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ORDLISTA RELATIONSPODDEN AVSNITT 1: ATT TRÄFFA NÅGON

Den här ordlistan förklarar några av de ord som sägs i podden. Du kan använda den som 

ett stöd i undervisningen med elever som lär sig svenska. Vissa av orden kan beskrivas på 

många olika sätt. Här beskriver vi dem utifrån hur de används i podden. De tomma raderna 

på slutet kan ni använda för att lägga till fler ord.

Här kan du ladda ner längre ordlistor, med över 300 ord om kropp, känslor, sex, relationer 

och hälsa. De finns på många olika språk. 

ORD BESKRIVNING

pojkvän En kille som man har en kärleksrelation med. 
En kille som man är ihop med. 

flickvän En tjej som man har en kärleksrelation med. 
En tjej som man är ihop med.

partner En person som man har en kärleksrelation med. 
En person som man är ihop med.

flirta Att visa intresse för någon som man tycker om, 
någon man vill dejta eller ha sex med.

intresserad av Att vara nyfiken på en annan person. 
Att vilja flirta med och dejta en annan person.

bli/vara tillsammans, 

bli/vara ihop

Att ha en kärleksrelation med en annan person.

kärlek Starka, positiva känslor av att tycka om någon väldigt mycket. 
Man kan till exempel känna kärlek till en partner, förälder, 
vän eller husdjur.

sexuell relation En relation med en annan person där man har sex 
med varandra ibland.

blyg En känsla av att skämmas, eller känna sig osäker. 
Ofta inför att prata med någon. 

pirrig En känsla av att känna sig nervös och glad samtidigt. 
Att känna sig förväntansfull inför något.

kåt En känsla av att vilja ha sex. Med sig själv, eller med någon annan.

schysst Att vara snäll. Att bete sig bra mot andra personer.

oschysst Att vara taskig. Att bete sig dåligt mot andra personer.
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ORD BESKRIVNING

modig Att göra något som man känner sig rädd eller nervös inför. 
Till exempel att prata med någon man tycker om.

omtänksam Att tänka på, och bry sig om andra.

avtändande Något som inte gör en tänd. Alltså kåt eller sugen. Något som 
gör att man inte är sugen, eller vill längre. Kan handla om till 
exempel sex, eller att dejta någon.

ögonkontakt När två personers ögon möter varandra. 
När man tittar in i varandras ögon.

kroppsspråk Sånt man gör med kroppen som berättar något om vad man 
tycker, vill eller känner.

tjata Att fortsätta fråga om något flera gånger. Fast den andra redan 
har sagt eller visat nej.

hångla Att ha kropparna nära varandra och kyssa, krama och smeka 
varandra, med eller utan kläder.

ha sex Att göra något som känns skönt. Sex kan man ha med sig själv eller 
med andra personer. Att smekas eller ha samlag är några exempel.

gifta sig Att ingå äktenskap med någon annan. I Sverige har man rätt att 
själv välja om, och med vem man ska gifta sig. Man får gifta sig 
med en tjej, eller med en kille. Båda personerna måste ha fyllt 18 år.

dejtingapp En app på telefonen där man kan träffa andra personer 
för att dejta, prata med eller ha sex med.

skolsköterska En sjuksköterska som jobbar i skolan. Skolsköterskan kan 
hjälpa till om man mår dåligt både i kroppen och i känslorna. 
Skolsköterskan kan också svara på frågor om kärlek och sex.

skolkurator En person som jobbar med att hjälpa elever som mår dåligt, 
genom att prata. En skolkurator kan hjälpa till med frågor 
som t.ex. handlar om familj, vänner, sex, kärlek eller läxor.

ungdomsmottagning En mottagning där personer som är mellan 13 och 23 (ibland 25) år 
kan gå för att testa sig, få preventivmedel, upplysning om sex och 
relationer eller terapi.
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