
Man föds med 300 ben i kroppen.
En del av dessa växer senare ihop,
och som vuxen har man runt 206 ben
i kroppen.

Kroppens största ben är lårbenet.
Det minsta är stigbygeln som sitter inuti örat.

Stigbygeln är bara ca 3 mm lång, och väger
bara 3 milligram. Vilket är ungefär lika mycket som
en myra väger.

I njurarna som är kroppen eget reningsverk, produceras
det 180 liter av något som kallas primärurin varje dag.

Av dessa 180 liter blir sidan 1,5 till 2 liter
färdig urin som man kissar ut. Mängden beror
mycket på hur mycket man druckit under dagen.

Urinblåsan rymmer 3-4 dl, men kan
i nödfall töjas ut till att rymma lite till.

Det manliga urinröret är hos en
vuxen 20 cm långt.

Det kvinnliga bara 3 till 5 cm

Huden är kroppens största organ. 
Om man skalar av huden och vecklar ut den,
skulle den kunna täcka en kvadrat som har
sidan 2 meter. Alltså 2 kvadratmeter.

Huden hos en vuxen 
väger omkring 4 kg.

Huden består av olika lager, 
och dess tjocklek varierar över kroppen.
Tunnast hud finns på ögonlocken, den är bara 0,5 mm
tjock. Tjockas hud finns på hälarna, där är den 4 mm tjock.

I huden sitter det runt 5 miljoner hårsäckar.
Bara på huvudet finns det ungefär 1 miljon
hårsäckar. De långa hårstråna vi har på toppen
av huvudet är ungefär 100 000 st. 

Hårstrånas längd bestäms av något som kallas hårcykeln.
Olika hår på kroppen har olika långa hårcyklar.
Håret på huvudet har en cykel som är 2-5 år lång. Det betyder att
ett hårstrå på hjässan kan växa i 2-5 år innan det faller av och ett
nytt börjar växa i den tomma hårsäcken.

Den tunna fjuniga håret som vi har över hela kroppen
har en hårcykel som är 27 dagar lång. Det är därför dessa
hår aldrig blir särskilt långa.

Håret växer ungefär 1 cm i månaden. Det motsvarar en
hastighet på 0,000014 m/h. Kan jämföras med en snigel
som kan krypa 10m/h i timmen. 

Naglar och hår består av samma material. 
En nagel växer 1-2 mm i veckan, alltså 0,00001 m/h.
Lika snabbt som håret alltså.

På tungan sitter det 10 000 smakceller.

Dessa kallas smaklökar och lever
i ca 10 dagar innan de dör och byts
ut.
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130 miljoner av kroppens alla sinnesceller finns i ögat. 
Det är ungefär 70% av alla sinnescellerna i kroppen.

Ögats näthinna är bara en 
halv millimeter tjock.

Ögat är format som ett lite tillplattat
klot och har en diameter på 2,5 cm 
när man är vuxen.

I näsan har vi 
20 miljoner luktceller.

En hundnos däremot har
hela 220 miljoner luktceller.

Ögat är det av våra sinnesorgan som
levererar mest information till hjärnan.
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