
Samtalsstartare
Detta är ett workshopmaterial för dig som är vuxen men jobbar eller
eller av annan anledning finns i barns närhet. Den här metoden riktar
sig eventuellt främst till exempelvis föräldrar eller vårdpersonal som
behöver starta ett samtal om mens på tu man hand.

Ni väljer själva hur ni vill lägga upp övningen och hur mycket tid ni vill
lägga. Det finns en idé om att barn frågar om de undrar något, men så
är det inte alltid. Även barn kan känna av vad som är pinsamt att
prata om. Därför är det viktigt att ha tänkt på samtalsstarter för att
dra igång samtalet och visa att en är en person barnet kan prata om
mens med.

Tips på samtalsstartare:
● Barn är generellt väldigt nyfikna på mensskydd vilket också är en

konkret sak som är lätt att utgå ifrån, istället för att kasta sig in i
känslor direkt. Exempelvis kan du

○ Handla mensskydd tillsammans med barnet och fråga om
den vet vad det är

○ Ta upp ämnet när ni ser en mensskyddsreklam på TV
○ Prata om hur det var när ni fick mens och vilka menskydd

ni använde med en annan vuxen när ett barn är i närheten
och hör, involvera barnet försiktigt

○ Passa på att berätta om mens om barnet ser dig byta
mensskydd, ha en mensfläck eller ha mensvärk

○ Sätt ihop en liten mensväska med ett par rena trosor och
lite mensskydd. Visa barnet och prata om att det är bra att
ha med eftersom mensen kan komma när en inte är
beredd

○ Pyssla med mensskydd och prata om dem under tiden,
kanske kan ni göra tampongdjur till julgranen?

○ Ha mensskydd framme så att de syns och prata om dem
när det passar

● Köp hem Mensmegafonens bok om mens eller använd materialet
på hemsidan för att tipsa barnet om att ta till sig information. Ni
kan också läsa eller lyssna på informationen tillsammans och
prata om det



● Ta tillfället i akt om det är nära 28 maj - internationella
mensdagen - och baka röda muffins medan ni pratar om mens i
världen

● Fråga om barnet pratat om mens i skolan
● Ibland har hjälporganisationer möjligheten att köpa ett menskit

för att en flicka ska kunna gå i skolan. Köp ett sådant till någon
och passa på och prata om det

Diskutera:
● Finns det någon annan samtalsstartare du blir inspirerad till av

att läsa förslagen ovan?
● Finns det sammanhang då det hade passat att använda någon

av ovan nämnda samtalsstartare? När, var och hur?
● Finns det någon du hade kunnat göra för att skapa en situation

där någon av ovan nämnda samtalsstartare hade passat? Vad?


