
Kroppens 5 sinnen

1. SMAKSINNE

Våra 5 smaker som människan kan 
känna till är:

Sött Finns bland annat i:

Surt Finns bland annat i:

Salt Finns bland annat i:

Beskt Finns bland annat i:

Umami

Finns bland annat i:

På sidan 57 i NO-boken kan jag 
läsa att umami på japanska 
betyder: 

Titta på bilden på sidan 57 i NO-
boken och läs om de tre djuren. 
Vad kan du berätta om deras 
smak? Skiljer sig deras smaksinne 
från människans? Fyll i det efter 
bilderna här till höger.

Hunden:

🐍

Ormen:

Fjärilen:

Ta reda på med bok eller Internet: 
Tungans smakceller heter:                            

Smakcellerna behövs på tungan till:

2. LUKTSINNE

Fundera för dig själv eller 
med klasskamrat! När kan 
luktsinnet vara livsviktigt för 
dig? Kan du komma på en 
eller flera tillfällen då 
luktsinnet kan rädda ditt 
eller andra människors liv?

Läs sidan 56 om lukt. Vad är det i 
vår näsa som gör att vi kan känna 
lukt?

3. SYNSINNE

Ögat har 2 sorters synceller:
1. Stavar

Stavarna fungerar både vid starkt eller svagt 
ljus, men ser bara skillnaden på ljus och 
mörker, men inte färger.

2. Tappar
Tapparna skiljer ut färger från det vi ser. De 
behöver mycket ljus för att se olika färger.

Visste du att: Människor räknas till djuren som 
heter ”syndjur” eftersom vi har bättre synsinne 
än luktsinne.

Visste du att: Ögat har 6 muskler som får ögat 
att röra sig till/mot det du vill se.

Titta på bilden på sidan 46 i NO-
boken och läs om de tre djuren. 
Vad kan du berätta om deras syn? 
Fyll i det efter bilderna här till höger.

🦅

Falken:

Snigeln:

🪰

Flugan:

Illustrationer på ögat. Titta på 
bilderna och försök sedan sätta ut 
namnen på vissa av ögats delar 
genom att hitta dem i NO-boken 
på sidan 47. Sätt minst ut: 
NÄTHINNAN; GULA FLÄCKEN; 
SYNNERVEN; LINSEN; PUPILLEN; 
IRIS; HORNHINNAN.

Läs klart HELA sidan 47 i NO-
boken eller via andra fakta och 
besvara följande två frågor: 

FRÅGA 1: Varför behöver vi 
ögonlock och ögonfransar?

FRÅGA 2: Hur kommer det sig att 
storleken på din pupill ändras 
ibland?

Läs först sidan 54 i NO-boken. 
Sidan handlar om synfel och 
synskador. Berätta sedan här intill 
vad som menas med en synskada 
(ge exempel) och berätta också vad 
som menas med synfel. Kan man 
göra något åt skadorna - vad i så 
fall?

4. KÄNSELSINNE

Vi människor har 5 olika typer av 
känselceller på vår hud:

Tryckceller

Smärtceller

Beröringsceller

Värmeceller

Kylceller

Fundera på: Vad hade egentligen 
skett om du saknade två typer av 
känselceller? Vilka problem hade du 
fått med din kropp tror du?

5. HÖRSELSINNE

Läs sidan 51 om örats olika delar 
och vad de gör. Sätt sedan ut 
följande delar på bilden här intill 
(Öronmusslan; hörselgången, 
trumhinnan, hörselbenen, 
balansorganet, hörselnerv, snäckan, 
örontrumpeten).

Titta på bilden på sidan 50 i NO-
boken och läs om de tre djuren. 
Vad kan du berätta om deras 
hörsel? Skiljer den sig från 
människans och i så fall på vilka 
sätt? Fyll i det efter bilderna här till 
höger.

Fladdermusen:

Haren:

Vårtbitare:

Hur kan vi egentligen höra ljud? Ta 
reda på hur vi kan höra ljud och 
använd då följande ord i din 
förklaring: RÖRELSER; LUFT; 
LJUDVÅGOR; ÖRAT; STÄMBAND; 
VIBRERA.

Om man inte hör eller hör mycket, 
mycket dåligt kan man få hjälp på 
olika sätt. Läs på sidan 55 i NO-
boken om Hörselskador. Ta reda 
på några typer av hörselskador och 
även hur det var förr i tiden. Berätta 
om dem här intill. Lär dig sedan att 
teckna ditt namn med ”Svenska 
handalfabetet” som finns på 
samma sida. Tycker du detta är 
extra intressant kan du dessutom 
hitta fler faktan om hörselskador på 
Internet och www.1177.se.

6. BALANSSINNE

Att hålla balansen är mycket viktigt 
för oss människor. Annars hade vi 
inte kunnat klara av vårt vardagliga 
liv. Men vad har balanssinnet med 
öronen att göra? Läs först sidan 
51 i NO-boken och skriv / förklara 
här intill sedan:

Googla eller Ecosia fakta på 
Internet - lämpligtvis 
www.1177.se efter ”Kristaller i 
örat”. Vad är det för något och hur 
mår man av det?

7. MUSKELSINNE

Muskelsinnet reglerar balansen. Om 
man står med slutna ögon eller i 
mörkret, klarar man av att stå 
upprätt med hjälp av balanssinnet, 
eftersom balanssinnet hela tiden 
reglerar kroppsdelarnas läge. 
Kroppen vet om benen pekar nedåt 
eller uppåt, samt vad som är upp 
och vad som är ner.

PRÖVA PÅ ATT: ställa dig i t.ex. 
klassrummet långt ifrån möbler eller 
annat hårt du kan trilla mot och slå 
dig. Blunda sedan och försök så 
still på ett och samma ställe. 
Märker du någon skillnad då du 
blundar eller är det oförändrat?

HJÄRANS OLIKA DELAR

Titta på bilderna på sidan 61 i 
NO-boken. Använd bilden här intill 
och sätt ut de delar av hjärnans 
olika centrum som visas i boken på 
översta bilden.

Hjärnan består av två delar: 1) 
vänster hjärnhalva och 2) höger 
hjärnhalva. Vad är hjärnhalvorna bra 
på? Titta återigen på sidan 61 i 
boken och sätt ut några saker som 
varje hjärnhalva är bra på.

Hur länge klarar sig en hjärna 
normalt utan syre?

Lämna in arbetet till David efter du är 
klar och väldigt nöjd med det du gjort :) 

http://www.1177.se
http://www.1177.se

