
Välj frågor som passar barnen du har framför dig eller skriv egna. 
 
Diskussionsfrågorna passar bäst för barn som själv har eller 
kommer få mens. Tänk på att de här diskussionsfrågorna kan vara 
mer personliga. Fundera på om de passar för sammanhanget innan 
du använder dem.  
 
Frågorna finns också som utskrivbara kort.  
 
● Varför är det viktigt att prata om mens? 
● Hur kan det kännas om en inte kan prata om mens? 
● Vilka problem kan uppstå om mensen ska hållas hemlig? 
● Finns det några fördelar med att hålla mensen hemlig? 
● Är det vanligt att rykten och myter om mens sprids? Om det är 

så, varför tror du att dessa sprids? 
● Är mens något ni kan prata om i din kompisgrupp? 
● Brukar du kalla mensen något annat än mens? Vad? 
● Vilka vuxna kan du prata om mens med? 
● Vilka känslor kan en känna inför att mensen ska komma? 
● Vad är bra med mens? 
● Vad är dåligt med mens? 
● Minns du hur det var när din första mens kom? 
● Kan du känna av när mensen är på gång att komma? 
● Vilka olika mensskydd har du provat? 
● Vilket mensskydd är bäst enligt dig? 
● Brukar du ha mensvärk? 
● Vad kan en göra om en har mensvärk? 
● Vad kan en göra om en blir på dåligt humör innan mensen? 
● Hur kan en hjälpa en kompis som tycker att mensen är jobbig? 
● Hur kan en hjälpa en kompis som får sin första mens i skolan? 
● Är det annorlunda att bada när en har mens och inte? 
● Har du sett någon mensskyddsreklam? Hur framställs det att ha 

mens i sådana reklamer? 
● Hur skulle en bra mensskyddsreklam se ut enligt dig?  
● Hur tror du det skulle vara att ha mens om du bodde nånstans 

där det inte finns rent vatten eller bra toaletter? 
● Hur kan en göra mensen lättare om en tycker det är jobbigt att 

komma ihåg att byta mensskydd? 
● Vad skulle vara bra med skolan gav ut mensskydd? Vad skulle 

vara dåligt? 
● Är det en sjukdom att ha mensvärk?  
● Känns det ok att stanna hemma från skolan på grund av 



mensvärk? 
● Känns det annorlunda att träna när en har mens i jämförelse 

med när en inte har mens? 
● Hur kan en som inte har mens hjälpa en som har mens? 
● Varför är det bra att även folk som inte har eller kommer få 

mens lär sig om mens? 
● Har du någonsin hört någon prata om mens i en film eller serie? 

Vad sa de om mensen då? 
● Hur skulle den perfekta menstoaletten se ut? 
● Hur skulle toaletterna på den här skolan kunna bli mer 

mensvänliga? 
● Hur kan en svara om någon säger “har du mens eller?!”? 
● Har du hört någon säga något taskigt eller dåligt om mens? Vad i 

så fall? Hur kändes det? 
● Är det lika lätt att prata om mens med killar som tjejer? Varför? 
● En del tycker att det är svårt att prata om mens med andra, 

varför tror du de tycker det? 
● Finns det någon du skulle vilja prata om mens med men som du 

inte gör det med? I så fall varför? 
● Vad tycker du att det betyder att få mens? 
● Har du räknat hur lång din menscykel är eller använt en 

mensapp eller kalender? I så fall var det hjälpsamt? 
● En del familjer firar första mensen med en fest. Hur hade du 

velat fira din första mens? 
● Snippan kan vara svårt att se men många tycker att det är 

häftigt att veta hur den ser ut. Har du tittat på din snippa med 
en spegel? 

● Vilka är dina bästa tips mot mensvärk? 
● Har du någonsin läckt och fått en mensfläck? Vad hände och vad 

gjorde du? 
● Har du någonsin fått mens när du inte alls var beredd? Vad 

hände och vad gjorde du? 
● Vem var den första du berättade om att du fått mens för? Vad 

sa den? 
● Blir du sugen på något speciellt när du har mens? 
● Har du någon gång fått mens men inte haft något mensskydd? 

Vad gjorde du? 
● En del blöder mer och en del blöder mindre på natten. Hur är det 

för dig?  
● Vilket mensskydd tycker du är bäst att använda på natten? 
● Hur skulle du beskriva att mensvärk känns? 

 


