Rör på kroppen
med Navet
K

roppen är en fantastisk kombination
av muskler, nerver, ben, hjärnsubstans,
slem, tarmludd, hår och en massa andra
spännande saker som gör det möjligt för oss
att vara människor. Vi delar en del av våra
kroppsliga egenskaper med andra djur och
en del är helt unika för just oss människor.
Oavsett hur våra kroppar ser ut eller vad
de har varit med om är vi beroende av våra
rörelser – från de allra minsta till de allra
största. Sluta aldrig utmana din kropp – med
lite träning kan vi oftast bli bättre!

Vi blir kittliga när nervändarna i huden stimuleras och skickar
signaler genom nervsystemet till två olika delar av hjärnan – de
delar som i huvudsak styr beröring och känslor.
Det finns två sorters kittling:
•

Knismesis – fjäderlik kittling – te x när en spindel går över
huden eller när ngn tar ett grässtrå och stryker över din
hud. Den här kittlingen kan vi orsaka själva.

•

Gargalesis – en hårdare kittling som får oss att skratta när
vi känner tryck mot någon mer känslig del av kroppen
orsakad av någon annan. Här har våra kroppar utvecklats
till att inte reagera OM vi kan förutse vad som ska hända
(och det kan vi ju alltid om det är vi själva som gör det) –

Testa kroppen – riktigt svåra utmaningar
Även om vissa av dessa utmaningar är riktigt svåra för de flesta av oss finns det förstås några

det är nog tur, för att ta på sig strumporna varje dag skulle
annars vara helt omöjligt utan att vrida sig av skratt.
Forskarna tror att kittling är en viktig del av vår icke-verbala

människor här och där som klarar av dem beroende på hur just deras kropp är sammansatt.

kommunikation och att den används för att knyta band

•

förtroendet för ok kroppsberöring. När vi skrattar när någon

Framgång på övningen med godisbiten beror på kroppens proportioner – förhållandet
mellan överkropp och underkropp. Godisbiten är svår att plocka upp för den som har
kort överkropp och långa ben. Bäst möjlighet att klara denna har den som har lång

•

•

mellan förälder och barn. Genom att kittla barnet grundläggs
kittlar oss kan det vara ett beteende som ska visa att vi inte är
något hot mot den andre- helt enkelt en skyddsmekanism för

överkropp och korta ben.

överlevnad.

Att röra kinden eller näsan med tungan är svårt för de flesta vuxna, men många barn
klarar det utmärkt.

Slå knut på sig själv

Att höja bara på ena ögonbrynet är svårt, men går att träna upp. Det är svårt för att det

Slå knut på dig själv först – med hjälp av bara armarna. Ta

handlar om att kunna använda musklerna som styr detta i ansiktet på antingen ena eller

sedan tag i ändarna på snöret och dra ihop. Klart !

andra sidan.
•

Att slicka på sin egen armbåge är svårt men inte helt omöjligt. Den som har riktigt lång
tunga OCH stor rörlighet i axeln kan klara av detta.

•

En nysning är en reflex som aktiveras när vi stänger ögonen för att nysa. Reflexer kan
vi inte styra med viljan, så det är ingen mening med att träna på att hålla ögonen öppna
medan vi nyser. En nysning ska blåsa bort damm, slem och andra partiklar från näsan
och de övre luftvägarna. Vår nysreflex utlöses, när känselnerverna i nässlemhinnan
registrerar något irriterande. Nerverna sänder signaler till hjärnan, som signalerar
vidare till musklerna som ska utföra nysningen. Då får ögonen order om att stänga sig.

Hur betydelsefulla är våra fingrar?
Lillfingret har mer betydelse för vårt grepp än vi tror. När
det lyfts från pennan är det lätt att ta ifrån dig den. De andra
fingrarna greppar inte om pennan med samma framgång.
Tummens unika funktion ligger bland annat i dess förmåga att

Nästa gång firar vi den vegetariska världsdagen…

möta alla de andra fingrarna i olika grepp. När tummen inte
är med finns det ingen annan finger som kan ta over dess roll
eftersom de alla sitter på rad på samma sida av handen.

