
   1   EKSTRA

Sundhedsdansk At få et barn

NYE ORD  
Kvindens Kønsorganer

Skriv det rigtige ord på linjerne.

  æggestok
  skede
  æggeleder
  endetarm
  urinrør
  mødom
  livmoder
  slimhinde
  livmoderhals
  klitoris
  skamben
  blære
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Sundhedsdansk At få et barn

LÆS TEKSTEN
Ægløsning og menstruation

En kvindes kønsorganer er inde i den 
nederste del af maven: I underlivet. Det 
er æggestokke, æggeledere, livmoder 
og skede. 

I æggestokkene ligger æggene parat. I 
puberteten begynder æggestokkene et 
give et æg fri hver måned. Det hedder 
ægløsning. Æggelederne sender æg-
get fra æggestokken til livmoderen. En 
kvinde kan blive gravid i dagene om-
kring ægløsningen. 

I livmoderen er en slimhinde. Slim-
hinden er parat til at tage imod ægget 
hver måned. Hvis ægget bliver befrug-
tet af en sædcelle, sætter det sig fast i 
livmoderen. Kvinden er gravid.

Hvis ægget ikke bliver befrugtet, afstø-
der livmoderen slimhinden.

Kvinden begynder at bløde. Hun får 
menstruation. Blodet kommer ud gen-
nem skeden. De fleste har menstruation 
en gang hver måned. Blødningen varer 
3-7 dage. Menstruation er blod fra liv-
moderen og den afstødte slimhinde. En 
kvinde bløder mindre end en deciliter 
per blødning. 

De fleste piger begynder at bløde, når 
de er mellem 10 og 15 år. Kvinder har 
menstruation, til de er mellem 45 og 55 
år gamle. Så kommer de i overgangs-
alderen. En kvinde har menstruation op 
til 500 gange i løbet af sit liv.

1. Hvad er menstruation?

2. Hvornår får kvinder menstruation første gang?
 

3. Hvor meget bløder en kvinde per menstruation?

4. Hvornår kommer kvinder i overgangsalderen?

Svar på spørgsmålene. Svarene finder du i teksten ovenfor.



   3   EKSTRA

Sundhedsdansk At få et barn

FIND ORDET
Kvindens underliv

Læs sætningen. Find det sidste ord. Sæt streg

1. Der er urin i A. ægløsning

2. Når en kvinde har menstruation kommer blodet ud ad B. blæren

3. Der er mange æg i en kvindes C. æggestokke

4. Æggene ledes fra æggestok til livmoder gennem  D. skeden

5. En barn fødes gennem E. livmoderhalsen

6. Når et æg løsner sig fra æggestokken har kvinden F. menstruation

7. Når et æg befrugtet sætter sig fast i livmoderen er kvinden G. æggelederne

8. Menstruation er blod fra  H. overgangsalderen

9. En gang hver måned har kvinder I. livmoderen

10. En kvindes menstruation stopper i  J. gravid
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Sundhedsdansk At få et barn

NYE ORD  
Mandens kønsorganer

Skriv det rigtige ord på linjerne.

  endetarmsåbning
  blære
  endetarm
  penis
  sædblære
  bitestikel 
  urinrør
  skamben
  sædleder
  prostata
  testikler/pung
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LÆS TEKSTEN

En mands penis og pungen med testik-
ler er kønsorganer. De kan ses udefra. 
Inde i den nederste del af maven – i 
underlivet - er sædblærerne og sæd-
lederne. Det er også kønsorganer. Køns-
organerne sørger for, at vi kan få børn. 

I puberteten begynder sædcellerne 
at blive modne. Det er en proces som 
tager 2-3 uger. Der ligger hele tiden 
sædceller klar i testiklerne. En mand 
producerer sædceller, fra han er  
ca. 12 år og resten af sit liv.

I prostata bliver sædcellerne blandet 
med væske fra sædblærerne og prostata. 
Det bliver til det, som kaldes sæd.
Sæden kommer ud af urinrøret, når 
manden får udløsning. Ved en sæd-
afgang kommer der ca. 1 teskefuld  
sæd ud.

Det er sædcellerne i sæden, der kan 
befrugte en kvindes æg, så hun bliver 
gravid. En milliliter sæd indeholder ca. 
100 millioner sædceller.

1. Hvad sørger kønsorganerne for?

2. Hvornår begynder en mand at producere sædceller?
 

3. Hvad består sæd af?

4. Hvor mange sædceller er der ca. i en milliliter sæd?

Svar på spørgsmålene. Svarene finder du i teksten ovenfor.
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FIND ORDET
Mandens underliv

Læs sætningen. Find det sidste ord. Sæt streg
Der kan være flere sætninger og ord som passer sammen.

1. Der er urin i A. pungen

2. Når en mand får udløsning kommer sæden ud af B. sæd 

3. Der er mange sædceller i en mands C. børn

4. Sædcellerne blandes med væske fra  D. gravid

5. Kønsorganerne sørger for, at vi kan få  E. testiklerne

6. En dreng begynder at producere sædceller i F. blæren

7. Hvis en kvindes æg bliver befrugtet bliver hun G. urinrøret

8. En milliliter sæd indeholder en million H. prostata 

9. Der ligger hele tiden sædceller klar i  I. puberteten

10. En mands ydre kønsorganer består af penis og J. sædceller


