
Din roll
Detta är ett workshopmaterial för dig som är vuxen men jobbar eller
eller av annan anledning finns i barns närhet. Med lite anpassning
funkar det lika bra att använda 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 utmana
er själva att komma på kreativa lösningar eller låta varje person skriva
ner en lista med actionpoints på vad den kan göra. Det finns inga svar
på hur en ska göra men vi tror att det är viktigt att ha formulerat sin
roll i barn och ungas menskunskap för att lättare kunna göra något
bra.

Läs informationen nedan och gå sedan igenom frågorna.

Kunskap om mens är inte bara intressant att ha, forskning visar också
att:

● Barn som har, och vet var de kan få tag på, kunskap om mens
har mer positiva känslor kring mens än de som inte har tillgång
till kunskap

● Mensrelaterade besvär såsom mensvärk och humörsvängningar
känns mer hanterbara för barn som vet vad de beror på och kan
prata med sin omgivning om dem. Dessutom gör kunskapen att
de i högre grad kan söka adekvat vård och slippa onödig oro och
lidande

● Myter och fördomar frodas kring ämnen vi inte pratar öppet om.
Mens är inget undantag. Det finns massor av föreställningar om
vad en kan och inte kan göra när en har mens och hur mensen
ska hanteras. Kunskap är det tveklöst bästa sättet att slå hål på
dem

● Kunskap om kroppen och dess funktioner är en mänsklig
rättighet - oavsett hur ens kropp fungerar



Diskutera din roll i barn och ungas menskunskap

● Hur kan du, i din roll nära barn och unga, bidra till att de får
kunskap?

● Hur kan du, i din roll nära barn och unga, se till att de vet var de
kan vända sig om de har ont eller är oroliga?

● Hur kan du, i din roll nära barn och unga, minska risken för att
myter om mens frodas och sprids?

● Finns det något du eller ditt team behöver göra innan ni kan
bidra till kunskap hos barn och unga?

● Finns det något du eller ditt team behöver göra innan ni kan
erbjuda någon barn och unga kan vända sig till om de har ont
eller är oroliga?

● Finns det något du eller ditt team behöver göra innan ni kan
minska risken för att myter om mens frodas och sprids?

Tänk ut och formulera minst tre actionpoints du kan göra för att bidra
till barn och ungas kunskap och trygghet kring mens. Säg dom högt i
gruppen eller skriv ner dem.
Det kan vara allt från att du ska gå in på menskompetens hemsida och
lära dig mer eller ta upp mens som samtal vid matbordet till att du ska
planera en lektion med en metod från ‘skapa menskompetens’.

Du vet bäst hur du skapar och använder din menskompetens så att
det passar de barn du har i din närhet.


