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ORDLISTA ÖVNING 2

Samlag

Sex mellan människor. Oftast betyder sam-
lag penisen i snippan. Samlag är det ord 
som ofta används av vuxna och läkare. 

Graviditet

Att vara gravid, att ha ett foster i magen som 
blir en bebis.

Ägg

Finns i äggstockarna i tjejkroppen. Behövs 
för att kunna göra barn. 

Spermier

Finns i utlösningen från penisen. De behövs 
för att kunna göra barn. 

Celler

Alla små delar som kroppen är uppbyggd 
av.

Äggstockarna

Finns i tjejkroppens mage, där bildas små 
ägg som behövs för att kunna göra barn. 

Mens eller menstruation

Blod som kommer ut från snippan och 
betyder att du inte är gravid. Mensen brukar 
komma ungefär en gång i månaden. 

Äggledarna

Finns i tjejkroppens mage. Där rör sig ägg 
från äggstockarna ner mot sippan. 

Livmodern

Finns i tjejkroppens mage, därifrån kommer 
mens och där växer fostret om du är gravid. 

Testiklarna

De två kulorna som finns under penisen i 
pungen. I testiklarna bildas spermier som 
behövs för att kunna göra barn. 
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Pung

Delen under penisen där de två kulorna 
som heter testiklar finns. 

Utlösning

Det som kommer ut från penisen, ofta vid 
sex. I utlösning finns små spermier. Det kan 
även komma utlösning från snippan, men då 
kommer inga spermier. 

Sex

Det som är upphetsande och skönt att göra, 
som att till exempel smeka könsorganen. Du 
kan ha sex själv eller med andra. Det finns 
många olika sorters sex. 

Slidan 

En del av snippan, tjejkroppens könsor-
gan, gången in i kroppen. Det ord som ofta 
används av vuxna, och som används hos 
exempelvis läkare. 

Befrukta

Befruktning är början till en graviditet. Det är 
när ägg och spermier möts så att ett foster 
kan börja växa i livmodern.    

Foster

Det som blir en bebis i magen. 

Hångla

Att kramas, kyssas och ta på varandra. 

Munsex

Att ha sex med munnen mot penisen eller 
snippan. 


