
Situationer 
Detta är ett workshopmaterial för dig som är vuxen men jobbar eller 
eller av annan anledning finns i barns närhet. Med lite anpassning 
funkar de lika bra att göra i lärararbetslaget som på lägerledarträffen 
eller på tränarutbildningen.  
 
Ni väljer själva hur ni vill lägga upp övningen och hur mycket tid ni vill 
lägga. Till exempel kan ni prata om frågorna i smågrupper och sedan 
berätta för de andra grupperna vad samtalen handlade om. Det finns 
inga svar på hur en ska göra men vi tror att det är lättare att handla 
på ett bra sätt om en tänkt igenom situationen innan en hamnar i den.  
 
Här är förslag på situationer ni kan diskutera. Utgå från dem men ta 
gärna upp sådant ni själva varit med om också! 
 
● Ett barn kommer fram till dig och berättar att hen fått sin första 

mens. Hur reagerar du?  
● Ett barn säger att hen inte kan vara med och bada för hen har 

mens. Vad svarar du? 
● Du får veta att ett barn inte har mensskydd för att familjen inte 

har pengar till det. Vad gör du? 
● Ett barn sitter och tittar på när ni spelar fotboll för att hen har 

mens. De andra barnen frågar varför inte hen är med. Vad 
svarar du dem? 

● Ett barn blir irriterat och ryter ifrån när några andra barn håller 
på och retas. Barnen som retades skrattar och säger “oj vad arg 
du blev - har du mens eller?”. Vad gör du? 

● Ett barn har svårt att koncentrera sig och du säger ifrån. Hen 
svarar att det är för att hen har mensvärk. Vad säger du? 

● En grupp barn sitter och pratar om mens och du hör ett av dem 
säga “ja men min mamma har alltid så mycket mensvärk att hon 
måste vara hemma från jobbet. Det är vanligt för vuxna.” Hur 
reagerar du? 

● Du börjar lägga märke till att ett barn är borta ovanligt ofta och 
börjar inse att det är ungefär en gång i månaden. Du misstänker 
att det har med mens att göra. Hur följer du upp? 



● Ett barn kommer till dig och ser skamsen ut. Hen berättar att det 
blev en blodfläck på soffan där hen satt. Vad gör du? 

● I ett samtal om mensskydd berättar ett barn att det är jättedåligt 
att använda bindor och tamponger för det skräpar ner och 
förstör miljön och säger att alla borde använda menskopp. Vad 
säger du? 

● Ett barn som är 14 år kommer till dig och är ledsen. Hen berättar 
att hen är rädd för att hen inte fått mens när alla kompisar har. 
Vad svarar du? 

● I en diskussion om mens berättar ett barn berättar att hen inte 
haft mens på 2 månader. Hur reagerar du? 

 


