett i taget, bakom dig. Gissa vad
det är som gör ljudet.
2. Be medhjälparen backa samtidigt som ljudet fortsätter.
Hur långt bort kan du fortfarande höra dem? Var du bra på att
gissa rätt på ljuden?

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång handlar det om resten av våra sinnen;
smak, lukt och syn.

