
6

När man har starka känslor för någon.
När man tycker mycket om någon 
och det känns mycket bra att vara med den personen.



7

Känslan i kroppen när man vill ha sex (med sig själv eller med någon annan).



8

När det känns mycket bra i kroppen. 
Att känna lust.
Till exempel när man äter god mat, har sex eller ser vacker natur.



9

En person som blir kär i eller vill ha sex med både män och kvinnor.



10

En man som blir kär i eller vill ha sex med kvinnor.
Eller en kvinna som blir kär i eller vill ha sex med män.



11

En kvinna som blir kär i eller vill ha sex med kvinnor. 
Eller en man som blir kär i eller vill ha sex med män.



12

En person som inte har sexlust eller inte vill ha sex med andra.



13

En man som föddes med snippa. 
Eller en kvinna som föddes med snopp.
Det kan också vara en person som inte är man eller kvinna.
Det kan också vara en kvinna som gillar att ha manskläder på sig.
Eller en man som gillar att ha kvinnokläder på sig.



14

Vagina och penis.



15

Ord för kvinnors könsorgan.



16

Ord för mäns könsorgan.



17

Ord för flickors könsorgan. 
Det är ett bra ord att använda när man pratar med barn.



18

Ord för pojkars könsorgan.
Det är ett bra ord att använda när man pratar med barn.



19

När en person har sex med sig själv.



20

Att ha kropparna nära varandra och kyssas, kramas och smekas  
(med eller utan kläder).



21

Att ha sex med någon.



22

Att ta på sin egen kropp med händerna.
Eller att ta på någon annan persons kropp med händerna.



23

Att ha sex genom att ta på varandras könsorgan eller kroppar med händerna.



24

Att ha sex genom att gnida eller trycka sitt könsorgan  
mot någon annans könsorgan eller annan kroppsdel.



25

Att ha sex med munnen genom att kyssa,  
slicka eller suga på någons könsorgan.



26

Att ha sex runt eller i analen.
Till exempel med fingrar, penis eller sexleksak.



27

Att ha sex i slidan/vaginan.
Till exempel med fingrar, penis eller sexleksak.



28

En sak man kan ha sex med (tillsammans med andra eller med sig själv).



29

Det våta i slidan vid sexlust.

1.

2.



30

När penis eller klitoris blir hård och större för att den fylls med blod.



31

En känsla i kroppen som kan komma när man har sex  
(med andra eller med sig själv).
Många tycker att det är när sex är som skönast.
Det kan kännas i könet eller i hela kroppen.



32

När det kommer sperma ur penis, oftast när man får orgasm.
Eller när det kommer vått från urinröret i vagina vid orgasm.



33

Blod som kommer ur slidan ungefär en gång i månaden.



34

Att ha ett foster i magen.
Att vänta barn.



35

Man kan använda detta om man vill ha sex med penis i vagina
utan att få barn. 
Till exempel kondom eller p-piller.



36

Gummi som man kan sätta på penis 
för att inte få eller ge könssjukdomar 
när man har sex med någon.  
Man kan också använda det för att inte bli gravid.



37

Om man är gravid men inte vill ha barn kan man göra detta på sjukhuset.
Då är man inte gravid längre.



38

En sjukdom som man kan få av att ha sex med någon  
som har den sjukdomen.  
Till exempel klamydia.



39



40
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42




