
Ordlista
Här kan du hitta ord som handlar om kropp, känslor, relationer, sex, identitet och hälsa. 
Olika ord har olika laddning. Vissa ord är mer neutrala och passar bra att säga när man 
till exempel pratar med en läkare eller lärare. Andra ord är mer vardagliga, eller starka 
och passar bra att använda när man pratar med sina vänner. 
Det är viktigt att få lära sig många olika ord, för att kunna förstå sin egen och andras 
kroppar och känslor. Det är också viktigt att kunna olika ord för att hitta de ord som 
man själv känner sig bekväm med att använda. 
Kom ihåg att du alltid har rätt att själv välja det ord som du tycker bäst om för att till 
exempel beskriva delar av din kropp eller för att prata om hur du känner dig.

KÄNSLOR OCH RELATIONER

SVENSKA

VARA KÄR, 
VARA FÖRÄLSKAD 

ÄLSKA NÅGON 

  

FLIRTA, RAGGA

DEJTA

VARA IHOP, 
VARA TILLSAMMANS  

OTROHET

GÖRA SLUT

HA LUST 

VARA KÅT 

TÄNDA PÅ

NJUTA

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

Starkt uttryck för att tycka om någon. Det kan betyda att man är 
väldigt kär i någon (som en flickvän eller pojkvän) men man kan också 
säga att man älskar till exempel sin familj eller sina vänner, utan att 
det betyder att man är kär i dem. Man kan också säga att man älskar 
något, som en maträtt, eller en aktivitet som till exempel fotboll eller 
dans.

Att visa intresse för någon man tycker om och kanske vill dejta och/
eller ha sex med. Till exempel genom att le mot personen, prata med 
den eller fråga om den vill göra något tillsammans.

Att träffa en person som man är intresserad av att bli tillsammans/
ihop med. Ofta dejtar man någon innan man blir ihop.

Att ha en relation med någon. Till exempel en flickvän eller pojkvän. 
Man kan också kalla den man är ihop med för sin partner.

Att göra något sexuellt (kyssa, ha sex) med en annan person än den 
man är ihop med, när den man är ihop med inte vill att man ska göra 
det.

Att avsluta en relation. När man har gjort slut så är man inte ihop/
tillsammans längre.

Att vilja göra något. Ibland handlar det om att vilja ha sex.

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

Att bli kåt eller upphetsad av någonting. Det kan vara på en person 
eller sexuella handlingar. Man kan också tända på vissa kläder, saker 
eller något man tänker på.

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



SEXUELL LÄGGNING OCH IDENTITET

KROPPEN

ASEXUELL

HETEROSEXUELL  

BISEXUELL

HOMOSEXUELL

BÖG  

LESBISK, FLATA

TRANSPERSON

KÖN

UNDERLIV  

VAGINA, FITTA

SNIPPA

KLITORIS

BLYGDLÄPPAR

SLIDA

En asexuell person känner inte sexlust eller vill inte ha sex med andra.

En heterosexuell kvinna blir kär i eller vill ha sex med män. En 
heterosexuell man blir kär i eller vill ha sex med kvinnor.

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

En homosexuell man blir kär i eller vill ha sex med män.
En homosexuell kvinna blir kär i eller vill ha sex med kvinnor. 

Vanligt ord för en kille/man som blir kär i och/eller vill ha sex med 
killar/män.

Vanligt ord för en tjej/kvinna som blir kär i och/eller vill ha sex med 
tjejer/kvinnor. 

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

Kön betyder ofta kvinna eller man. En person kan också känna sig 
som varken kvinna eller man.
Kön betyder också könsorgan. Könsorgan är kroppsdelarna penis/kuk 
och vagina/fitta. 

Könsorgan. Både penis och vagina kallas underliv.

Vanliga ord för kvinnors könsorgan. En del tycker att fitta är ett starkt 
ord.

Vanligt ord för flickors könsorgan. Snippa är ett bra ord när man 
pratar med barn.

En del av vaginan/fittan. Klitoris är den känsligaste delen på vaginan/ 
fittan. Många tycker att det känns skönt att smeka på och runt 
klitoris, eller att gnida klitoris mot något (till exempel ett lår eller en 
sexleksak). När en person blir kåt så fylls klitoris med blod och får 
stånd. 

En del av vaginan/fittan. Blygdläpparna är hudveck som sitter utanpå 
kroppen, runt slidan, klitoris och urinrör. När en person blir kåt fylls 
blygdläpparna med blod och blir större.

En del av vaginan/fittan. Slidan är öppningen i kroppen där mens och 
flytningar kommer. Barn kan födas genom slidan. När en person blir 
kåt så kommer det vått (lubrikation) ur slidan. Många tycker att det 
känns skönt att föra in något i slidan när man har sex. Till exempel 
fingrar, en penis eller en sexleksak.



SLIDKRANS

LUBRIKATION 

LIVMODER

MENS

FLYTNINGAR

BINDA

TAMPONG

MENSKOPP

PENIS, KUK

SNOPP

PUNG

FÖRSATS

SPERMA

ANAL
 

FÖRHUD

OMSKÄRELSE

SLEMHINNA

KROPPSVÄTSKA

En kant av slemhinna (tunn, blöt hud) som sitter en liten bit in i slidan. 

Det våta i slidan när man är kåt/känner sexlust.

Livmodern sitter inne i kroppen, i magen. Det är en del av vaginan. 
Om en person blir gravid så finns fostret i livmodern. Ur livmodern 
kommer mensblodet. 

Blod som kommer ur slidan ungefär en gång i månaden.

Vått som kommer ut ur slidan för att hålla den ren och frisk. 
Flytningar kan vara vita eller gula. Flytningar kan vara rinniga eller 
mer tjocka i konsistensen.

Ett skydd som man kan använda när man har mens. En binda sätter 
man fast i underkläderna. Bindan samlar upp mensblodet när det 
kommer ut ur slidan.

Ett skydd som man kan använda när man har mens. En tampong förs 
in i slidan. Tampongen samlar upp mensblodet så att det inte rinner 
ut ur slidan. 

Ett skydd som man kan använda när man har mens. En menskopp 
är en behållare av gummi som man kan föra in i slidan. Menskoppen 
samlar upp mensblodet så att det inte rinner ut ur slidan.

Vanliga ord för mäns könsorgan. En del tycker att kuk är ett starkt ord.

Vanligt ord för pojkars könsorgan. Snopp är ett bra ord när man 
pratar med barn.

Pungen är en hudpåse, som sitter under penisen/kuken. I pungen 
finns testiklarna, där spermierna bildas. 

Det våta som ibland kommer ur en penis/kuk när en person är kåt.

Vätskan som finns i utlösning från en penis/kuk. Sperman är fyllt med 
spermier som behövs för att det ska kunna bli en graviditet.

Öppningen in i rumpan. Runt och i analen är man känslig och många 
tycker att det känns skönt att smeka och/eller att föra in någonting 
(fingrar, sexleksak eller kuk) i analen. Ur analen kommer bajset.

Tunn hud som sitter över ollonet på en penis/kuk eller en klitoris. En 
person som har blivit omskuren har ingen, eller bara lite, förhud kvar.

Att skära bort delar av en penis/kuk eller vagina/fitta. Det finns olika 
sorters omskärelse. I Sverige är det olagligt att omskära en vagina/
fitta. Det är också olagligt att ta en person till ett annat land för att 
omskära den personens vagina/fitta.

Tunn och blöt hud som finns på de ställen på kroppen där det finns 
ett hål, en öppning. Slemhinnor finns till exempel i slidan, urinröret, 
under förhuden, i analen och i munnen. 

Blött som kommer ur kroppen. Kroppsvätskor är till exempel blod, 
utlösning, lubrikation och försats.



STÅND, EREKTION

UTLÖSNING

ATT KOMMA

Penis/kuken får stånd när den fylls med blod och blir hård, större 
och står upp. Klitoris får stånd när den fylls med blod och blir hård 
och större. Klitoris och penis/kuken får ofta stånd när man är kåt. 
Stånd kallas också erektion. 
 
När det kommer sperma (vått) ur penis/kuken, oftast när man får 
orgasm. Utlösning från penis kallas ofta för sats.
Utlösning är också när det kommer vått från urinröret i vaginan/
fittan vid orgasm.

Vanligt ord för att få orgasm och/eller utlösning.

SEX

SEX

PUSSA

KYSSA

HÅNGLA

LIGGA, KNULLA

ORGASM

ONANERA

KLITTRA, PULLA

RUNKA

SMEKA

SMEKSEX

Sex kan vara många saker. Att göra något som känns skönt och 
som man njuter av. Man kan ha sex med sig själv eller med andra 
personer. Sex kan till exempel vara att smeka med händer på sitt 
eget eller en annan persons könsorgan eller anal, att kyssa eller 
slicka på ett könsorgan eller anal eller att föra in något (fingrar, penis 
eller sexleksak) i en slida eller anal. Sex kan också vara att kyssas 
och smeka på andra delar av kroppen som känns sköna att ta på.

Att trycka sina läppar mot en annan persons mun eller kropp.

Att pussas på munnen och samtidigt låta tungorna röra vid varandra.

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

Att ha sex med någon. Vissa tycker att knulla är ett starkt ord.

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

När en person har sex med sig själv.

När en person med vagina/fitta har sex med sig själv. Att klittra/
pulla kan till exempel vara att smeka på och runt klitoris, att smeka 
på och runt blygdläpparna eller att föra in någonting (till exmepel 
fingrar eller en sexleksak) i slidan.

Ett vanligt ord för onani/att ha sex med sig själv. Runka används 
oftast för personer med penis/kuk. Men också en del personer med 
vagina/fitta kallar sin onani för att runka. Att runka kan till exempel 
vara att smeka med handen över ollonet.

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

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



GNIDSEX

MUNSEX, ORALSEX

SUGA AV

SLICKA

ANALSEX

VAGINALSEX, SLIDSEX

SEXLEKSAK

SEXUELLA FANTASIER

SAMTYCKE, ÖMSESIDIGHET

KÖNSSJUKDOM

HIV

KLAMYDIA

SÄKRARE SEX

KONDOM

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

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

Att ha sex med munnen och tungan på och runt en penis/kuk. 

Att ha sex med munnen och tungan på och runt en vagina/fitta eller 
i analen (rumpan). 

Att ha sex runt eller i analen (rumpan). Till exempel med fingrar, 
tunga, penis eller sexleksak.

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

En sak man kan ha sex med (tillsammans med andra eller med sig 
själv). Till exempel en dildo eller en vibrator.

Att tänka eller drömma om sex. Det kan vara saker man vill göra, 
eller saker som man bara tycker känns härligt att tänka på. Man 
kan också fantisera om personer – verkliga eller påhittade. Många 
personer har sexuella fantasier medan de onanerar. 

Att alla som har sex med varandra vill ha det. Att alla som har sex 
med varandra vill samma saker och att ha sex med varandra på ett 
sätt som känns bra – både i kroppen och i huvudet. 

En sjukdom som man kan få av att ha oskyddat sex med en annan 
person som har en könssjukdom. Till exempel klamydia.

En sjukdom som man kan få av att ha oskyddat sex med en annan 
person som har hiv. Det finns bra mediciner mot hiv som gör att 
man inte mår dåligt av sjukdomen. Om man inte tar medicin mot hiv 
så kan det utvecklas till Aids efter några år. Aids är en sjukdom som 
man till slut dör av. Hiv är ett virus. 

En sjukdom som manv kan få av att ha oskyddat sex med en 
annan person som har klamydia. Oftast så känns inte klamydia i 
kroppen. Om man tar medicin när man har klamydia så försvinner 
sjukdomen. Klamydia är en bakterie.

När man har sex och det är ingen eller liten risk att få eller ge en 
könssjukdom.

Gummi som man kan sätta på penisen/kuken för att inte få eller ge 
könssjukdomar när man har sex med någon annan.
Man kan också använda kondom för att inte bli eller göra någon 
gravid.

KÖNSSJUKDOMAR OCH GRAVIDITET



GLIDMEDEL

TESTA SIG

GRAVID

PREVENTIVMEDEL

ABORT

UNGDOMSMOTTAGNING

VÅRDCENTRAL

SEXUELLT ÖVERGREPP, 
VÅLDTÄKT

DISKRIMINERING

Kräm som man kan använda i slidan, på penis/kuken och i analen 
när man har sex för att det ska kännas skönare. Om man har 
analsex är det viktigt att använda glidmedel. Annars riskerar 
kondomen att gå sönder. Glidmedel går att köpa på apotek, till 
exempel.

Om man har haft sex utan kondom är det bra att testa sig. Då får 
man veta om man har en könssjukdom eller inte så att man kan få 
medicin om man behöver.
Man kan testa sig på till exempel en ungdomsmottagning eller en 
vårdcentral. Man kan också testa sig för annat än könssjukdomar. 

Att ha ett foster i livmodern som sitter i magen. Att vara gravid 
kallas också att vänta barn.

Om man vill ha sex med penis/kuk i vagina/fitta utan att få barn kan 
man använda preventivmedel. Till exempel kondom, p-piller eller 
spiral.

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

Ett ställe dit man som ung (13-23/25 år gammal) kan gå för att 
testa sig, få preventivmedel och ställa frågor om kropp, sex och 
kärlek. Man kan också gå till en ungdomsmottagning för att prata 
med någon om man känner sig ledsen eller orolig.

Ett ställe dit man kan gå för att få vård om man känner sig 
sjuk. Man kan också gå till en vårdcentral för att testa sig, få 
preventivmedel eller för att prata med någon om man känner sig 
ledsen eller orolig. 

Att göra något sexuellt mot någon som inte vill det, eller som inte 
kan visa vad den vill för att den till exempel sover eller är full. Det 
är olagligt att göra detta. Den som har utsatts för ett sexuellt 
övergrepp har rätt till stöd och hjälp och kan polisanmäla personen 
som gjorde övergreppet.

Att bli sämre behandlad eller kränkt på grund av sitt kön, sin 
sexuella läggning, könsidentitet, religion, ursprung, ålder eller 
funktionsnedsättning. Man har rätt att inte bli diskriminerad. 
Diskriminering kan till exempel vara om en skola har förbud mot 
hijab. Det kan också vara om en arbetsgivare väljer bort en person 
för anställningsintervju för att personen har ett namn som inte låter 
typiskt svenskt. Diskriminering kan också vara till exempel om en 
restaurang inte låter ett homosexuellt par äta där.
 

VÅRD OCH STÖD


