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Använd 
hjärnan!  
Inlärningsuppgifter

I samarbete
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På utställningen Använd hjärnan! vårdar vi hjärnan på många olika sätt. All slags användning av hjärnan påverkar 
den. Utställningens webbplats finns på https://www.heureka.fi/utstallning/anvand-hjarnan/?lang=sv

Hjärnan utvecklas och förändras genom hela livet. Hjärncellerna skapar ständigt nya förbindelser när de reagerar på 
förändringar i miljön. Miljö, inlärning, minnen och handlingar formar våra hjärnor och gör oss till den person vi är. 

Sinnena anknyter också på ett väsentligt sätt till hjärnan – vi använder ständigt olika sinnen för att observera omgiv-
ningen mer eller mindre medvetet. Sinnesminnet sparar den information vi får via sinnena ett ögonblick innan den 
överförs till arbetsminnet. Arbetsminnet använder vi till exempel när vi läser ett telefonnummer och håller det i tan-
karna innan vi knappar in det. När vi lär oss nya saker behöver vi framför allt arbetsminnet. I långtidsminnet finns olika 
inlärda kunskaper, historier, upplevelser och färdigheter – och de telefonnummer som du kan utantill. 

Utställningen Använd hjärnan! aktiverar flera sinnen och väcker olika känslor. Men vad allt använder vi sinnena till och 
varför har vi känslor? På vilket sätt är sinnena och känslorna kopplade till hjärnan? 

Uppgifter före eller efter utställningsbesöket

Syften med inlärningsuppgifterna: Syftet med uppgifterna är att underlätta orienteringen inför Heurekabesöket, 
fördjupa utställningstemana och främja repetitionen av temaområdena efter Heurekabesöket. Eleverna får med hjälp av 
uppgifterna testa sina sinnen, fundera på känslor, utmana hjärnan och även låta den vila. Målet är även att eleverna ska 
få sätta sig in i sambandet mellan sinnena, känslorna och hjärnan. 

Så här används inlärningsuppgifterna: Uppgifterna passar för elever i olika åldrar och på olika nivåer i lågstadiet, 
högstadiet och på andra stadiet. En del av uppgifterna passar även inom förskolepedagogiken. Största delen av uppgif-
terna består av samarbetsuppgifter i enlighet med utställningens tema, men det finns även individuella uppgifter. Upp-
giftsmetoderna är aktivitetsbaserade och stödjer det sociala och emotionella lärandet.  

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen: Uppgifterna passar särskilt bra som material för fenomenbaserad 
inlärning. De enskilda uppgifterna passar dessutom som lärostoff i bl.a. biologi, modersmål, uttrycksförmåga och histo-
ria.

Anvisningar om användningen av materialet: Uppgifterna kan göras före eller efter utställningsbesöket. Uppgif-
terna kan användas enskilt eller sammanställas till en helhet som omfattar alla sinnen. Det är också möjligt att utifrån 
uppgifterna sammanställa en helhet om de sinnen vi använder när vi äter eller en helhet om de känslor som olika sin-
nesupplevelser väcker. I anslutning till varje sinne eller uppgift finns även namnet på det objekt i utställningen Använd 
hjärnan! som det aktuella sinnet hänför sig till, samt en dikt som anknyter till objektet. Det är bara dikten ”Identifiera 
lukterna” som inte finns bland utställningsobjekten. Dikten kan läsas upp för eleverna för att motivera dem, och eleverna 
kan utifrån dikten gissa vilket sinne som testas därnäst. 
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Luktsinnet 

Vilka lukter 
Doftar det jul
eller skola i skjul?
Luktar det tång
eller yllekalsong? 
Stinker det svett
eller rosenbukett?

Nosa och sniffa
lukta och hiffa
stickande stank
eller soft
doft!

Människan klarar av att känna olika grundlukter som alla har en egen receptor, dvs. en cell som identifierar den aktuella 
lukten. Kombinationer av dessa grundlukter gör att människan kan identifiera och minnas upp till 10 000 lukter. Ett gott 
luktsinne innefattar förmåga att urskilja olika lukter och ett gott luktminne, dvs. förmåga att koppla samman en viss lukt 
med dess källa. Man kan utveckla luktsinnet genom att sniffa på olika lukter. 

Cellerna som förnimmer lukter finns på båda sidorna av den övre ytan i näshålan. Sinnesinformationen från luktcellerna 
färdas via luktnerverna direkt till luktloben på den nedre ytan av storhjärnan. Meddelandena från de övriga sinnena 
färdas en mer invecklad rutt till hjärnbarken. Luktloben står i förbindelse med det limbiska systemet, som är ett viktigt 
område för uppkomsten och regleringen av känslor och minnen.

Luktsinnet ger människan information utan beröringskontakt: röklukt varnar för brand och den vämjeliga lukten hjälper 
oss att undvika fördärvad mat redan innan vi har smakat på den. När vi är förkylda är maten mer smaklös, eftersom vi 
inte känner lukten av maten på samma sätt som vi vanligtvis gör. Om du vid något tillfälle blir sjuk av en viss maträtt gör 
lukten och smaken av den dig illamående långt efteråt. Detta är exceptionell inlärning, eftersom människan i allmänhet 
lär sig nya saker endast genom flera repetitioner. Olika lukter och dofter kan framkalla till och med avlägsna minnen – 
det är fråga om det s.k. Proustfenomenet. Det har fått sitt namn efter författaren Marcel Proust, som till följd av doften av 
en madeleinekaka upplevde starka barndomsminnen.
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Identifiera lukter

Mål:
Att använda luktsinnet för att identifiera olika lukter och para ihop dem med varandra. Dessutom funderar vi på de 
känslor olika lukter väcker. 

Material som behövs:
• Pappersmuggar
• Täckande tejp, t.ex. silvertejp
• Olika doftämnen, t.ex. kanelstänger, hela nejlikor, vaniljextrakt, pepparmyntsolja, ett tjärat föremål etc.
• Handpapper

Inledande förberedelser:
Samla ihop olika lukter, t.ex. dill, citron, lavendel, kardemumma, vanilj, torkad eller färsk basilika etc. Placera doftkällan 
i ett kuvert gjort av handpapper (kanterna kan häftas ihop) eller som sådan i en pappersmugg. Eventuella doftoljor bör 
tillsättas varsamt i t.ex. bomull. Slut till sist pappersmuggens öppning med täckande tejp och gör hål i bottnen på mug-
gen med en nål.

Placera varje doftämne i två luktburkar. I bottnen på luktburkarna kan man märka ut de luktburkspar som innehåller 
samma lukter.  

Gör så här: 
Dela in klassen i små grupper på 3–4 personer. Ge varje grupp tillräckligt många olika luktburkspar. Gruppen ska sam-
arbeta för att försöka para ihop luktburksparen med varandra, samtidigt som gruppmedlemmarna diskuterar vad som 
kan finnas i luktburkarna.

Diskutera till sist de egna känslorna kring de olika luktburkarna:
• Vilka luktburkar luktade gott? 
• Och vilka luktade illa? 
• Hur skulle du beskriva lukten? 
• Framkallade någon av lukterna något minne? Var det ett bra eller dåligt minne? 
• Väcktes samma slags känslor hos de övriga gruppmedlemmarna?
• Framkallar samma lukt bra minnen hos en del och dåliga hos andra?  

Tips:
• Luktburkarna som delas ut till grupperna kan innehålla samma lukter eller olika, så att grupperna kan byta 
luktburkar med varandra.
• Luktsinnet blir lätt trött, så att allt luktar likadant. Man kan dock neutralisera luktsinnet genom att lukta på 
kaffebönor. 
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Förbindelsen mellan lukt- och smaksinnet

Mål:
Att observera luktsinnets inverkan på smaksinnet.

Material som behövs:
• En smakbit, t.ex. tranbär, russin, salmiak, lakrits

Före experimentet kan ni diskutera vilka sinnen som behövs för att smaka på något. När vi smakar på mat tittar och 
luktar vi först på den. Sedan sätter vi maten i munnen, där vi kan känna och smaka på den. Å andra sidan använder vi 
även hörselsinnet: om en brödbit har hårdnat och klapprar mot bordet kommer vi troligtvis inte att äta den. Människan 
använder alla sina sinnen för att smaka på och bedöma mat. När vi smakar på något spelar framför allt luktsinnet en 
väsentlig roll, och därför smakar maten inte likadant när vi är förkylda, och luktsinnet inte fungerar ordentligt. 

Gör så här:
Placera en smakbit framför dig. Knip sedan åt näsan, så att du bara andas genom munnen. Stoppa därefter smakbiten i 
munnen och tugga ett ögonblick. Släpp sedan taget om näsan. Märker du skillnaden i smak? Hur smakade smakbiten i 
början? Och i slutet?
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Synsinnet

Ljusstigen 
Är någon inte tillräckligt klok?
Påstår du det är du också en tok.

Tillsammans banar vi mitt i det svarta
vägen för LJUSET – visst är vi smarta!

Kasta förbi och ta i 
Låt inte logik och riktningar styra:
Kasta bollen förbi – och ta lyra!

Synsinnet är ögats förmåga att ta emot en viss del av den elektromagnetiska strålningen. Med hjälp av synsinnet får vi 
viktig information om vår omgivning. 

Ögat fungerar som en kamera, där linsen fokuserar bilden på näthinnan, vars tapp- och stavceller reagerar på ljus. Irisen 
reglerar i sin tur den mängd ljus som når näthinnan. Mitt i irisen finns en svart pupill som utvidgas och drar sig samman 
när irisen reagerar på ljus. Linssystemet i ögat, som alltså påminner om en kamera, aktiverar således synsinnescellerna, 
som via synnerven skickar impulser till hjärnan för undersökning. Hjärnan tolkar i sin tur meddelandena.

Eftersom vi har två ögon bredvid varandra kan vi se tredimensionellt. Utan djupseende skulle vi törna mot föremål och 
ständigt misslyckas med att till exempel gripa tag i ett dricksglas som står på bordet. Hjärnan bildar sig en uppfattning 
om avståndet genom att jämföra de bilder som ögonen förmedlar. Ju längre bort objektet befinner sig, desto mindre är 
skillnaden mellan de två bilderna. 

Människan tar emot majoriteten av alla sina sinnesförnimmelser med hjälp av synsinnet, vilket innebär att iakttagelser 
av till exempel mat och måltidssituationer är viktiga. Matens utseende är det första föremålet för bedömning, när vi 
avgör om maten är välsmakande eller över huvud taget ätbar. Vi har vant oss vid att förbinda vissa färger med vissa aro-
mer. Den här associationen är så stark att man med hjälp av livsmedelsfärg kan vilseleda en person till att tro att en arom 
motsvarar färgen.

Förutom färgen har mat flera andra viktiga utseenderelaterade egenskaper som förutsäger olika förnimmelser. Till exem-
pel ger storleken och formen på frukter och grönsaker samt den flytande konsistensen och tjockleken hos drycker en 
fingervisning om den övriga kvaliteten på maten.
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Utredning av vilket öga som är starkare

Mål:
Att identifiera ditt starkare öga. 

Gör så här:
Människan har två ögon som ser olika vyer. Vanligtvis dominerar det ena ögat över det andra, dvs. det är starkare, så att 
vi väljer det starkare ögat och blundar med det andra när vi till exempel tittar genom ett litet hål. Vi kan testa vilket som 
är det starkare ögat hos oss själva. 

Placera den ena handens pekfinger på pekfingret på den andra handen och den ena tummen på den andra, så att det 
mellan tummarna och pekfingren bildas en triangel att kika genom. Räta ut armarna och sök efter ett föremål att placera 
i mitten av triangeln, till exempel en väggklocka. Titta på föremålet med båda ögonen öppna. Blunda sedan med höger 
öga. Om du fortfarande ser föremålet mitt i triangeln är det vänstra ögat det starkare ögat. Om du däremot ser föremålet 
i mitten när du blundar med det vänstra ögat är det högra ögat starkare. När du tittar med det svagare ögat försvinner 
föremålet från mitten av triangeln.
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Hitta ögats blinda fläck

Mål:
Att observera ögats blinda fläck

Material som behövs:
• Färgpenna
• Linjal
• Papper

Näthinnan består av synceller som förmedlar information till hjärnan om de bilder som har uppkommit. Näthinnan 
täcker den inre ytan av ögats bakre del överallt utom vid synnerven. Synnerven fungerar som en datalänk som förmedlar 
meddelanden. När en bild träffar synnerven kan ingen information om den förmedlas till hjärnan, eftersom bilden finns 
på platsen för den blinda fläcken.

Gör så här:
Rita en mörk punkt med en diameter på 6 cm på ett papper. Rita en till likadan punkt 10 cm från den första punkten. 
Ta pappret i handen och räta ut armen. Blunda med höger öga och titta på den högra punkten med det vänstra ögat. 
För samtidigt långsamt pappret närmare ansiktet medan du tittar noga på punkten till höger. Stanna pappret när du inte 
längre kan se den vänstra punkten. Vad syns på punktens plats när den försvinner? Hjärnan hittar på en ny bit av den 
bakgrund som omger punkten. När hjärnan inte får information om vad som finns vid den blinda fläcken, kompletterar 
den synfältet genom att kopiera de mönster som omger punkten. Vi människor ser inte omvärlden, utan det som hjärnan 
berättar för oss. Du kan upprepa experimentet med det andra ögat. Rikta då blicken mot punkten till vänster.  

När vi tittar med båda ögonen märker vi inte den blinda fläcken, eftersom det ena ögats synfält täcker det andra ögats 
blinda fläck.
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Smaksinnet

Chokladballad 
Mjuka mumsiga choklad
smälter mot min tungas blad,
jambalanamba sjung själens samba
bruna bönor från fjärran land.

Äta tillsammans 
Att äta tillsammans är alltid en fröjd
hjärnan får krafter och magen blir nöjd. 
Kom ska vi mixa, trixa och fixa
koka och kocka en kronärtskocka
äta och umgås, fnittra och skrocka!

Vi förnimmer smaker via smaklökarna, som finns i smakpapillerna på tungan. Smaklökarna är sinnesceller vars recep-
torer binder de kemiska föreningar som ger smak. Enligt den rådande uppfattningen känner vi fem olika grundsmaker: 
surt, beskt, sött, salt och umami. När receptorerna i smakcellerna upptäcker en viss molekyl skickar de en elektrisk signal 
via en nervbana till smakcentret i hjärnan. 

De olika grundsmakernas sinnesceller reagerar med olika föreningar. Sinnescellerna för sött reagerar på glukos och sin-
nescellerna för salt på natriumjonerna i salt, smakcellerna för surt förnimmer vätejonerna i syror, medan smakcellerna 
för umami förnimmer glutamat. Sinnescellerna för beskt reagerar i sin tur på gruppen alkaloider, som växter utsöndrar.

De flesta människor identifierar smaken sött redan från barndomen. Vi lär oss även tidigt att identifiera salt smak. Sur 
och besk smak är lättare att blanda ihop, men med lite övning kan man lätt lära sig att skilja mellan dem. Umami måste 
man däremot lära sig att identifiera. 
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Smaka på grundsmakerna

Mål: 
Att identifiera grundsmakerna och observera spegelcellerna som förmedlare av känslor

Material som behövs:
• Små skedar
• Citronsyra (eller citronskivor)
• Salt
• Socker
• Natriumglutamat (aromförstärkare, kan till exempel köpas i asiatiska livsmedelsbutiker eller beställas på nätet)
• Koffein (kan köpas i pulverform eller malas av koffeintabletter)
• (tandpetare)
• (vatten i en liten skål)

Vad är spegelceller och hur fungerar de? Spegelcellerna gör att vi imiterar minerna hos en annan människa och verkar i 
hjärnan på samma sätt som om vi själva upplevde samma känsla. Med hjälp av dem får vi information om hur en annan 
människa känner sig och kan leva oss in i hennes känslotillstånd.

I hjärnan orsakas imitationen av spegelceller, empatineuroner. Känslorelaterade rörelser i ansiktet förmedlas med hjälp 
av dessa nervceller till det område i hjärnan som ansvarar för dessa känslor. De reagerar förutom på miner även på ges-
ter, röstlägen och rörelser, och de har till uppgift att imitera andra människors handlingar och hur dessa handlingar upp-
levs. Känslosignaler är ofta automatiska, och vi behöver inte anstränga oss för att veta hur en annan människa känner sig. 
Spegelcellerna samlar en grupp människor kring samma känsla och styr dem till gemensamma handlingar. Till exempel 
håller rädsla gruppen vaksam och beredd att handla snabbt om situationen så kräver.

Inledande förberedelser:
Du kan välja att enbart inkludera en del av smakerna i experimentet. Förbered en skedspets av varje smak till grupper på 
tre personer eller alternativt egna skedar till alla. Smaken kan även doseras på spetsen av en tandpetare som har fuktats i 
en liten skål med vatten. Det lönar sig att vara försiktig vid doseringen av i synnerhet natriumglutamat, koffein och salt. 

Gör så här:
Bilda grupper på tre personer och fördela följande roller bland gruppmedlemmarna:

• Den första smakar på smaken på skeden med hjälp av en fuktad tandpetare.
• Den andra observerar provsmakarens reaktioner.
• Den tredje observerar person 2. Hen kontrollerar noggrant om personen som observerar provsmakaren imite-
rar den min som provsmakaren gör.

 
Den som smakar på citronsyra grimaserar troligtvis, medan den som smakar på socker kanske ler. Om spegelcellerna 
fungerar kommer den som observerar observatören att göra samma min. Denna min är mycket kortvarig! Spegelcellerna 
gör att vi imiterar minerna hos en annan människa och påverkar oss som om vi själva upplevde samma känsla. Med 
hjälp av dem får vi information om hur en annan människa känner sig och kan leva oss in i hennes känslotillstånd.

Eleverna kan sedan diskutera om det var lätt att utifrån provsmakarens ansikte avgöra vilket slags smak det var fråga om. 
Om smaken räcker till alla kan även de andra i gruppen nu smaka på smaken med en egen fuktad tandpetare. Avgör till 
sist vilken grundsmak det var fråga om. 
 
Inför nästa smak kan eleverna byta roller, så att alla i gruppen får vara den första som smakar. 
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Förbindelsen mellan smak- och synsinnet

Mål:
Att observera synsinnets inverkan på smakande. 

Material som behövs:
• Något att dricka, t.ex. päronsaft, hallonläsk, äppelvichy
• Livsmedelsfärger
• Dricksglas

Inledande förberedelser:
Färga samma dryck i olika färger utan att eleverna märker det. Du kan till exempel använda blå och röd färg för att ge 
grön päronsaft olika färger.

Gör så här:
Häll upp en färgad dryck i glasen. Smaka på drycken. Vad smakar drycken? 

Till och med vinprovare låter sig luras i test av det här slaget. Deltagarna tycker ofta att en röd dryck smakar något rött 
bär eller en röd frukt. I verkligheten är det dock i samtliga fall fråga om samma dryck som bara har färgats i olika färger. 
Färgen på drycken får oss att anta att en röd dryck smakar röda bär. Vi litar så mycket på dryckens färg att det är svårt för 
oss att upptäcka att färgen inte motsvarar smaken. Alla är dock inte lika lättlurade.

Testet kan även utföras så att eleverna först får smaka på läsken som ett blindtest och framföra sin åsikt om smaken. Be 
dem sedan öppna ögonen och se hur många som byter åsikt. 
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Känselsinnet

Huvudkontorets 
häpnadsväckande 
handgripliga 
handarbetshandledning 
Magarna knorrar
borrarna borrar.
Vad händer med händer?

Knyppla och knåpa så blir det på sikt
en vante, en stenknut eller - en dikt.

Receptorer som förmedlar känselförnimmelser finns i olika delar av kroppen. Receptorer av olika typer reagerar på olika 
känselförnimmelser, till exempel beröring, temperatur och smärta. Känselsinnet ger oss även information om vår kropps 
rörelser och position. Känslan av beröring i munhålan, som ofta kallas munkänsla, är en viktig förmedlare av förnimmel-
ser när det gäller mat.

Känselsinnet är en kombination av flera olika sinnen. Som känselförnimmelser klassificeras alla förnimmelser som inte 
representerar smak, syn, hörsel, lukt och balansförnimmelser. Vi kan känna tryck, kyla eller värme mot huden, medan 
det i lederna och senorna finns celler som förnimmer sträckning. Med hjälp av känselsinnet får vi information om vår 
omgivning och kan reagera på den. Med hjälp av de celler som förnimmer sträckning får vi i sin tur information om vår 
egen kropp och till exempel armarnas och benens positioner. 

I huden finns receptorer som reagerar på tryck. Med hjälp av dem kan vi förnimma beröring. Det finns flest av dessa 
receptorer på fingertopparna och läpparna och minst på ryggen. 

Känselsinnet gör att vi kan utföra många handlingar utan att använda synsinnet. Du kan till exempel skriva på tangent-
bordet till en dator trots att du inte ser dina fingrar över huvud taget. Då berättar de receptorer som förnimmer sträck-
ningen i fingerlederna för din hjärna vilken position fingrarna har. Från minnet kommer i sin tur information om var 
fingrarna bör vara för att hitta vissa bokstäver. De receptorer som förnimmer tryck mot huden känner i sin tur när du 
har tryckt tillräckligt hårt på en tangent.
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Temperaturväxlingar i känselsinnet 

Mål:
Att testa de receptorer som observerar temperaturväxlingar

Material som behövs:
• Skålar
• Kallt, ljumt och beröringshett vatten.

Huden har receptorer som förnimmer kyla och värme. Genom att förnimma temperaturförändringar i miljön skyddar 
människan sig och reglerar även kroppsverksamheten. I egenskap av ett jämnvarmt däggdjur måste människan produ-
cera mer värme och avge mindre när utomhusluften blir svalare. För att värmeregleringen ska fungera behöver vi ständig 
information om temperaturförändringar i omgivningen. 

Gör så här:
Fyll tre skålar med vatten: en med kallt, den mittersta med ljumt och den sista med beröringshett vatten. Placera en hand 
i det kalla vattnet och den andra i det heta vattnet. Håll händerna i vattnet i en halv minut, så att händerna vänjer sig vid 
vattnets temperatur. Ta sedan bort händerna ur vattnet och placera dem därefter samtidigt i det ljumma vattnet. Hur 
känns det? 

När händerna placeras i det ljumma vattnet har känselcellerna redan vant sig vid temperaturen i omgivningen och vida-
rebefordrar sitt meddelande. Handen som har varit i kallt vatten upplever det ljumma vattnet som varmt, medan handen 
som har varit i varmt vatten upplever det som kallt. Av samma orsak känns vattnet först kallt när vi till exempel simmar, 
men efter en stund vänjer vi oss vid temperaturen. 
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Känselpåsar

Mål:
Att identifiera föremål och storleksskillnader utan att använda synsinnet.

Material som behövs:
• Ogenomskinliga lådor
• Olika föremål, t.ex. hård pasta, knäckebröd, gem, suddgummi, kramdjursnalle, penna, tejprulle,  
 badmintonboll etc.
• Bollar i olika storlekar

Inledande förberedelser:
Gör ett hål som är stort nog för en hand i lådorna. Placera sedan olika föremål i lådorna utan att eleverna ser det. Placera 
3–5 bollar i olika storlekar i någon av lådorna.  

Gör så här:
Placera ut de olika lådorna i klassrummet. Eleverna cirkulerar i små grupper från låda till låda och sluter sig till inne-
hållet i dem genom att känna på det. Vid den låda som innehåller bollar i olika storlekar ska bollarna i sin tur tas ut i 
storleksordning. Eleverna kan även diskutera hur materialen känns. Experimentet åskådliggör att vi kan dra slutsatser 
om vad olika saker är och bedöma storleksskillnader mellan föremål enbart med hjälp av känselsinnet, dvs. utan att 
använda synsinnet. 
 
Eleverna kan till sist diskutera vilken munkänsla mat ger upphov till. Hur vore det med varm glass eller kall köttsoppa? 
Och skulle du stoppa mjukt knäckebröd eller hårt skumgodis i munnen? Till känselförnimmelser (s.k. kemokänsel) 
hör även till exempel hettan hos peppar och svalkan hos mynta, dvs. man kan tala om munkänsla. Maten måste kännas 
rätt även i munnen. Till exempel kan vi känna igen choklad av god kvalitet på att den smälter snabbt i munnen utan att 
lämna efter sig en kletig munkänsla.
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Hörselsinnet

Taktlösa takter 
Gnissla i dur eller prutta i moll?
Går örat i lås? Spelar det någon roll?
Vi väsnas tillsammans - om tonerna skär
njuter vi alla av hög ATMOSFÄR!

Hjärnfjärt 
Själens andlighet
låter väl vackert.
Men när rumphålet ryter 
sitt rungande solo 
i dassets runda ring
rycker narrnerven till.

Människan använder hörselsinnet för att orientera sig i sin miljö och få information om det som händer omkring henne. 
Hörselsinnet registrerar olika ljudvågor, analyserar ljudens höjd och styrka och hjälper oss att lokalisera från vilken källa 
och vilken riktning ljuden kommer. Ytterörat styr in tryckvågorna i örongången, som slutar med trumhinnan. Trum-
hinnan börjar vibrera och får hörselbenen att vibrera. Hörselbenen förstärker i sin tur vibrationerna. Från hörselbenen 
förs vibrationerna till snäckan, där sinnescellerna för ljud finns. I snäckan förs tryckvågorna framåt i vätska. I snäckans 
väggar finns flimmerhår som reagerar på tryckvågor. I flimmerhåren omvandlas vibrationerna till en elektrisk signal, 
som transporteras längs hörselbanan till hörselbarken i hjärnan. Flimmerhåren i början av snäckan reagerar på höga 
ljud, medan flimmerhåren längre in retas av låga ljud.

Balanssinnet bygger också på öronens båggångar. Vårt balanssinne berättar vilken position vårt huvud har och vilken 
slags rörelse vi befinner oss i. Balansen bygger på sinnesceller som liknar flimmerhåren i snäckan. Flimmerhåren i 
balansorganet reagerar inte på vibrationer utan på rörelse, mer exakt på rörelsen hos de balanskristaller eller otoliter som 
gungar i vätskan i båggångarna. Huvudets rörelser får balanskristallerna att röra sig längs väggen i båggången. Flimmer-
håren förnimmer dessa rörelser, och vi upplever dem till exempel som den svindlande känslan när en bergochdalbana 
kränger oss hit och dit. Det finns tre båggångar, och de är alla placerade på olika nivåer. Därför kan en rörelse förnimmas 
i tre dimensioner.
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Identifiering av föremål med hjälp  
av hörseln

Mål:
Att med hjälp av hörselsinnet identifiera vad en ask innehåller.

Material som behövs:
• Ogenomskinliga små askar
• Olika föremål, t.ex. ris, en liten kula, bomull, mynt, skruvar, bestick etc. 

Inledande förberedelser:
Placera olika föremål i en liten ask utan att eleverna ser det. 

Gör så här:
Dela in eleverna i små grupper. Förse varje grupp med olika askar. Gruppen ska gissa vad varje ask innehåller. När testet 
är slut går ni igenom vad som fanns i askarna.

Uppgiften kan vara överraskande svår, eftersom många saker låter likadant när de dunsar runt. 

Till sist kan eleverna fundera på olika ljud i grupperna. Vilka slags ljud reagerar vi alltid på och vilka slags ljud passerar 
lätt obemärkta? Till exempel väcker en väckarklocka, en ytterdörr som öppnas eller vårt eget namn effektivt vår upp-
märksamhet. I en matsal där ljudnivån är hög lägger vi däremot ofta inte märke till samtalen vid borden intill. 
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Känslor som väcks av hörselsinnet 1

Knoppen frågar, 
kroppen svarar 

Var känner du ilska?
Känns kärlek i magen?
Var känns då rädsla?
I andetagen?
Känns spänning i tårna
och var finns din skam?
Varför är glädjen
så smittosam?

Mål:
Att fundera på den egna reaktionen när man blir skrämd och syftet med känslor

Material som behövs:
• Ett föremål som kan tappas i golvet, till exempel en bok, en mapp, en häftapparat av metall e.d. 

Det finns olika känsloteorier. Rent allmänt kan vi konstatera att känslor antas ha utvecklats till följd av evolutionen för att 
hjälpa människorna (och även djuren) att ta skydd, skapa och upprätthålla relationer till artfränder, bilda par och ta hand 
om sin avkomma samt försvara sitt revir. De syftar alltså alla till att främja individens, och därmed även artens, överlev-
nad.

Känslor och deras uttrycksformer: 
• Glädje: lycka, tillfredsställelse, förtjusning, entusiasm, lättnad, stolthet 
• Kärlek: vänlighet, närhet, förtroende, hängivenhet, uppskattning, beundran
• Överraskning: förundran, förvåning, häpnad, chock 
• Ilska: förtret, vrede, irritation, aversion, upprördhet, raseri 
• Sorg: ledsenhet, nedstämdhet, glädjelöshet, vemod, bedrövelse, ensamhet, förtvivlan 
• Rädsla: nervositet, misstänksamhet, ångest, skräck, fasa 
• Avsky: motvilja, förakt, ringaktning, avvisande 
• Skam: skuld, snopenhet, ånger, ödmjukhet, känsla av att inte accepteras 
• Njutning: välbehag, lättnad, avslappning

Gör så här:
Berätta för eleverna att ni nu ska låta hjärnan vila. Be eleverna göra följande:

• Blunda och känn efter hur du känner just nu. 
• Fundera på hur det känns i din kropp. 
• Hur mår du? Vad upplever du?
• Vi är tysta ett ögonblick och lyssnar på oss själva. 
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Tappa sedan ett föremål som skräller i golvet. Troligtvis öppnar alla ögonen. Uppmana eleverna att med kompisen intill 
diskutera vilka känslor situationen väckte. 

Efter diskussionen får eleverna fundera på varför vi alls behöver känslor och vad känslor är. Vilka känslor kan vi upp-
leva? Och varför har människan känslor? Varför behöver människan till exempel glädje eller rädsla? Vilken nytta kan 
man ha haft av känslor till exempel för 5 000 år sedan? Och är det lätt att observera en annan persons känsloläge? Hur 
ser du att din kompis är glad eller arg?

Att identifiera och uttrycka känslor är en del av det psykiska välbefinnandet och skapar en grund för samspelet med 
andra människor. Vi lär oss redan som barn att identifiera olika känslor utifrån människors gester och miner. Till sist ska 
den ena i paret välja en känsla och göra en min som uttrycker den. Den andra ska i sin tur tolka vilken känsla partnern 
demonstrerar. Byt sedan roller. Känslotolkningen kan fortsätta så länge som paret kommer på fler känslor.  

Rekommenderas som uppgift efter utställningen
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Känslor som väcks av hörselsinnet 2

Näckrosdammen 
Stress är en sjuka!
Gör musklerna mjuka
hör på varandras andetag 
släta ut era anletsdrag.

Vila och njut, ögonen slut.
Snart slår den smäckraste näckrosen ut.

I nervskogen 
Det du gör åt en enda nerv
som styrs via huvudknoppen
det gör du åt hela kroppen!

Mål:
Att fundera på vilka förnimmelser ljudmiljön ger upphov till

Material som behövs:
• Högtalare eller hörlurar till alla elever
• En dator eller ett instrument
• Inspelningar av ljudmiljöer från webbplatsen för Heurekas utställning Använd hjärnan! 

Gör så här:
Instruera eleverna att sätta sig på sina platser och inta en bekväm ställning. Försök göra klassrummet så mörkt som möj-
ligt genom att släcka alla lampor och dra för gardinerna. Elevernas uppgift är att med slutna ögon lyssna på inspelningen 
av ljudmiljöer från början till slut. Gå igenom vilka förnimmelser ljudmiljöerna väckte när ni har lyssnat klart. Hur kän-
des uppgiften och vilka tankar väckte den? Och vilka föreställningar, tankar, känslor eller minnen väckte ljudmiljöerna? 
Diskussionen kan först föras parvis eller i små grupper och sedan med hela klassen. 

Rekommenderas som uppgift efter utställningen och som avslutning på lektionen
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Avslutande avslappning – mindfulness

Med mindfulness, dvs. medveten eller accepterande närvaro, menas förmåga att leva i just det här ögonblicket. Det är 
ett tillstånd som tillåter alla förnimmelser i både kroppen och sinnet. Medveten närvaro hjälper kroppen och sinnet att 
slappna av och kan övas på olika sätt. I övningarna fäster man uppmärksamhet vid de sinnesupplevelser som förekom-
mer i just det ögonblicket. Många övningar är s.k. ledda meditationer, där man uppmanas att känna och förnimma till-
ståndet i kroppen, sina egna känslor och tankar eller händelser i omgivningen. 

Forskning visar att övningar i medveten närvaro minskar stress, ångest och depressionssymptom. Medveten närvaro har 
även positiv inverkan på inlärning, koncentrationsförmåga, kreativitet och välbefinnande. Den ökar medkänslan med 
andra och ökar tillfredsställelsen med ens eget liv. 

En klassisk övning i medveten närvaro är den s.k. russinmeditationen, där man äter ett russin i takt med meditationen 
– lugnt, utan brådska och genom att lukta och smaka. På utställningen Använd hjärnan! har russinet bytts ut mot mörk 
choklad, som inte bara ger njutning utan även innehåller flavanoler som är bra för blodkärlen. Du kan också öva på 
medveten närvaro under till exempel en promenad i naturen eller tandborstningen genom att endast fokusera på själva 
handlingen och dina egna förnimmelser. 

Upprepa den avslappning ni gjorde under besöket på Heureka. Välj ut en mindfulnessinspelning från nätet för avslapp-
ningen eller ge eleverna en bit choklad eller ett russin och läs följande text: 

”Mitt i den hektiska vardagen är det bra att stanna upp, koncentrera sig på nuet och bara vara. 

Välj en trevlig sittplats. Ta en bit choklad, ta bort papperet, men lägg den ännu inte i munnen. Slut ögonen och dofta på 
den mörka chokladen. Vilka minnen och tankar framkallar doften?

Sätt chokladen på tungan, men bit inte i den och sug inte ens på den. Låt chokladen bara ligga på tungan.

Andas djupt och lugnt. Låt chokladen långsamt smälta. Håll munnen helt orörlig. Hur gärna du än skulle vilja tugga på 
chokladen och äta den genast så motstå medvetet frestelsen.  

Koncentrera dig på hur chokladen känns på tungan och i gommen. 

Om dina tankar börjar vandra tänk en stund på vart de tog vägen. Återvänd sedan till nuet och koncentrera dig åter på 
chokladbiten i din mun. Känn efter, hur känns det nu?

Låt chokladen breda ut sig på tungan. Njut av smaken av den smältande chokladen. 

Tänk på hur chokladen känns i din mun och hur den smakar.

Nu kan du tugga och svälja chokladen. Förändras smaken när du tuggar på chokladen?

Till sist, tänk på vad som hände under avslappningen och hur det kändes. Acceptera dina vandrande tankar och alla dina 
känslor. 

Andas ännu djupt in och ut några gånger och öppna sedan ögonen. Låt ögonen vänja sig vid ljuset och vakna upp lång-
samt. 

Nu kan du avslappnad gå vidare på rasten.”
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