
Välj problem som passar barnen du har framför dig eller skriv 
egna. Låt barnen fundera på om detta är ett problem och låt dem 
diskutera hur de skulle betett sig i situationen. 
 
Problemen finns också som utskrivbara kort.  
 

● Du får mens i skolan men har inte med dig något mensskydd 
● Din kompis har mens och väldigt mycket mensvärk, du vill hjälpa 

men vet inte hur 
● Bindan har läckt så du har fått en blodfläck på de ljusa byxorna 
● Du ska ha gympa för första gången med mens och är osäker på 

hur du ska göra med bindan 
● Ditt storasyskon frågar “har du mens eller?!” när du säger att 

den ska gå ut ur ditt rum. Du vill svara något bra 
● Du har fått första mensen och måste berätta för en förälder men 

är nervös 
● Din kompis har en blodfläck på byxorna som den inte vet om. Du 

vill hjälpa 
● Klassen ska till badhuset och du har mens, du är osäker på vilka 

skydd som funkar att bada med 
● Innan varje mens bråkar du med din bästa vän, det är så jobbigt 

att vara osams och du vill inte bråka 
● Du ska på en fest, ha vita kläder och är rädd att mensen ska 

läcka 
● Din kompis beter sig annorlunda och du känner inte igen det. Du 

undrar om det kan bero på mens och vill fråga 
● Ni ska ha heldag ute med skolan och du har mens. Ni kommer 

bara ha bajamajor att gå på toa på 
● Du har använt bindor sen du fick första mensen för 3 år sedan 

men skulle vilja prova ett annat skydd 
● Mamma har alltid mycket mensvärk när hon har mens och du är 

orolig att du ska få det också när din mens kommer 
● Din kompis har sovit över och när ni vaknar ser du att hen har 

lämnat en blodfläck på lakanet men hen märker det inte 
● En kompis frågar om du har ett extra mensskydd eftersom hen 

fått en oväntad mens men du har inget 
 


