samtala om
srhr på sfi
BILAGA

1

Nikki är kär i och ihop med Elsa och Matti. Nikki vill gifta sig med båda två.
Får Nikki gifta sig med både Elsa och Matti?
2

Panos och hans pojkvän är 18 år. De vill gifta sig.
Deras föräldrar tycker att de ska vänta tills de är äldre.
Får Panos och hans pojkvän gifta sig?
3

Aboud och Marianne är gifta. De bor ihop och har ett litet barn.
Aboud vill skilja sig. Marianne säger nej.
Kan Marianne stoppa skilsmässan?
4

Alina är gravid. Hon har haft sex med André. André vill ha barn.
Alina vill inte ha barn. Hon vill göra abort.
Får Alina bestämma själv att hon ska göra abort?
5

Ebba är 33 år och Karin är 27 år. De bor ihop och vill ha barn tillsammans.
Kan de få hjälp på sjukhuset att bli gravida?
6

Peter har hiv. Han tar mediciner och mår bra.
När han har sex använder han alltid kondom.
Nu har Peter träffat en ny kvinna.
Måste Peter berätta för henne att han har hiv innan de har sex?
7

Robert betalar pengar för att ha sex med andra.
Får Robert köpa sex?
8

Kim och Heike är gifta. Kim vill ha sex med Heike, men det vill inte Heike.
Får Kim ha sex med Heike?
9

Martin är 20 år. Han känner en 14-åring som han vill ha sex med.
Får Martin ha sex med någon som är 14 år?
10

Minea och hennes pojkvän Johan är 15 år. De vill ha sex.
Får Minea och Johan ha sex med varandra?
11

Daniel har en liten pojke.
Daniel och hans partner funderar på att ta bort pojkens förhud.
Får Daniel och hans partner bestämma att pojken ska omskäras?
12

Janetta och Jimmy har en liten flicka. De funderar på att ta bort en del av flickans klitoris.
Får Janetta och Jimmy bestämma att flickan ska könsstympas?
13

Gudrun sökte ett jobb som chef på ett företag.
Hon vet att hon är bra som chef, men hon fick inte jobbet.
Företaget tänkte att en kvinna inte kan vara en bra chef,
så de anställde en man istället.
Får de göra så?
14

Akila och Ruth är kära i varandra och lever tillsammans.
De flydde till Sverige för att det är farligt att vara lesbisk i deras hemland.
Ruth blev slagen och hotad.
Har de rätt att få asyl så att de kan stanna i Sverige?
15

Melanie har hiv. Hon har precis flyttat till Sverige.
Hon är rädd för att gå till doktorn. Hon tror att hon inte får stanna i Sverige
om de får veta att hon har hiv.
Kan Migrationsverket säga att hon inte får stanna bara för att hon har hiv?
16

Lärarna på en gymnasieskola vill inte ha lektioner om kroppen och sex.
Så eleverna får ingen information om kroppen och sex.
Får lärarna göra så?
17

Brev om rättigheter
Om kvinnors sexuella utrymme:
Hej!
Jag heter Merza. Jag jobbar med Linnéa. Förra året var Linnéa tillsammans
med tre personer. Några veckor efter att hon blivit ihop med en person
gjorde hon slut. Sedan träffade hon en ny partner.
De andra på jobbet är inte snälla mot Linnéa. De pratar om henne. När vi
äter lunch på jobbet sitter hon ofta ensam. Jag tror att Linnéa blir ledsen.
Jag tycker att det är fel. Vad ska jag göra?
Hälsningar Merza

Hjälp Merza! Vad tycker du att han ska göra?

Om hiv och diskriminering:
Hej!
Jag heter Dan och jag har hiv. Jag tar mediciner och mår bra. Min familj och
mina vänner vet att jag har hiv. Det känns bra att de vet.
Jag hade en flickvän förut. Jag berättade för henne att jag har hiv. När vi
hade samlag använde vi alltid kondom.
Nu har vi gjort slut. Jag är rädd att hon ska berätta för alla att jag har hiv.
Jag bor i en liten stad och jag vill inte att alla ska veta. Jag är rädd att jag
inte kommer att få jobb då.
Vad ska jag göra?
Hälsningar Dan

Hjälp Dan! Vad tycker du att han ska göra?

18

Om självbestämmande och familj:
Hej!
Jag heter Elias. Min syster har en dotter som heter Miriam. Hon är 17 år.
Miriam har en flickvän och är jättekär. Hennes familj vill inte att Miriam ska
träffa sin flickvän.
Miriam vill inte göra slut med sin flickvän. Flickvännen gör henne glad. Men
Miriam vill inte att hennes familj ska bli ledsen eller arg.
Jag vill hjälpa Miriam. Vad ska jag göra?
Hälsningar Elias

Hjälp Elias! Vad tycker du att han ska göra?

Om rätten till information:
Hej!
Jag heter Sanna. Jag har en son som är 13 år.
Han har mycket frågor om kroppen och sex. Jag tycker att det är bra, men
jag vet inte vad jag ska säga. Det är svårt för mig.
Vad ska jag göra?
Hälsningar Sanna

Hjälp Sanna! Vad tycker du att hon ska göra?

19

Om säkrare sex:
Hej!
Jag heter Mikhael och jag har en pojkvän. Vi använder alltid kondom. Men
nu tycker han att vi ska ha sex utan kondom. Han säger att vi inte behöver
kondom eftersom vi är ihop och älskar varandra.
Jag vill fortsätta använda kondom. Vad ska jag göra? Vad kan jag säga så att
han förstår?
Hälsningar Mikhael

Hjälp Mikhael! Vad tycker du att han ska göra?

Om preventivmedel:
Hej!
Jag heter Blenda och är 16 år. Jag har en pojkvän och jag äter p-piller
eftersom vi inte vill ha barn. Förra veckan såg min pappa mina p-piller. Han
blev arg och sa att jag är för ung för att äta p-piller.
Jag vill fortsätta äta p-piller, men jag vill inte att pappa ska bli arg. Vad ska
jag göra?
Hälsningar Blenda

Hjälp Blenda! Vad tycker du att hon ska göra?
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Om ömsesidighet:
Hej!
Jag heter Khalid. Jag älskar min sambo. Men jag har inte så mycket lust
längre. Jag mår bra när jag inte har sex.
Mitt problem är att min sambo tycker att det är jobbigt. Hon blir ledsen när
jag inte vill ha sex med henne. Jag vill inte att hon ska vara ledsen.
Vad ska jag göra?
Hälsningar Khalid

Hjälp Khalid! Vad tycker du att han ska göra?

Om svartsjuka och kontroll:
Hej!
Jag heter Nora och är gift med David. I början hade vi det bra tillsammans
men nu har vi problem. David blir irriterad om jag pratar med andra män.
Han tror att jag flirtar med alla.
Jag är kär i David och vill fortsätta vara tillsammans med honom. Men jag
vill kunna prata med vem jag vill. Ibland är jag rädd för vad han ska göra
om jag fortsätter att prata med andra män.
Vad ska jag göra?
Hälsningar Nora

Hjälp Nora! Vad tycker du att hon ska göra?
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Om barns rätt till privatliv:
Hej!
Jag heter Ahmad och jag har en syster som heter Esma. Våra föräldrar vill
att jag håller koll på Esma i skolan. De vill att jag berättar för dem vilka hon
pratar med och vad hon gör.
När Esma kommer hem måste hon ge våra föräldrar sin mobil, så att de kan
titta vilka hon har haft kontakt med.
I början var det ingenting jag tänkte på. Men nu ser jag att Esma inte mår
bra. Jag tyckte inte längre att det känns bra att håll koll på henne. Jag älskar
min syster och jag vill att hon ska må bra. Jag vill visa respekt för mina föräldrar och göra som de säger, men det känns orättvist mot Esma.
Vad ska jag göra?
Hälsningar Ahmad

Hjälp Ahmad! Vad kan han göra?
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Utdrag ur: FN:s Kvinnokonvention
Bestämmelse 1: Detta är diskriminering
När kvinnor har sämre möjligheter
eller blir sämre behandlade än män
är det diskriminering av kvinnor.
När kvinnor inte har samma mänskliga rättigheter som män,
är det diskriminering av kvinnor.
Diskriminering av kvinnor är också när kvinnor inte har
samma friheter som män när det gäller politik, ekonomi, kultur
och att vara aktiva i samhället.
Bestämmelse 2: Länderna säger nej till diskriminering
Länderna säger bestämt nej till all diskriminering av kvinnor.
Länderna ska arbeta politiskt på bästa och snabbaste sätt
för att få slut på diskrimineringen.
Länderna ska skriva lagar som
förbjuder diskriminering av kvinnor
och se till att alla följer lagarna.
Länderna ska se till att
de som bryter mot lagar om diskriminering kan bli straffade.
Länderna ska se till att
domstolar och andra myndigheter skyddar kvinnors rättigheter
lika bra som männens rättigheter.
Länderna ska inte göra sådant som diskriminerar kvinnor
och även se till att inga myndigheter diskriminerar.
En myndighet är en offentlig organisation
som styrs av staten eller en kommun.
Länderna ska se till att personer, företag eller föreningar
inte diskriminerar kvinnor.
Länderna ska skriva nya lagar
för att få bort allt i samhället som diskriminerar kvinnor.
Länderna ska ta bort alla lagar som kan diskriminera kvinnor.

Läs hela FN:s Kvinnokonventionen på lättläst svenska på Sveriges
Kvinnolobbys hemsida.
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/kvinnokonventionen-pa-lattlast-svenska
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25

Namn på de olika delarna av vagina

26

Klitoris

Klitoris inne i kroppen (klyftor, skänklar och skaft).
27

Slidkrans

28

Namn på de olika delarna av penis

29

30
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39
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48

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.
49

50

51

52

53

54

55

Stånd, försats och utlösning

En slak penis.

En penis med stånd
och försats.

En penis som har fått
utlösning.

56

1.

2.

Det våta i slidan vid sexlust.
57

Loa och Eli – när bara en vill
Eli och Loa har varit tillsammans i flera
år och bor ihop. De älskar varandra.
Eli har inte lust att ha sex så ofta längre
och tycker att det känns bra. Men Eli ser
att Loa fortfarande vill ha sex. Loa tycker
att det är jobbigt att Eli inte har lust.
En dag kommer Eli hem från jobbet. Loa
har gjort fint hemma och lagat god mat.
Eli förstår att Loa vill ha sex ikväll. Eli
tycker att det känns jobbigt.

När de lägger sig tar Loa på Elis kropp.
Eli har inte lust men säger ingenting. Eli
vill inte att Loa ska bli ledsen. Eli vänder
sig bort.

58

Ord för kvinnors könsorgan.
59

Ord för mäns könsorgan.
60

Klitoris

Klitoris inne i kroppen (klyftor, skänklar och skaft).
61

Slidkrans

62

Omskärelse. Heter också könsstympning.

Ett kön som inte är
omskuret.

Ett omskuret kön.
Klitorisollon och förhud
har tagits bort.

Ett omskuret kön.
Klitorisollon, förhud och
inre blygdläppar har
tagits bort.

Ett omskuret kön.
De yttre blygdläpparna har
sytts ihop så att det är ett
litet hål kvar.
Klitorisollon, förhud och inre
och yttre blygdläppar kan ha
tagits bort, men det är inte
alltid så.

(Det finns fler typer av omskärelse än dessa bilder visar).
63

Omskärelse

Ett kön som inte är
omskuret.

Ett omskuret kön.
Förhuden har tagits
bort.

64

När penis eller klitoris blir hård och större för att den fylls med blod.
65

1.

2.

Det våta i slidan vid sexlust.
66

Känslan i kroppen när man vill ha sex (med sig själv eller med någon annan).
67

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.
68

När det kommer sperma ur penis, oftast när man får orgasm.
Eller när det kommer vått från urinröret i vagina vid orgasm.
69

70

När en person har sex med sig själv.
71

En sak man kan ha sex med (tillsammans med andra eller med sig själv).
72

73

Inre könsorganen

74

Blod som kommer ur slidan ungefär en gång i månaden.
75

Att ha ett foster i magen.
Att vänta barn.
76

Man kan använda detta om man vill ha sex med penis i vagina
utan att få barn.
Till exempel kondom eller p-piller.
77

Om man är gravid men inte vill ha barn kan man göra detta på sjukhuset.
Då är man inte gravid längre.
78

En sjukdom som man kan få av att ha sex med någon
som har den sjukdomen.
Till exempel klamydia.
79

När man har starka känslor för någon.
När man tycker mycket om någon
och det känns mycket bra att vara med den personen.
80

81

82

En person som inte har sexlust eller inte vill ha sex med andra.
83

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.
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Glosor till lektion 2: Sexuella rättigheter

abort

När en gravid person inte vill ha barn kan personen
göra abort på sjukhuset. Efter aborten är man inte
gravid längre.

barnäktenskap

Ett äktenskap där minst en i äktenskapet är under 18
år. Det är inte tillåtet med barnäktenskap i Sverige.

diskriminering

Att bli sämre behandlad eller kränkt på grund av sitt
kön, sin sexuella läggning, könsidentitet, religion,
ursprung, ålder eller funktionsnedsättning. Se hatbrott, homofobi, transfobi, rasism, funkofobi, sexism,
jämställdhet och jämlikhet.

hatbrott

Att utsätta en person för brottsliga handlingar som till
exempel hot eller misshandel, där man anger offrets
sexuella läggning eller kön som anledning.

könsbekräftelse/byte

En person som är över 18 år med diagnos transsexualism får ansöka hos Socialstyrelsen om juridiskt könsbyte. Läs även könsbekräftande vård, könsutredning,
könsdysfori och transperson.

av juridiskt kön

könsdysfori

En diagnos som innebär att man lider av att kroppen
inte överensstämmer med ens könsidentitet. En person som har könsdysfori kan vilja ha en könsbekräftande behandling.

könsstympning

Att skära bort eller skada delar av en vulva. Ofta är det
delar av klitoris som skadas eller skärs bort. Ibland
skärs även inre och/eller yttre blygdläpparna bort och
slidöppningen kan sys ihop. Det räknas som ett grovt
brott mot de mänskliga rättigheterna och är olagligt
i Sverige. Det är även olagligt att planera, försöka,
förbereda eller föra bort en flicka eller kvinna till ett
annat land för att göra detta. Könsstympning kallas
ibland för kvinnlig omskärelse.

månggifte

När någon gifter med fler än en person. Det är inte
tillåtet att gifta sig med flera personer i Sverige. Brottet
heter tvegifte.

omskärelse (av penis)

Att skära bort hela eller delar av förhuden från
penisen. Ibland används även ordet omskärelse för
kvinnlig könsstympning.
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oskuldskontroll

När någon påstår att den kan undersöka om en tjej
har haft sex med andra personer eller inte, vilket inte
går att avgöra medicinskt. Sjukvårdspersonal får inte
undersöka eller skriva intyg om detta, oavsett om en
samtyckt till det. Är undersökningen mot tjejens vilja
är det ett övergrepp.

partnervåld

När en person fysiskt eller psykiskt misshandlar en
person som den har en kärleksrelation med.

privatliv

Delar av en persons liv som den inte behöver dela med
sig av till andra. Till exempel en persons sexualitet
eller relationer.

prostitution/ sexköp

Att ge en person något för att få göra något sexuellt
med eller mot personen. Det är olagligt att köpa sex,
men inte olagligt att sälja sex.

rättighet

Lagskyddad förmån som alla människor har.

skilsmässa

För att inte längre vara gift med en person genomgår
man skilsmässa. Alla har rätt att ansöka om skilsmässa och det räcker med att en person i paret vill skilja
sig.

tafsning

När någon tar på en persons kropp utan att den andra
personen vill det, till exempel på rumpan, brösten, låren eller könet. Tafsning är olagligt och kallas juridiskt
för sexuellt ofredande.

tvångsäktenskap

När någon med våld, hot om brottslig gärning eller
genom att utnyttja en persons beroendeställning ser
till så att denne gifter sig. Det är olagligt i Sverige och
juridiskt heter det äktenskapstvång.

våldtäkt

Att tvinga en person att ha sex, till exempel genom
våld eller hot. Det kan gälla samlag analt, vaginalt
eller penetration med fingrar eller ett föremål, eller
att tvinga någon till oralsex. Det kan också vara att
utnyttja att en person som är i en utsatt situation och
inte kan gå därifrån eller göra motstånd, till exempel
en person som sover, är påverkad av alkohol eller droger. Våldtäkt kan även ske över internet.
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Glosor till lektion 3: Jämställdhet är en rättighet

barnmisshandel

När en person under 18 år blir utsatt för våld,
kränkningar eller inte tas om hand av sina föräldrar
eller en annan ansvarig vuxen. Att slå barn är olagligt
i Sverige även för föräldrar oavsett om syftet är att
uppfostra barnet.

jämställdhet

Jämlikhet mellan könen. Att män och kvinnor har
samma rättigheter och skyldigheter i lagen, och
lika möjligheter att forma sina liv och delta aktivt i
samhället.

kvinnofridskränkning

När en man utsätter en kvinna han lever med för
systematisk kränkande behandling. Till exempel
genom att slå, tvinga henne till sex, utsätta henne
för psykisk misshandel eller begränsa henne från att
lämna hemmet.

kvinnojour, tjejjour

En organisation som stöttar och hjälper kvinnor och
transpersoner som har blivit utsatta för våld av en
närstående person, till exempel kan man hitta ett
skyddat boende om hon hotas.

könsstympning

Att skära bort eller skada delar av en vulva. Ofta är det
delar av klitoris som skadas eller skärs bort. Ibland
skärs även inre och/eller yttre blygdläpparna bort och
slidöppningen kan sys ihop. Det räknas som ett grovt
brott mot de mänskliga rättigheterna och är olagligt
i Sverige. Det är även olagligt att planera, försöka,
förbereda eller föra bort en flicka eller kvinna till ett
annat land för att göra detta. Könsstympning kallas
ibland för kvinnlig omskärelse.

rättighet

Lagskyddad förmån som alla människor har.

sexuella trakasserier

När någon kränker någon annan sexuellt, till exempel
en arbetsplats eller i skolan. Arbetsgivaren och skolan
har ett ansvar att förebygga detta. Facket kan ge stöd
till en person som utsatts på sin arbetsplats.

sexuellt övergrepp

Att göra en sexuell handling mot någon mot dennes
vilja, till exempel fota eller ta på en persons kropp
mot dennes vilja. Detta oavsett om det innefattat våld
eller om gärningsmannen och den som utsatts känner
varandra eller är gifta.
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Glosor till lektion 4: Normer om kön och sexualitet
diskriminering

Att bli sämre behandlad eller kränkt på grund av sitt
kön, sin sexuella läggning, könsidentitet, religion,
ursprung, ålder eller funktionsnedsättning. Se
hatbrott, homofobi, transfobi, rasism, funkofobi,
sexism, jämställdhet och jämlikhet.

funkofobi

Negativa attityder, åsikter eller känslor mot personer
som har en funktionsnedsättning, till exempel
personer som sitter i rullstol, är blinda eller döva.
Kan också rikta sig mot personer som har en kronisk
sjukdom såsom hiv.

hedersrelaterat
förtryck och våld

När en person, oftast en ung tjej, blir begränsad och
kontrollerad av andra personer i sin närhet, och där
kontrollen utförs i syfte att skydda eller återupprätta
familjens rykte eller heder. Juridiskt kan det vara
olaga hot, misshandel, äktenskapstvång, mord m.m.

homofobi

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

jämlikhet

När människor som tillhör olika grupper behandlas
lika, och har samma rättigheter och möjligheter att
forma sina liv och delta aktivt i samhället.

jämställdhet

Jämlikhet mellan könen. Att män och kvinnor har
samma rättigheter och skyldigheter i lagen, och
lika möjligheter att forma sina liv och delta aktivt i
samhället.

normer

Oskrivna regler, ideal och idéer som handlar om hur
människor ska vara, göra, eller se ut. Vissa normer kan
underlätta i sociala situationer, medan många andra
(till exempel de som handlar om kön och sexualitet)
snarare begränsar och bestraffar personer från att leva
det liv de vill och har rätt till.

rasism

Negativa attityder, åsikter eller känslor mot personer
med mörk hudfärg eller mot personer som har ett
annat ursprung, annan religion eller kultur än en själv.

sexism

Negativa attityder, åsikter eller känslor mot kvinnor
och personer som uppfattas som kvinnor eller
kvinnliga. Kan ta sig uttryck i fördomar, förakt, ilska,
hat eller våld som grundar sig i maktstrukturer och
normer.

slidkrans

En veckad kant av tunn och blöt hud, så kallad
slemhinna. Slidkransen finns en bit innanför
slidöppningen.

transfobi

Negativa attityder, åsikter eller känslor mot
transpersoner eller mot trans i allmänhet. Det tar sig
ofta i uttryck genom fördomar, förakt, ilska, hat eller
våld.
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Glosor till lektion 5: Hitta rätt i vården

barnmorska

Arbetar med förlossningsvård, mödrahälsovård och
sexual-, preventivmedels- och abortrådgivning.

cellprovtagning

Ett prov som tas för att undersöka om man har
förändringar i cellerna på livmodertappen som skulle
kunna leda till livmoderhalscancer.

endometrios

När slemhinna från livmodern växer
utanför livmodern, ofta i äggledare eller bukvägg.
Endometrios kan ge svår smärta i samband med mens.

förlossningsavdelning

Den avdelning på sjukhuset där man föder barn.

könsbekräftande
behandling

En behandling för att bekräfta kön. Den kan vara både
hormonell och kirurgisk och till exempel handla om att
operera könsorganet eller att äta hormoner.

mammografi

En röntgenundersökning av brösten som görs för att
upptäcka cystor och tumörer.

remiss

När en person skickas vidare till rätt plats. Till
exempel kan en läkare skicka en patient till en annan
läkare med specialistkunskap.

sesammottagning

En mottagning dit man går för att testa sig och
få behandling för könssjukdomar. Har också
preventivmedelsrådgivning och rådgivning om sex och
relationer.

tystnadsplikt

Att ha en skyldighet att inte föra viss information
vidare. Gäller inom vissa yrken, till exempel läkare,
psykolog, lärare, präst, advokat eller polis.

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.

urolog

En läkare som är specialist på urinvägssjukdomar
och fokuserar på kirurgisk och medicinsk behandling
av sjukdomar i urinvägarna hos både vaginan och
penisen.

vårdcentral

En mottagning dit man kan gå om man känner sig
sjuk. På vårdcentralen kan man också testa sig, få
preventivmedel eller terapi.
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Glosor till lektion 6: Könsorganen

blygdläppar

Hudveck som sitter utanpå kroppen runt slida, klitoris
och urinrör. Det finns inre och yttre blygdläppar.

cisperson

Person vars könsidentitet och/eller könsuttryck
överensstämmer med det kön som den fick vid födseln.

fitta

Kvinnors könsorgan. Ordet fitta beskriver hela könet,
både de yttre och inre delarna.

flytningar

Det våta som kommer ur slidan för att hålla den ren
och frisk.

förhud

Tunn hud som sitter över ollonet på en penis eller en
klitoris.

klimakterie

Den period i livet då mensen upphör. Oftast i
50-årsåldern.

klitoris

En kroppsdel som tillhör fittan. Finns strax ovanför
urinrörets mynning. Klitoris yttre del, klitorisollonet,
är mycket känsligt för beröring.

klitoris ollon

Klitoris ollon är den del av klitoris som syns utanpå
kroppen. Den är mycket känslig för beröring.

kuk

Mannens könsorgan. Uppfattas ofta som ett grövre ord
än penis.

könsidentitet

Det kön man känner att man tillhör. Könsidentitet har
ingenting med sexuell läggning att göra.

könsstympning

Att skära bort eller skada delar av en vulva. Ofta är det
delar av klitoris som skadas eller skärs bort. Ibland
skärs även inre och/eller yttre blygdläpparna bort och
slidöppningen kan sys ihop. Det räknas som ett grovt
brott mot de mänskliga rättigheterna och är olagligt
i Sverige. Det är även olagligt att planera, försöka,
förbereda eller föra bort en flicka eller kvinna till ett
annat land för att göra detta. Könsstympning kallas
ibland för kvinnlig omskärelse.

mens

Blod som rinner ur slidan från livmodern. Kommer
regelbundet ungefär en gång i månaden från
puberteten.

ollon

Del av penis. Ollonet sitter längst ut på penis skaft och
är den känsligaste delen av penisen.

omskärelse

Att skära bort hela eller delar av förhuden från
penisen. Ibland används även ordet omskärelse för
kvinnlig könsstympning.

penis

Mannens könsorgan.
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pung

En påse av hud som sitter under penisen. I pungen
finns testiklarna och bitestiklarna.

snippa

Ord för flickors könsorgan.

snopp

Ord för pojkars könsorgan.

testikel

Tillhör de inre könsdelarna om man har penis.
Testiklarna finns i pungen. De producerar spermier
och vissa hormoner.

transperson

Trans handlar om vilket kön man känner sig som och
hur man vill uttrycka sitt kön. Trans har inget med
sexualitet att göra. En transperson är till exempel en
person som föddes med snippa, men identifierar sig
som en man. Eller en person som föddes med snopp
och identifierar sig som kvinna. Eller en person som
varken känner sig som kvinna eller man.

underliv

Könsorgan, både penis och vagina kan kallas underliv.

venusberg

Det kulliga området ovanför blygdläpparna.
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Glosor till lektion 7: Graviditet

abort

När en gravid person inte vill ha barn kan personen
göra abort på sjukhuset. Efter aborten är man inte
gravid längre.

adoption

När en eller flera personer tar över vårdnaden av ett
barn. Den eller de blir då förälder eller föräldrar till
barnet.

assisterad
befruktning

När vården erbjuder hjälp till en person eller ett
par som vill bli gravida men som inte kan bli det
utan hjälpen. Exempel på assisterad befruktning är
insemination och IVF.

barnmorska

Arbetar med förlossningsvård, mödrahälsovård och
sexual-, preventivmedels- och abortrådgivning.

barnmorskemottagning

En mottagning dit man går när man är gravid och
som erbjuder hälsovård och kontroller under hela
graviditeten. Kallas även Mödravårdscentral eller
MVC.

befruktning

När en spermie och ett ägg möts i äggledaren.
De kan då utvecklas till ett embryo som fastnar i
livmoderväggen.

embryo

Ett embryo skapas när ägg och spermie har mötts och
ägget har befruktats. Det finns i livmodern när man är
gravid och kan utvecklas till ett foster.

foster

Ett foster är ett embryo som har växt inne i livmodern
i nio veckor när man är gravid.

förlossning

En förlossning är när ett barn föds. Förlossningen kan
ske vaginalt – genom slidan – eller genom kejsarsnitt.

gravid

Att ha ett foster i livmodern som finns i magen. En
graviditet varar vanligtvis i nio månader.

infertil

När en person inte kan bli gravid och/eller göra någon
annan gravid.

inseminering

Att på medicinsk väg placera sperma in i livmodern för
att en person ska bli gravid.

IVF

Att låta en spermie och ett ägg befrukta varandra
utanför livmodern, för att sedan föra in embryot i
livmodern.

livmoder

En del av vaginan som sitter inuti kroppen, i magen.
Här befinner sig fostret under en graviditet.

mens

Blod som rinner ur slidan från livmodern. Kommer
regelbundet ungefär en gång i månaden från
puberteten.

missfall

När en graviditet avbryts av kroppen innan barnet har
fötts.
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samlag

Att ha sex. Samlag innebär sex där en penis penetrerar
eller omsluts av en slida eller anal.

sperma

Vätskan som finns i utlösning från en penis och som
innehåller spermier.

utlösning

När sperma eller något vått kommer ur penis, ofta i
samband med orgasm. Ett annat ord är sats. Utlösning
är också när det kommer vått från urinröret i vaginan.

ägglossning

Ägglossning beskriver förloppet då ett ägg åker från
äggstocken genom äggledarna mot livmodern.

äggstock

Inre könsdel hos personer med livmoder. Det finns två
äggstockar. Här finns anlag till ägg.
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Glosor till lektion 8: Preventivmedel och abort

abort

När en gravid person inte vill ha barn kan personen
göra abort på sjukhuset. Efter aborten är man inte
gravid längre.

akut-p-piller

En tablett som kan tas akut, alltså tre till fem dagar
efter ett oskyddat vaginalt samlag för att förhindra en
oönskad graviditet.

avbrutet samlag

När man vid vaginalt samlag avbryter penetrationen
innan penisen får utlösning och låter utlösningen
hamna utanför slidan.

graviditetstest

Ett test man kan göra för att få veta om man är gravid.
Man gör testet genom att kissa på en mätsticka.

kondom

Ett preventivmedel som är gjort av gummi. Det
sätts på penisen för att förhindra överföring av
könssjukdomar och oönskad graviditet.

p-piller

Tabletter som en person med livmoder tar en gång
om dagen som förhindrar graviditet. Det finns olika
sorters p-piller.

preventivmedel

Ett preventivmedel används för att förhindra
graviditet för de som vill ha sex med penis i vagina.
Exempel på preventivmedel är kondom, p-piller eller
spiral.

p-ring

En mjuk plastring som sätts in i slidan. P-ringen
känns inte när den sitter inne i slidan och förhindrar
graviditet.

p-stav

En mjuk plaststav som sätts in under huden på
överarmen på en person med livmoder och förhindrar
graviditet.

spiral

Spiral är ett slags preventivmedel som förs in genom
slidan på en person med livmoder. Det finns två
sorters spiral; hormonspiral och kopparspiral.

sterilisering

En operation som gör att en person inte längre kan bli
gravid eller göra någon gravid.

säkra perioder

Säkra perioder innebär att man har sex under de
perioder då risken för befruktning är liten.
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Glosor till lektion 9: Könssjukdomar och testning

anal

Öppningen in i rumpan. Kallas även anus.

analsex

Att ha sex runt eller i analen, till exempel med fingrar,
tunga, en sexleksak eller penis.

glidmedel

En kräm som kan användas vid sex för mer glid som
gör sex skönare. Kan sättas på penisen, i slidan och
analen.

gnidsex

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

herpes

Herpes är en könssjukdom som man kan få på
munnen och på underlivet. Herpes kan ge små blåsor
och sår som kan klia, sticka och göra ont.

hiv

Ett virus som påverkar immunförsvaret. Det vanligaste
sättet att få hiv är genom samlag utan kondom.

informationsplikt

En förhållningsregel som gäller den som har en
könssjukdom, till exempel hiv, klamydia eller gonorré,
att berätta om könssjukdomen för någon den ska ha
sex med. Läkare förordnar informationsplikten men
kan också lyfta bort den i vissa fall.

klamydia

Klamydia är en könssjukdom som ofta inte känns
i kroppen men som kan ge sveda när man kissar,
flytningar från slidan eller urinröret.

kondom

Ett preventivmedel som är gjort av gummi. Det
sätts på penisen för att förhindra överföring av
könssjukdomar och oönskad graviditet.

könssjukdom

En infektion som en person kan få av att ha oskyddat
sex med en annan person som har en könssjukdom.

monogam relation

En relation där de som ingår i relationen har kommit
överens om att inte ha sexuella eller romantiska
kontakter med personer utanför relationen.

oralsex

Att ha sex med munnen genom att kyssa, slicka eller
suga på någon annans könsorgan eller anal. Kallas
även munsex.

slemhinna

Tunn och blöt hud som finns där vi har
kroppsöppningar – till exempel i slidan, urinröret,
analen, munnen och under förhuden.

smeksex

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

smittskyddslagen

En lag som ska hindra att vissa sjukdomar, som till
exempel klamydia, gonorre, hiv och syfilis, från att
spridas. Smittskyddslagen säger att alla har rätt att
testa sig gratis för könssjukdomar, och att de som har
en infektion ska få gratis behandling. Den anger även
statens ansvar vad gäller förhindrandet av spridning.
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smittspårning

En person som testat positivt för vissa infektioner,
exempelvis klamydia eller hiv ska berätta för
sjukvårdspersonal vilka man haft sex med så att
personer som eventuellt bär infektionen har möjlighet
att testa sig.

säkrare sex

Sex med kondom eller sex på ett sätt som ger liten eller
ingen risk att överföra könssjukdomar.

testa sig /testning

Att ta prov från munnen, slidan och analen för att ta
reda på om man har en könssjukdom. Prover tas också
genom urinprov och blodprov.

öppen relation

En relation där de som ingår i relationen har kommit
överens om att ha sexuella eller romantiska kontakter
med personer utanför relationen.
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Glosor till lektion 10: Lust

bisexuell

En bisexuell person som blir kär i och/eller vill ha sex
med personer oavsett kön.

bög

Ett vanligt ord för homosexuell man.

cisperson

Person vars könsidentitet och/eller könsuttryck
överensstämmer med det kön som den fick vid födseln.

flata

Se lesbisk.

försats

Det våta som kan komma ur en penis när en person är
kåt men som inte är utlösning.

heterosexuell

En heterosexuell person blir kär i, och/eller vill ha sex
med en person av motsatt kön.

HBTQ

Förkortning för homosexuell, bisexuell, transperson
och queer.

homosexuell

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

kåt

En känsla i kroppen att man vill ha sex, med sig själv
eller med någon annan.

lesbisk

Ett vanligt ord för en homosexuell kvinna. Kallas även
flata.

lubrikation

Det våta i slidan som uppstår när en person är kåt och
känner sexlust.

onanera

Att ha sex med sig själv. Vid onani är det vanligt att
man smeker på eller runt könsorganet, analen eller
andra delar av kroppen.

orgasm

En känsla som kan komma vid sex med andra eller
med sig själv. Känslan gör att musklerna drar ihop sig
kring könet.

queer

En queer person ifrågasätter heteronormen. Det kan
gälla sexuell läggning, könsidentitet eller hur man
vill bilda relationer med andra. Begreppet har många
betydelser.

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.

sexuell läggning/
sexuell orientering

Ord som beskriver vilket kön personen som man blir
kär i och/eller vill ha sex med har. Sexuell läggning
kan till exempel vara heterosexualitet, bisexualitet och
homosexualitet.

stånd

När penis eller klitoris fylls med blod, blir hårda, växer
och reser sig. Kallas även erektion.
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transperson

Trans handlar om vilket kön man känner sig som och
hur man vill uttrycka sitt kön. Trans har inget med
sexualitet att göra. En transperson är till exempel en
person som föddes med snippa, men identifierar sig
som en man. Eller en person som föddes med snopp
och identifierar sig som kvinna. Eller en person som
varken känner sig som kvinna eller man.

upphetsad

En känsla i kroppen att man vill ha sex, med sig själv
eller med någon annan.

utlösning

När sperma eller något vått kommer ur penis, ofta i
samband med orgasm. Ett annat ord är sats. Utlösning
är också när det kommer vått från urinröret i vaginan.
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Glosor till lektion 11: Ömsesidighet

ha lust

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

sexuella övergrepp

Att göra en sexuell handling mot någon mot dennes
vilja, till exempel fota eller ta på en persons kropp
mot dennes vilja. Detta oavsett om det innefattat våld
eller om gärningsmannen och den som utsatts känner
varandra eller är gifta.

sexuella övergrepp
mot barn

I Sverige anses en person under 15 år inte kunna ge ett
giltigt samtycke till sex och därför är grundprincipen
att alla sexuella handlingar begångna av en
straffmyndig person mot/med en person under 15 år
ett sexuellt övergrepp. Syftet är att skydda barn från
vuxnas sexualitet, detta medför att barn under 15 år
får utforska sin sexualitet med andra som är barn och
begår inte ett brott om det har ömsesidigt sex.

tjatsex

Att fortsätta fråga, föreslå och pressa en person till att
ha sex fast den personen inte vill. Tjatsex är sex som
inte präglas av samtycke och ömsesidighet.

våldtäkt

Att ha sex med en person som inte deltar frivilligt.
Alltså att ha sex med en person som inte visat att
den vill ha sex. Det kan gälla samlag analt, vaginalt
eller penetration med fingrar eller ett föremål, eller
att tvinga någon till oralsex. Det kan också vara att
utnyttja att en person som är i en utsatt situation och
inte kan gå därifrån eller göra motstånd, till exempel
en person som sover, är påverkad av alkohol eller
droger. Våldtäkt kan även ske över internet.

ömsesidighet/
samtycke

Att alla de som har sex med varandra vill ha sex och
har sex med varandra på ett sätt som känns bra för de
inblandade.
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Glosor till lektion 12: Mer ömsesidighet

flirta

Att visa intresse för någon som man tycker om, någon
man vill dejta och ha sex med. Kallas även ragga.

ha lust

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

klitoris

En kroppsdel som tillhör fittan. Finns strax ovanför
urinrörets mynning. Klitoris yttre del, klitorisollonet,
är mycket känsligt för beröring.

kåt

En känsla i kroppen att man vill ha sex, med sig själv
eller med någon annan.

känna olust

När något inte känns skönt eller lustfyllt.

nedsatt sexlust

Att inte vilja ha sex eller att inte vilja ha sex lika ofta
som man tidigare brukade vilja.

njuta

När något känns skönt eller behagligt.

onani

Att ha sex med sig själv. Vid onani är det vanligt att
man smeker på eller runt könsorganet, analen eller
andra delar av kroppen.

orgasm

En känsla som kan komma vid sex med andra eller
med sig själv. Känslan gör att musklerna drar ihop sig
kring könet.

penis ollon

Del av penis. Ollonet sitter längst ut på penis skaft och
är den känsligaste delen av penisen.

samlagssmärta

En smärta som uppstår när man har samlag. Smärtan
kan kännas i vulvan, slidan, penis, pung eller testiklar
eller inne i kroppen.

stånd

När penis eller klitoris fylls med blod, blir hårda, växer
och reser sig. Kallas även erektion.

tända på

Att bli kåt eller upphetsad av någon eller någonting.
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