Väck sinnena med
Navet del 1
Kul att veta om våra sinnen…

F

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.

•

•
•

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.

KÄNSEL

BALANS

Kroppens områden med mest känselreceptorer är läpparna,

Vi har små vätskefyllda kanaler i örats båggångar som registrerar

nacken, fingertopparna och fotsulorna. Det område som är

huvudets rörelser och kroppens position i förhållande till t ex

glesast utrustat är mitten av ryggen, därför är det svårt att avgöra

tyngdkraften och vårt tempo. Balansen ger information om

om det är en eller flera punkter som påverkas av tandpetaren.

hur vi går, sitter, har huvudet nedåt eller är på väg att falla. Om

Våra känselreceptorer skickar information till hjärnan om sådant

balansen inte fungerar som den ska, blir vi yra och illamående.

som är i omedelbar kontakt med kroppen; tryck, rörelse, drag,

Den balans vi normalt har stående på ett ben sätts ur spel när vi

temperatur och smärta. Känseln hjälper oss att undvika skador

står så nära en vägg att kroppen inte kan justera sitt läge så att

och att anpassa oss bättre till omgivningen, t ex genom att ha

tyngdpunkten hamnar under kroppen.

lagom tjocka kläder.

HÖRSEL

KROPPSSINNET

Ljudvågor rör sig genom hörselgången och träffar trumhinnan.

Sinnesintrycken från våra muskler och leder ger ständigt hjärnan

Ljudvågorna får trumhinnan och hörselbenen i mellanörat

information om hur våra kroppsdelar är placerade. På så vis vet

att vibrera. Vibrationerna fortplantar sig genom vätskan i det

vi t ex alltid var våra fötter är och om munnen är öppen eller

spiralformade innerörat och får de små hårcellerna att röra på

stängd. Kroppssinnet får en extra utmaning när hjärnan får en

sig. Hårcellerna tar upp vibrationerna och skickar signaler till

annan information än den förväntade – t ex när fingrarna på

hörselnerven. Hörselnerven skickar sedan informationen till

handen plötsligt är dubbelt så tjocka och har samma struktur på

hjärnan med elektriska impulser, där de tolkas som ljud.

båda sidor som i experimentet.

Hjärnan beräknar även ljudets riktning. Ljudkällans placering
beräknas utifrån tidsskillnaden i ljudens ankomst till öronen
– skillnader på bara en tiotusendel av en sekund är möjliga att
uppfatta.

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

