
abort avsiktligt avbrytande av graviditet
aids sjukdom som orsakas av hiv och innebär att immunförsvaret inte fungsrar
barnpornografi bilder eller filmer av barn i sexuella situationer
befruktning sammansmältning av en äggcell och en spermie
bisexuell attraktion till båda könen
bromsmedicin läkemedel som hindrar förökning av virus
embryo det växande nya livet fram till vecka 10 under graviditeten 
femidom kondomliknande preventivmedel för kvinnor
foster det växande nya livet från vecka 10 fram till förlossningen
gonorré en bakterieinfektion i könsorganen
herpes sår på munnen eller i underlivet som orsakas av herpesvirus
heterosexuell attraktion till det motsatta könet
hiv virus som angriper vita blodkroppar och kan ge immunbristsjukdomen aids
homosexuell attraktion till det egna könet
incest sex med egna föräldrar, syskon, barn eller barnbarn
jämlikhet alla människor har lika värde och ska ha samma rättigheter och möjligheter att 

påverka sina egna liv
jämställdhet kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka sina 

egna liv
klamydia en bakterieinfektion i könsorganen
kondylom vårtor på könsorganen som orsakas av ett virus
könsidentitet vilket kön man upplever sig höra till
könsroller förväntningar och normer som skiljer sig mellan män och kvinnor 
könsstympning ingrepp i könsorgan hos kvinnor
mens, menstruation blödning några dagar varje månad då livmoderns slemhinna avstöts
menstruationscykel perioden från menstruationens första dag till nästa menstruation
minipiller tabletter med kvinnliga könshormoner som försvårar befruktning
missfall graviditet som avbryts av sig själv
normer åsikter och regler för hur vi förväntas bete oss 
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omskärelse borttagande av förhud på penis
oralsex beröring av könsorgan med munnen
PMS premenstruellt syndrom, besvär som vissa kvinnor upplever strax före mens
p-piller tabletter med kvinnliga könshormoner som hindrar ägglossning
pung hudpåse som innehåller testiklarna
sexualitet beteenden som hör ihop med fortplantning
sexuell lust intresse för och önskan att ha sex
sexuell läggning anger om en person känner attraktion till det egna eller det motsatta könet
sexuella trakasserier kränkande behandling av sexuell natur
spiral inlägg i livmodern som förhindrar befruktning
sterilitet oförmåga att få barn
svällkropp vävnad som kan fyllas med blod och bli styv
syfilis bakterieinfektion som smittar via könsorgan och sprids i hela kroppen
transsexuell upplevelse av att könsidentiteten inte stämmer med det biologiska könet
vaginalt samlag samlag där penis förs in i slidan
våldtäkt sexuell handling där den ena parten inte deltar frivilligt


