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Abstract  

Jasmine Sundblad och Maria Frisk: Ja vi har mens, hurså? - En analys av hur Clara Henrys 

bok Ja jag har mens, hurså? kan inkluderas i svenskundervisningen. Självständigt arbete i 

svenska, inriktning 4-6, VT18, SV013G, 15 högskolepoäng.   	

 

Uppsatsen analyserar Clara Henrys bok Ja jag har mens, hurså? (2016), en bok som lyfter 

tabun kring menstruation, som ett möjligt läromedel i ämnet svenska. Syftet med uppsatsen är 

att undersöka hur Henrys bok kan användas i svenskundervisningen för årskurs 4-6. 

Uppsatsen undersöker tidigare forskning kopplat till vårt syfte indelat i tre frågeställningar. 

Den första frågeställningen undersöker bokens ämne och dess trovärdighet. Den andra 

frågeställningen undersöker hur ett läromedel kan vara utformat och huruvida Henrys bok kan 

användas som ett sådant. Den tredje och sista frågeställningen undersöker pedagogiska 

aspekter i undervisningen som läraren bör överväga, utöver bokens innehåll. Dessa 

frågeställningar besvaras och analyseras med hjälp av tidigare forskning som sökts via 

databaser och via sökord passande för syftet i denna uppsats. Sammanfattningsvis visar vår 

undersökning att Henrys bok kan inkluderas i undervisningen kring 12-årsåldern och i alla 

delar av svenskundervisningen där eleverna gör övningar utifrån texter och utdrag. Om den 

används som ett kompletterande läromedel med fokus på bokens innehåll och följande 

diskussioner kring det kan Henrys bok Ja jag har mens, hurså? bidra till att eleverna når 

läroplanens övergripande mål och inte enbart kunskapskraven i svenskan.    

 

Nyckelord 

Clara Henry, Ja jag har mens, hurså?, mens, jämställdhet, utbildning, pubertet, tabu, 

läromedelsanalys, ämnet svenska, läroplanen. 
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1 Inledning   

I den aktuella läroplanen står det: “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2017, 

s. 7). Detta är en del av skolans värdegrund och uppdrag. I utdraget nämns demokratiska 

värden som jämställdhet och lika värde, frihet och integritet.  

 

Samtidigt som eleverna ska omfattas av och själva ta till sig dessa värden är det mycket som 

händer i deras kroppar och de utvecklas på olika sätt. Barnen börjar närma sig tonåren och 

distinktionen mellan flickor och pojkar blir tydligare än tidigare - åtminstone kroppsligt. 

Puberteten och mensen kommer. Kroppen förändras mycket just då och många unga flickor 

kan få en förändrad och ibland negativ kroppsbild (Rembeck, 2008, s. 8). Enligt Joan C. 

Chrisler och Ingrid Johnston-Robledo (2011, s. 6) finns det fortfarande tabu kring mens men 

att prata om det skapar mer positiva attityder kring ämnet. Därför är det viktigt att läraren 

lägger extra fokus på detta område i undervisningen och arbetar för att normalisera det, till 

exempel inom ämnet svenska, och inte enbart berör det kort under sexualundervisningen i 

biologiämnet. Mellanstadiet kan anses vara en bra ålder att inleda denna form av 

undervisning, eftersom det är i denna ålder puberteten oftast startar. Därför är denna uppsats 

ämnad för lärare i svenska i årskurs 4-6.  

 

I vår uppsats vill vi undersöka om Henrys bok Ja jag har mens, hurså? kan användas som 

läromedel i ämnet svenska. Sofia Stridsman skriver i artikeln “Åtta av tio lärare hinner inte 

granska läromedel” (2014), som Skolvärlden publicerat, att det är upp till lärarna själva att 

välja ut och granska läromedel som de vill använda i sin undervisning eftersom 

skolmyndigheterna bara gör sporadiska granskningar av läromedel. Enligt den undersökning 

artikeln hänvisar till framkommer det att en stor majoritet av lärarna inte hinner med att välja 

ut och kvalitetsgranska läromedel. Var fjärde lärare uppgav sig inte alls ha tid med detta. Här 

vill vi fylla ett tomrum och bidra till denna kvalitetsgranskning, med inriktning 4-6 och 

undervisningen i svenska.  

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män nämns i flertalet läroplaner innan dagens aktuella och 

bör vara något som skolan länge har arbetat för. I samband med #metoo-rörelsen som startade 

under 2017 har speciellt kvinnors rättigheter fått en naturligare plats i samhällsdiskussioner. 

Enligt Britta Svenssons krönika (2017) i Expressen så har #metoo blivit en global folkrörelse 
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och den är väldigt kraftfull just i Sverige. Därför är det viktigt att anamma detta i 

undervisningen och låta detta aktuella ämne om kvinnors rättigheter ta plats även där. Ett sätt 

att göra det som lärare är att använda läromedel och texter som diskuterar kvinnliga tabun för 

att normalisera det. Vår uppgift med denna uppsats är att undersöka om Henrys bok kan 

användas på detta sätt.    

 

Clara Henry är en känd och populär person bland ungdomar. Hon presenteras vidare som 

person under rubriken boken. Henry har på grund av tabun och avsaknaden av öppenhet kring 

ämnet under hennes skolgång skrivit boken Ja jag har mens, hurså? som lyfter upp ämnet 

menstruation och angränsande ämnen på ett lättsamt och humoristiskt sätt. Boken blev snabbt 

populär, inte minst bland unga tjejer, och vi har själva erfarit att den är en populär bok att 

önska till skolbiblioteket. Undersökningar visar även att unga flickor vill veta mer om 

sexualitet och menstruation och känner att de inte fått det stödet som behövs från vuxna i 

deras omgivning (Rembeck, 2008, s. 48). Här kan Henrys bok fylla en viktig funktion. 

 

2 Syfte 

Hur kan en sådan bok som Clara Henrys användas i undervisningen? Eftersom den inte är 

skapad som ett läromedel kan läraren dra sig för att använda den i klassrummet. Utifrån 

Skolvärldens undersökning (Stridsman, 2014) som visade att många lärare inte har tid att 

granska faktiska läromedel, är frågan om lärare ens överväger att ta in en bok liknande Henrys 

som inte marknadsförs som ett läromedel. Men hur kan lärare använda sig av material som 

inte är utformat som ett läromedel i undervisningen? Vi har bestämt oss för att undersöka 

detta närmare. Vi har valt att begränsa oss till Ja jag har mens, hurså? (2016) för att 

undersöka på vilka sätt just denna bok kan användas. Vi har även begränsat oss till 

svenskämnet för att se hur ett ämne som annars tas upp i sexualundervisningen kan diskuteras 

i andra sammanhang och vi har valt att rikta in oss på mellanstadiet då ämnet som boken 

lyfter upp är relevant för eleverna. Syftet med denna uppsats är således att undersöka hur 

Clara Henrys bok kan användas i svenskundervisningen i årskurs 4-6.  

2.1 Frågeställning 

För att uppnå syftet med denna uppsats kommer vi fokusera på tre olika områden - i olika 

utsträckning. När vi täckt in dessa tre områden har vi gett en utförlig bild utifrån forskning, 

utformning och pedagogisk hänsyn hur Henrys bok Ja jag har mens, hurså? kan användas i 
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undervisningen. De tre områden våra frågeställningar är indelade i är:  

 

1. Vilken tidigare forskning finns som kan styrka textens behandling av ämnet? I detta 

område undersöker vi tidigare forskning inom ämnet och om Henrys bok är trovärdig 

och grundad på fakta.  

2. Är bokens utformning och språk passande för undervisning? I detta område 

undersöker vi hur ett läromedel kan vara utformat och ser om Henrys bok passar in i 

den genren, samt undersöker språket och layouten på boken.  

3. Vad ska övervägas när boken används i undervisning? Här undersöker vi om det finns 

några pedagogiska aspekter läraren bör tänka på när Henrys bok används i 

undervisningen.   

 

3 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer vi avgränsa oss till årskurs 4-6, eftersom det är vår inriktning på 

lärarutbildningen och det är även i dessa årskurser som sexualundervisning ska diskuteras 

enligt läroplanen (Skolverket, 2017, s 160). Det är även i dessa åldrar de flesta flickor, eller 

livmoderbärare, får sin första mens. 

 

Då sexualundervisningen enbart finns med i det centrala innehållet i biologi (Skolverket, 

2017, s. 160) är det viktigt att integrera det i fler ämnen. Enligt Skolverkets stödmaterial 

(2014, s. 48) ska sexualundervisningen nämligen kopplas till alla ämnen inom skolan och 

bidra med ökad förståelse för jämställdhet, sexualitet och relationer. Det hade varit intressant 

att undersöka hur boken skulle kunna användas i flera ämnen, men för att få ett djup på 

uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till svenskämnet. 

 

4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på så sätt att det i inledningen beskrivs varför det valda ämnet är 

relevant. Därefter beskrivs syftet och frågeställningen. Frågeställningen har delats upp i tre 

områden som det arbetas utifrån i hela uppsatsen. Därefter följer korta avsnitt om 

avgränsningar och dispositionen innan metoden för uppsatsen presenteras. I metoden 

förklaras hur uppsatsen är uppbyggd samt tillvägagångssättet för att söka och analysera 

material. Rubriken boken presenterar vårt studieobjekt och ger en kort sammanfattning av 

materialet. Efter det presenteras läroplanen och tidigare forskning uppdelat i de tre områden 
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som frågeställningen indelats i. I analysen kopplar vi tidigare forskning med bokens innehåll 

och ser vad som är intressant och relevant att tydliggöra utifrån uppsatsens syfte. Efter det 

inkluderar vi våra tankegångar i diskussionen och formulerar svar på våra frågeställningar. 

Svaren sammanfattas i slutsatsen där syftet uppnås. Uppsatsen avslutas med vidare forskning 

där vi ger exempel på möjliga framtida forskningsområden utifrån vår slutsats.   

 

5 Metod 

Denna uppsats är en tematisk studie med en litterär inriktning. Syftet med uppsatsen 

undersöks genom en granskning av ett tilltänkt läromedel, Clara Henrys bok, samt aktuell 

forskning. Ulrika Jepson Wigg (2015, s. 244) skriver att en analys som är tematisk identifierar 

gemensamma teman och en tematisk form kan till exempel lyfta fram lingvistiska drag och 

liknande. Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengströms definition 

(2013, s. 31) av en litteraturstudie lyder: “En litteraturstudie innebär alltså att systematiskt 

söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde”. I enlighet med definitionen ovan använder vi oss av en litteraturstudie då vi 

har valt ett ämne och därefter sökt passande litteratur, granskat denna och därefter analyserat 

och sammanställt den. Vår uppsats är däremot inte en systematisk litteraturstudie då vi inte 

sammanställer all relevant litteratur som finns gällande ämnet. Även Alan Bryman (2011, s. 

97) nämner vikten av att gå igenom tidigare litteratur. Genom att tolka det som andra skrivit 

så stärker man sin egen trovärdighet.  

 

Vår metod kan jämföras med de genomförandesteg som Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 32) presenterar. Nedan kommer deras steg att presenteras tillsammans 

med reflektioner kring hur denna uppsats följt detta upplägg.   

 

1. Motivera varför studien görs (problemformulering) 

Detta presenteras under rubriken inledning och syfte i denna uppsats.  

  

2. Formulera frågor som går att besvara 

En bra frågeställning kännetecknas av att vara tydlig och kortfattad och uttalar en tydlig 

relation mellan flera olika variabler (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 45). 

Under rubriken frågeställning presenteras våra tre frågeställningar som delar upp 

problemformuleringen, eller syftet, i tre olika områden. Våra tre frågor är uppdelade för att 
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tydligare kunna beröra olika delar av problemformuleringen och för att kunna angripa 

problemet från flera olika håll. Uppdelningen kan förhoppningsvis leda läsaren genom de 

olika frågeställningarna på ett tydligare sätt. I frågeställningarna visas också en tydlig relation 

mellan Henrys bok som undersöks samt vetenskaplig forskning med olika inriktningar.  

 

3. Formulera en plan för litteraturstudien 

Planen för vår uppsats var att först och främst, utifrån de tre frågeställningarna vi formulerat, 

hitta passande litteratur till varje del. Detta gjordes samtidigt som vi läste igenom Henrys bok 

själva och studerade den aktuella läroplanen. Därefter var planen att analysera och diskutera 

kring de tre olika infallsvinklarna; tidigare forskning, Henrys bok och läroplanen.  

 

4. Bestämma sökord och sökstrategi 

Till den första frågeställningen, forskning kring bokens ämne, söktes vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar på databaser såsom SwePub och ERIC. Sökord var bland annat: 

“menstruation + elementary”, “education + puberty” och “taboo + menstruation”. Detta gav 

oss även litteratur som passade in i den tredje frågeställningen om pedagogiska aspekter. Till 

den andra frågeställningen, om utformningen av ett läromedel, sökte vi först via DiVA-

portalen efter läromedelsanalyser för att undersöka hur andra gått tillväga i sin analys. 

Därefter kunde vi ta hjälp av referenser som de använt. Utöver sökord i databaser har vi funnit 

det användbart att söka i DiVA-portalen efter liknande B- och C-uppsatser för att läsa igenom 

och använda oss av deras referenser. På detta sätt tar vi hjälp av tidigare utförd forskning och 

kan bygga vidare på det andra studenter funnit. Vi har även använt oss av Skolverkets 

hemsida samt deras material som är aktuellt för denna uppsats.    

 

5. Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter  

Utifrån våra sökord, andras uppsatser och våra tre frågeställningar var det relativt enkelt att 

dela upp aktuell vetenskaplig forskning till de olika frågeställningarna. Under genomgången 

av den insamlade litteraturen var det ett flertal artiklar och avhandlingar som vi valde bort då 

de inte passade till vårt valda ämne. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, 

s. 31) finns det inga regler gällande antal studier som ska ingå i en litteraturstudie, därför har 

vi noga valt ut de studier vi anser relevanta för att kunna besvara uppsatsens syfte. 

 

6. Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 
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Vi använde oss främst av vetenskapliga artiklar som blivit peer-reviewed. I vissa fall har vi 

använt oss av avhandlingar som passar ämnet och tidigare kurslitteratur. Om annan källa än 

artiklar, avhandlingar och kurslitteratur använts har det skrivits ut i texten.  

 

7. Analysera och diskutera resultat 

Analysen är uppdelad utifrån våra tre frågeställningar och innefattar även en punkt gällande 

läroplanen och kursplanen i svenska. I analysen plockar vi in relevanta delar från Henrys bok 

kopplat till den tidigare forskningen och läroplanen. Under den första frågeställningen 

undersöks validiteten i det Henry skriver utifrån definitionen som Bryman gör (2011, s. 163) 

där han menar att validitet har att göra med om ett mått för ett begrepp verkligen mäter det 

aktuella begreppet. På liknande sätt jämför vi tidigare forskning med de begrepp och 

påståenden Henry skriver i sin bok och undersöker om de stämmer. Under den andra 

frågeställningen undersöks reliabiliteten i att använda Henrys bok som ett läromedel. 

Reliabilitet handlar om pålitlighet och överensstämmelser (Bryman, 2011, s. 160). Här ställs 

Henrys bok mot tidigare forskning som förklarar hur ett läromedel kan vara utformat. Den 

sista frågeställningen är en bredare fråga där övrig aktuell forskning har bildat kluster utifrån 

vår egen indelning. Dessa kluster jämför vi sedan med Henrys bok och läroplanen. I den 

följande diskussionen kopplar vi samman analysens resultat med våra egna reflektioner och 

besvarar där våra frågeställningar.   

 

8. Sammanställa och dra slutsatser 

Analysen och diskussionen sammanfattas i slutsatsen. Målet är att där visa att vi uppnått vårt 

syfte. 

5.1 Kritisk metoddiskussion  

Under denna rubrik diskuterar vi i slutskedet av vårt uppsatsskrivande vad vi hade kunnat 

göra annorlunda för att förtydliga eller förbättra uppsatsen.   

 

Hela metoden är uppbyggd utifrån definitionen av en systematisk litteraturgranskning. Vi vill 

förtydliga att det inte är en systematisk granskning vi har gjort, men genomförandestegen 

passar in väl även i vårt arbete så vi valde att utgå ifrån dessa. Vi hade även kunnat 

komplettera vår metod med kvalitativa intervjuer för att undersöka vad eleverna får för tankar 

av boken. Vi hade även kunnat undersöka om lärare använder boken i sin undervisning och på 
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vilket sätt boken används. Men med tanke på den tidsram som fanns för uppsatsen var detta 

inte möjligt.   

 

Frågeställningarna som används formulerades samtidigt som Henrys bok granskades och 

tidigare forskning söktes. Det hade varit intressant att se om frågeställningarna hade varit 

annorlunda om de formulerades innan annat material bearbetats. Vi valde dock att utveckla 

våra frågeställningar under arbetets gång eftersom vi fann det mest givande för uppsatsens 

syfte.   

 

Gällande den tidigare forskning vi använt så har vi inte kunnat bearbeta allt material som 

finns. Vi har valt ut det mest relevanta som vi fann utifrån de sökorden vi använde. Att 

använda sig av Långströms studie (1997) kan anses vara irrelevant då studien är över 20 år 

gammal. Men vi ansåg att den var aktuell för vår uppsats och kunde ej finna någon senare 

forskning som gav liknande resultat.  

 

6 Boken 

Under denna rubrik presenterar vi vem författaren Clara Henry är och vad boken Ja jag har 

mens, hurså? (2016) innehåller och vilken layout den har, samt varför Henry valde att skriva 

boken.  

 

Författaren Clara Henry presenterar sig själv på sin blogg som en nybliven författare från 

Göteborg (Henry, 2018). Hon är född 1994 och mest känd från Youtube, Instagram, radio och 

TV. På sin Youtube-kanal har hon över 432 000 följare och gör videobloggar, så kallade 

vloggar. Henry började med att vlogga som 13-åring och har sedan dess utvecklat en större 

plattform med fler följare. Hon har tagit emot pris för Årets Vlogger 2013 vid Veckorevyns 

Blog Awards och Årets Videobloggare vid Guldtuben 2014 och 2015. Henry har även varit 

programledare för melodifestivalen 2017. Henry hade sitt stora ”mens”-genombrott 2012 på 

sin Youtube-kanal med videon ”Clara testar: Menskudde?”. Detta var startskottet för att lyfta 

tabun kring mens. Hon beskriver själv i sin bok att bara efter två mens-vloggar blev hon 

”Mens-Clara” på sociala medier (Henry, 2016, s. 111).       

 

Utifrån denna bakgrund valde Henry att år 2015 publicera boken Ja jag har mens, hurså? som 

sedan gavs ut i en reviderad version 2016. Boken är främst skapad som en handbok för tjejer, 
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men även som en informativ bok för killar som vill förstå vad tjejer går igenom varje månad. 

Den vägleder läsaren genom mensens historia och vad det innebär att ha mens (Adlibris, 

2018). Bokens upplägg är sakligt och presenterat genom nio olika kapitel, som leder läsaren 

från “Att få mens” via “Menshistoria” till hur mens kopplas ihop med jämställdhet i kapitlet 

“Mens & feminism”.  

 

Boken innehåller många bilder, dels på Henry själv där bilderna inte anmärkningsvärt har 

med texten att göra, och dels illustrationer av Li Söderberg som är tydligt anpassade för 

texten. Många rubriker är stora och tydliga och även underrubriker finns och delar upp 

sidorna. Texten är indelad i två spalter per sida och ibland bryts sidan av med stora citat ur 

texten. Boken innehåller mycket färg och roliga, uttrycksfulla illustrationer. Texten är 

berättande och informativ och Henry skriver väldigt öppet om ämnet med mycket humor och 

ironi.  

 
I samband med denna uppsats har vi försökt kontakta Henry och informera om vårt arbete. Vi 

fick svar från hennes agent att det var kul att vi ville skriva om boken och att vi kan skicka 

uppsatsen när den är klar.  
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7 Läroplanen och kursplanen i svenska  

I följande stycke har vi valt ut relevanta delar ur läroplanen som vi sedan kommer att använda 

i analysdelen och diskussionen. Alla sidhänvisningar under denna rubrik hänvisar till 

Skolverkets reviderade upplaga av läroplanen 2011 som utkom år 2017. 

7.1 Skolans värdegrund och uppdrag 

Läroplanen inleds med skolans värdegrund och dess uppdrag. Som en del av skolans 

grundläggande värden nämns “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (s. 7). I utdraget nämns 

demokratiska värden som jämställdhet och lika värde, frihet och integritet. Eftersom detta är 

en del av skolans övergripande värdegrund kan dessa demokratiska värden inkluderas i all 

sorts undervisning. Vidare i värdegrunden står det att ingen ska behöva utsättas för 

diskriminering eller kränkande behandling och att fördomsfullhet måste bemötas med bland 

annat kunskap och öppna diskussioner (s. 7). I värdegrunden nämns även att skolan behöver 

motverka traditionella och nedärvda könsmönster (s. 8). Dessa utdrag från läroplanens 

värdegrund ger läraren kunskap över vad undervisningen bör inkludera, utöver det som står i 

kursplanen. Förutom värdegrunden finns det andra delar i läroplanen som läraren bör beakta. I 

skolans uppdrag nämns de fyra perspektiven och i all undervisning är det angeläget att beröra 

dessa perspektiv för att ge en överblick och ett sammanhang. 	

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en 
beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. 
 
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 
 
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett 
samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella 
perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 
landet.  
 
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 
Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 
förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och 
andra. (Skolverket, 2017, s. 9-10) 
 

Hur dessa perspektiv synliggörs i Henrys bok presenteras under rubriken 9.4 Koppling till 

läroplanen. 
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7.2 Övergripande mål och riktlinjer 

När eleverna lämnar skolan ska de ha utvecklat vissa normer och kunskaper som anges i 

läroplanens övergripande mål och riktlinjer (s. 12). De ska bland annat respektera andra 

människors egenvärde, hjälpa andra människor och ta avstånd från kränkande behandling. De 

ska också leva sig in i och förstå andra människors situation (s. 13). Att använda sig av 

litteratur som främst berör det ena könet, såsom Henrys bok, kan vara ett exempel på hur 

eleverna kan förstå andra människors situation. En annan övergripande kunskap som eleverna 

ska ha är att de ska kunna använda sig av ett kritiskt tänkande och själva formulera åsikter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden (s. 13). Baserat på det läromedlet som 

läraren väljer att använda kan dessa mål nås mer eller mindre. Det bör vara upp till läraren att 

använda relevanta läromedel för att nå så många av skolans övergripande mål som möjligt.  

 

7.3 Kursplanen i Svenska 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 
andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 
förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 
möts. (Skolverket, 2017, s. 252) 

Introduktionen till svenskämnet, som syns ovan, visar hur betydelsefullt ämnet är och fångar 

upp många delar av vad kursplanen i svenska sedan utvecklar. Utifrån syftet i kursplanen ska 

elever i mötet med olika typer av texter utveckla sitt språk och förståelse för andra människor 

(s. 252). De ska läsa och analysera olika sorters texter för olika syften, men även vara kritiska 

till olika källor och värdera dem (s. 253). Ett exempel på vilka olika sorters texter läraren kan 

lyfta upp i lärandet ges under det centrala innehållet. Där nämns bland annat beskrivande, 

berättande och argumenterande texter, samt deras uppbyggnad och typiska språkdrag (s. 255). 

Under rubriken språkbruk i det centrala innehållet ingår det att uttrycka känslor, kunskaper 

och åsikter via ord, symboler och begrepp. Det ingår även ansvarsfullt agerande vid 

kommunikation i olika medier och sammanhang (s. 255). Eleverna ska dessutom veta hur de 

agerar källkritiskt (s. 256).  

 

Exempel på kunskapskrav i år 6 är att eleven ska läsa olika sorters texter med flyt genom att 

använda sig av olika lässtrategier. Eleven ska även kunna sammanfatta texters innehåll och 

kunna kommentera centrala delar samt tolka och föra resonemang om framträdande budskap 
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och beskriva sin upplevelse av läsningen. Eleven ska kunna tala om bekanta ämnen, ställa 

frågor samt framföra egna åsikter i olika samtalssituationer (s. 259). Alla dessa utvalda 

kunskapskrav tycker vi kan uppnås med hjälp av Henrys bok, detta motiveras vidare i 

analysen och diskussionen.   

 

8 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning utifrån de frågeställningar som presenterats tidigare. Under 

rubriken bokens ämne undersöker vi bokens validitet och vilken tidigare forskning det finns 

kring ämnet. Bokens utformning presenterar tidigare forskning kring hur läroböcker kan vara 

utformade och reliabiliteten undersöks. Slutligen under rubriken boken i undervisningen 

undersöker vi vilka pedagogiska aspekter läraren bör ha i åtanke när boken används i 

undervisningen.  

8.1 Bokens ämne 

När det gäller bokens ämne så upplever vi det viktigt att undersöka om det Henry påstår i Ja 

jag har mens, hurså? (2016) stämmer med forskning. Detta innefattar inte Henrys egna 

åsikter utan till exempel det hon skriver om sjukdomen endometrios och annan fakta som går 

att kontrollera. Utifrån den forskning vi har hittat har vi nedan lyft upp olika delar som även 

Henry berör. Vi kommer i analysen undersöka om det Henry skriver stämmer överens med 

nedan presenterad forskning.  

  

Chrisler och Johnston-Robledo skriver i artikeln “The Menstrual Mark: Menstruation as a 

social stigma” (2011, s. 2) att mensblod har ansetts vara avskyvärt och att själva mensvätskan 

är mer motbjudande och äckligare än annan kroppsvätska. Gun Rembeck (2008, s. 9) skriver i 

sin avhandling om medias vinkling av mens som något du ska genomgå utan att det ska synas. 

Chrisler och Johnston-Robledo (2011, s. 2) skriver om en undersökning som visade att 75% 

hade upplevt eller var rädda för läckage under mensen. De skriver även att forskare ända fram 

till 1930-talet försökte bevisa att kvinnor som menstruerade utsöndrade ett giftigt ämne (s. 2) 

och att det inte är så konstigt att kvinnor försöker dölja mensen på grund av omgivningens 

fördomar (s. 3). Chrisler och Johnston-Robledo (2011, s. 5) menar att stigmatiseringen och 

tabut kring mens gör så att kvinnorna får en lägre status. De fortsätter med ett referera till 

Gloria Steinem som har skrivit, om män hade mens skulle sanitetsprodukter vara gratis och 

mens vara något man skröt om (Chrisler och Johnston-Robledo, 2011, s. 6).  
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Elaine Denny och Christopher H. Manns studie (2007) visar ett oroväckande resultat när det 

kommer till endometrios, som är en relativt vanlig sjukdom för kvinnor i fertil ålder. Deras 

studie visar att det tar i snitt 5 år innan en kvinna som vänt sig till läkarvården får diagnosen 

endometrios (s. 113). Flera kvinnor i studien berättade även om en ilska gentemot sjukvården 

på grund av den långa väntetiden. Kvinnorna berättade även om attityden de möts av i 

sjukvården, där flera fick höra att smärtan var psykologisk (s. 113) och flera blev till och med 

feldiagnostiserade med allt från IBS till depression (s. 114).  

8.2 Bokens utformning  

När det gäller bokens utformning berör vi här dels hur ett läromedel kan vara uppbyggt och 

dels hur en text kan vara pedagogisk oavsett användningsområde. Vi lyfter även fram 

forskning som berör författarens betydelse samt användandet av metaforer.    

 

När det kommer till själva läromedlet menar Lena Molin i sin avhandling (2006, s. 186) att 

läromedlet är centralt i undervisningen och att texten i läromedlet styr undervisningen 

eftersom läxor och prov oftast baseras på vad eleverna läser. Molin (2006, s. 186) nämner 

även studier som visar att läromedlet ses som en sanning och det leder till att läromedlet 

sällan ifrågasätts av elever eller lärare. Mikael Wingård är inne på samma linje och  skriver i 

sin artikel “Blir vi för många” (2011) att en lärobok ska förmedla “en god överensstämmelse 

mellan ämnesteori och lärobokstext, och att läroboken bör ge vägledning och stimulans till att 

uppnå kunskapsmålen” (s. 34). Genom att förklara grundläggande begrepp så att eleverna 

själva kan problematisera innehållet i läroboken skapar boken mening för eleverna (s. 44). 

Wingård (2011, s. 38) menar att en bra lärobokstext innehåller svar på frågor och ibland 

motbilder, det vill säga bilder som gestaltar motsatser. Med hjälp av motbilder och texter som 

svarar på frågor skapas bra diskussioner kring texterna (s. 38). I analysen granskas Henrys 

bok för att se om den kan räknas som ett läromedel.   

 

Johan Nelson, en universitetslektor vid Malmö högskola, skriver i artikeln “Hur används 

läroboken av lärare och elever” (2006, s. 18) att en dålig lärobok kan bli en bra lärobok om 

den presenteras på ett bra sätt. Nelson påpekar även att fakta- och textrutor kan skapa ett 

förvirrat intryck hos eleverna (s. 17-18). Även strikt formulerade texter kan göra att eleverna 

tappar intresse för innehållet och inte delger sin egen åsikt (Nelson, 2006, s. 24). Däremot 

skapar texter med en personlig prägel mer öppenhet att låta eleverna tycka till och 

kommentera texten med sina egna värderingar (Nelson, 2006, s. 24). 
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Robert Kenndal är gymnasielärare och forskarstudent vid Uppsala universitet och skriver i sin 

artikel “Den pedagogiska textens struktur och design” (2011) att lärobokens primära syfte är 

att främja lärandet (s. 113). Han menar att texterna i läromedel är en form av kommunikation 

och trycker på vikten av denna (s.114). Kenndal (2011, s. 115) skriver att det finns olika 

sorters pedagogiska texter, primära och sekundära. Primära texter är avsedda att användas i 

undervisningssyfte. Sekundära pedagogiska texter är skrivna i ett annat syfte men kan även 

förekomma i utbildningssyfte (s. 115). Även material som till en början haft ett annat syfte, 

som till exempel tidningsartiklar, spelfilmer och skönlitteratur, kan klassificeras som 

läromedel då de i undervisningssituationen bearbetas till meningsfulla delar av 

undervisningen (Holmberg, Porko-Hudd och Samuelsson, 2017, s.79). Kenndal (2011, s. 115) 

skriver även att en pedagogisk text inte ska skapa ny kunskap utan reproducera eller återskapa 

redan existerande kunskap. Han nämner även tre framställningsformer när man skriver en text 

som har lärande som fokus: beskrivande (förklarande), berättande (narrativa) och diskursiva 

(argumenterande, diskuterande) (s. 118). 

 

Att Henry är en känd person kan dessutom ha en positiv påverkan på eleverna. Asli Y. 

Akbuluts (2016) undersökning på collegestudenter visar att kända personer kan ha en positiv 

påverkan på studenters intresse. Studenterna kan känna igen sig i den kända personens 

beteende eller statusposition i samhället (s. 662). Förebilder kan även, genom att sprida 

information om sina intressen, bidra till att eleverna hittar nya intresseområden (s. 665). 

Studenter söker förebilder på många olika sätt nuförtiden - de traditionella sportprofil-

förebilderna finns fortfarande kvar men förebilder på Youtube och andra sociala medier har 

skapat en ny plattform (s. 673).  

 

När det handlar om textutformning så kan metaforer enligt Jairos Kangira, Pedzisai Mashiri 

och Zifikile Gambahaya (2007, s. 32) vara ett sätt att prata om ett tabubelagt ämne. Även om 

det inte pratas om ämnet rakt ut diskuteras det även på ett eller annat sätt. Eftersom Henrys 

bok tar upp ett tabubelagt ämne är det intressant att undersöka huruvida Henry har använt sig 

av metaforer eller ej. Detta presenteras mer i analysen.  
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8.3 Boken i undervisningen  

Under denna rubrik presenterar vi vilken forskning vi hittat som rör andra pedagogiska 

aspekter, till exempel när boken kan tas upp i undervisningen och vilka kringliggande faktorer 

som bör övervägas.   

 

I frågan om när Henrys bok kan användas i undervisningen så finns inga rekommendationer 

från henne själv. Men forskning visar att barnäktenskap, tidiga graviditeter och 

könssjukdomar minskar ju tidigare barn och unga har sin sexualundervisning. Detta eftersom 

undervisningen skapar en ny förståelse och ökad medvetenheten kring kroppens funktion och 

utveckling (Collier-Harris och Goldman, 2017, s. 120). Collier-Harris och Goldman (2017, 

s.121) talar om det gap som blir mellan olika sorters mognad. Detta gap går att täppa igen 

med rätt utbildning i rätt tid. I samband med puberteten vill pojkar och flickor undersöka och 

testa sin sexualitet och behöver då kunskap kring ämnet tidigt (Rembeck, 2008, s. 8). Juliette 

Goldman (2011, s. 155) menar att sexualundervisning innan 12 års ålder är att föredra. Många 

unga flickor får sin mens redan som 12-åringar och bör då veta vad det innebär (Goldman, 

2010, s. 82).  

 

Mer som talar för att undervisning kring mens och pubertet bör ske i 12-årsåldern är det 

Rembeck (2008) tar upp om Jean Piaget. Barn utvecklar enligt Piaget olika stadier av 

förståelse. Vid ungefär 12 års ålder skapar sig barn en förmåga att förstå resonemang och 

situationer bättre utifrån hypoteser och teorier (Rembeck, 2008, s. 13). Rembeck (2008, s. 13) 

nämner även Vygotskijs teori att barn lär sig bäst genom att själva vara delaktiga i lärandet, 

vilket kan ses som medskick för läraren i planerandet av undervisningen.  

 

Lärarens roll är nämligen väldigt viktig när gäller undervisning. I RFSU:s stödmaterial för 

undervisning Låt stå! (2004, s. 8) står det att grunden för meningsfull pedagogik är att ha med 

känslor av tillit och respekt. För att kunna kommunicera känslor och åsikter behöver läraren 

vara trygg i sin roll. Läraren behöver möta sina elever med tydligt engagemang och ge 

trovärdiga exempel (s. 8). Forskning visar att trovärdigheten för läraren ökar då läraren 

kopplar sexualundervisningen till verkligheten (RFSU, 2004, s. 8). Ur ett pedagogiskt 

perspektiv måste läraren vara påläst och kunna svara på frågor som eleverna har utifrån 

verkliga resonemang och på ett pedagogiskt vis (Collier-Harris och Goldman, 2017, s. 128). 

Kunskapen om vad puberteten innebär varierar i världen, vilket läraren bör beakta i ett 
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multikulturellt klassrum. Forskning visar till exempel att barn i låginkomstländer har mindre 

kunskap kring sex och samlevnad (Collier-Harris och Goldman, 2017, s. 120).  

 

9 Analys 

Här kopplas Henrys bok med tidigare forskning uppdelat i de tre olika frågeställningarna. 

Slutligen kommer bokens innehåll diskuteras i relation till läroplanen och kursplanen i 

svenska för år 4-6.   

9.1 Bokens ämne 

Att mensblod ofta skildras som avskyvärt och fruktansvärt nämner både Henry i sin bok och 

författarna Chrisler och Johnston-Robledo (2011) i sin artikel. Bland annat skriver Henry 

(2016, s. 93) att det i bibelns gamla testamente står att kvinnan är oren i sju dagar under 

mensen. Hon tar också upp hur olika kulturer ser på kvinnan under dessa dagar (s. 96), och 

ingen av skildringarna är positiva.  

 

Chrisler och Johnston-Robledo (2011, s. 2) skriver om en undersökning som visade att 75% 

hade upplevt eller var rädda för läckage under mensen. Henry (2016) visar inte upp någon 

egen undersökning om detta i boken, men redan i förordet (s. 11) nämner hon kortfattat om 

det lilla skolans undervisning lärde henne om mens och tips hur man inte blöder igenom 

byxorna var en stor del av det. Hon har även listat fem sätt att inte blöda igenom på natten (s. 

50-51) och erkänner att rädslan för läckage är en del av hennes personliga relation till mens: 

“Jag själv pratar om mens inför hundratusentals tittare på Youtube, men ändå skulle jag med 

största sannolikhet dö om jag någon gång blödde igenom mina byxor offentligt” (s. 104).  

 

I boken påstår Henry att forskning kring mens hade varit högprioriterat om det istället var 

mannen som hade mens: “om män (eller människor med snopp) hade haft mens så hade detta 

varit ett högprioriterat ämne för forskning” (Henry, 2016, s. 74). Detta är även något som 

Chrisler och Johnston-Robledo (2011, s. 5) skriver fram som ett problem, att kvinnan ges en 

lägre status. Just detta tabu som skapas kring mens menar Henry är ett problem och hela 

boken är ett sätt att motverka det, inte minst genom att prata om det och visa upp de tabu som 

finns, som Henry (2016, s. 100) gör i stycket “tabu”. Henry skriver också om reklam för 

tamponger och bindor. I reklamen sägs det inte direkt att mens är tabu men företagen anspelar 

på att det är pinsamt om det märks på något sätt att du har mens (s. 115). Denna vinkling är 

något som även bekräftas av Rembeck (2008, s. 9). Tabun blir även märkbar när reklamen 
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använder sig av en blå vätska för att illustrera mensblodet, som egentligen är röd (Henry, 

2016, s. 114). Illustrationen av det blåa mensblodet medverkar även till den “onda cirkeln som 

göder sig själv” där Henry menar att kvinnor inte ska blöda och män inte ska gråta (Henry, 

2016, s. 118).  

   

Enligt Denny och Manns studie (2007) så är kunskapen och vetskapen kring endometrios 

oroväckande låg, det är också något som Henry (2016) berör i ett kapitel. Henry (2016, s. 74) 

poängterar att det är en okänd men vanlig sjukdom, så om man tror sig lida av det ska man stå 

på sig. Hon tipsar även förstagångsmensarna att läsa på om endometrios (s. 27). Henry 

ifrågasätter sjukvården och skriver “Att många läkare inte har en aning om att folksjukdomen 

endometrios existerar, trots att en av tio med livmoder lider av den?” (s. 99). Denny och Mann 

(2007, s. 113) menar att det tar i snitt fem år innan en kvinna som vänt sig till läkarvården får 

diagnosen endometrios. Henry (2016, s. 74-75) skriver att det tar i genomsnitt åtta år från det 

att någon med sjukdomen förstår att menssmärtorna inte är normala till att den får en diagnos. 

Henry påstår alltså att det tar tre år längre, men eftersom Denny och Mann (2007) enbart visar 

hur lång tid det tar att få en diagnos när man väl uppsökt vården antar vi att det kan ta tid 

innan man vågar ta sig dit, med tanke på stigmatiseringen kring ämnet. Utifrån det kan vi anta 

att Henrys ord inte är uppdiktade utan att hon gjort någon form av efterforskning, även om 

hon inte presenterar sina källor.  

9.2 Bokens utformning 

Eftersom denna rubrik rymmer mycket information är den uppdelad i två underkategorier. 

Läromedel berör hur ett läromedel i stort kan vara utformat. Text fokuserar mer på 

utformningen och analysen av texten i en bok eller ett läromedel. Utifrån dessa två 

indelningar analyserar vi Henrys bok och ser om texten i boken är pedagogisk och om den 

kan inkluderas i undervisningen som ett sorts läromedel.  

9.2.1 Läromedel  
Molin (2006, s.186) menar att läromedel oftast ses som en sanning och sällan ifrågasätts. 

Utifrån det är denna granskning av Henrys bok viktigt, innan den plockas in i undervisningen. 

Vidare skriver Molin (2006, s. 186) att innehållet i läromedlet styr undervisningen eftersom 

läxor och prov oftast baseras på vad eleverna läser. Wingård (2011, s. 34) skriver “att 

läroboken bör ge vägledning och stimulans till att uppnå kunskapsmålen”. Henrys bok kan 

anses vara irrelevant för svenskämnet eftersom den handlar om ett ämne som enklare och med 
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stöd i styrdokumenten mer specifikt kan kopplas till naturkunskapen. Varför den ändå bör 

användas i svenskan kommer att diskuteras vidare i diskussionen. 

 

Sture Långström (1997, s. 185) skriver om författarens vikt i skrivandet av ett läromedel och 

menar att han sett att författare antingen varit forskare eller lärare innan de skrivit ett 

läromedel. Clara Henry är varken eller, vilket kan tala emot henne som författare av ett 

läromedel. Däremot tar Långström (1997, s. 214) upp i sin sammanfattning att hans 

undersökningar gällande författarna till de böcker han undersökt inte genomgått någon form 

av “provskrivning” till förlagen utan de har antingen skrivit en bok utifrån sitt personliga 

intresse eller blivit utvalda mer av bekvämlighet än av professionalitet. Detta talar för Henry 

då hon har ett brinnande intresse för ämnet i boken vilket hon påvisar flertalet gånger: 

“Mensen tog över min kropp och nu älskar jag den” (Henry, 2016, s. 11). Ibland har ett 

läromedel flera författare men det behöver nödvändigtvis inte betyda att boken blir bättre eller 

mer legitim att använda. Långströms undersökningar (1997, s. 217) visade att de författare 

han intervjuade sällan satt tillsammans med sin kollega och arbetade och ibland hade de olika 

författarna olika didaktiska synvinklar. En fördel som Henry har som författare av ett 

eventuellt läromedel är det faktum att hon är en känd person bland stora delar av målgruppen. 

Enligt Akbulut (2016, s. 665) kan förebilder skapa ett utökat eller nyfunnet intresse hos 

följarna och här har Henry fördelen med att vara en förebild med över 432 000 följare på 

Youtube. Om en okänd författare skrivit samma bok utan att tidigare ha en följarskara så 

kanske boken inte hade fått samma genomslagskraft eller blivit något som många unga 

personer velat läsa.  

 

När det kommer till själva utformningen av läromedlet säger Nelson (2006, s. 18) att 

mängden fakta ibland kan vara ett problem eftersom det kan bli för mycket nya begrepp på en 

gång och eleverna hinner då inte bearbeta innehållet. Nelson (2006, s. 17-18) riktar även kritik 

mot bilder, textrutor och symboler i läromedel. Det kan vara svårt för eleven att tolka vad 

symboler innebär och hur bilderna ska integreras med texten och textrutor kan ge ett förvirrat 

intryck. Nelson (2006, s. 18) menar att det är läraren som direkt eller indirekt ger direktiv för 

hur boken ska användas. Nedan ses ett utdrag från Henrys bok. Det är inte så mycket text eller 

nya begrepp på sidorna men layouten kan vara svår att förstå sig på då det är skrivet i två 

kolumner med citat i mitten. Bilderna är ibland svåra att koppla ihop med texten.   
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Wingård (2011, s. 44) skriver också att ett läromedel ska skapa mening för eleven genom att 

förklara grundläggande begrepp så att eleven själv kan problematisera ämnet. I kapitlet 

“menscyklopedia” (Henry, 2016, s. 52-85) förklarar Henry genomgående olika begrepp 

relaterade till ämnet och allmänt i boken så delger Henry läsarna information som de sedan 

kan diskutera kring själva. När Henry (2016, s. 157) förklarar vad feminism i grund och 

botten är avslutar hon med meningen: “det tycker jag ändå låter vettigt”. Detta avslut är ett 

exempel på ett tillfälle i texten då Henry bjuder in till samtal kring innehållet.  

 

Annelie Holmberg, Mia Porko-Hudd och Marcus Samuelsson skriver i sin artikel “Allt kan 

transformeras till ett användbart läromedel” (2017, s. 79) att material som haft ett annat syfte 

kan användas som läromedel om det bearbetas. Henrys bok är inte skriven som ett läromedel 

och frågan är om Henry själv räknat med att boken kan användas som det med tanke på hur 

mycket hon kritiserar skolan i sin text. Redan i innehållsförteckningen benämner hon kapitlet 

“menshistoria” som “historielektionen du inte får i skolan” (Henry, 2016, s. 7). Vidare kan 

man läsa i förordet (s. 11) att hon påstår sig enbart ha fått femton minuters undervisning om 

ämnet mens i skolan vilket inte gav henne tydlig kunskap. “Skolans mensutbildning var 

ungefär lika välfungerande som demokratin i Nordkorea” (s. 13), kan sammanfatta Henrys tro 
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på skolans utbildning och hon menar också att hon kände sig sviken av skolan (s. 14). Men 

oavsett Henrys syfte gällande boken så är frågan om innehållet i boken lämpar sig för 

pedagogiska syften eller inte.  

9.2.2 Text 
Primära pedagogiska texter är avsedda att användas i undervisningssyfte och sekundära 

pedagogiska texter är skrivna i ett annat syfte men kan även förekomma i utbildningssyfte 

(Kenndal, 2011, s. 115). Gemensamt för den pedagogiska texten är att den inte ska skapa ny 

kunskap utan reproducera eller återskapa redan existerande kunskap (Kenndal, 2011, s. 115). 

Henry visar flera gånger i boken att hon använt sig av tidigare forskning och andras kunskaper 

som hon hittat på nätet. Henry (2016) berättar hur hon gått tillväga när hon sökt information 

(s. 43) och skriver att hon ibland ägnade mer tid åt att söka information än att skriva boken (s. 

202). Hon skriver även att hon inte är någon expert utan enbart försöker skriva ner sina 

samlade kunskaper (s. 202). Utifrån just detta kan boken anses vara lämplig att använda som 

en pedagogisk text då Henry inte försöker skapa ny kunskap.  

 

Men låt oss inte på grund av det lilla beviset fastslå den som pedagogisk. Kenndal (2011, s. 

116) tolkar den pedagogiska texten som att vara intentionell, eftersom den syftar till lärande 

och att den är institutionell för att den används i skolan. Här faller Henrys bok naturligt in i 

den intentionella delen eftersom hennes syfte är att lära ut något: “Det, mina kära 

menslärjungar, ska jag lära er nu” (Henry, 2016, s. 55). Däremot är den inte institutionell då 

den ännu inte används i skolan som ett läromedel. Detta behandlas vidare i diskussionen.  

 

Ytterligare menar Kenndal (2011, s. 116) att en pedagogisk text förmedlar innehållet från en 

avsändare till en mottagare och att det mellan dessa råder ett asymmetriskt förhållande, vilket 

betyder att förförståelsen och förkunskaper inför ämnet är olika beroende på om personen är 

en avsändare eller en mottagare. Henrys hela syfte med boken är att ge information till de som 

inte kan lika mycket som henne, så även det är ytterligare tecken på att texten räknas som 

pedagogisk. Ett exempel på detta kan ses i följande citat då Henry framställs som den erfarna 

som har koll och ger tips till de som inte har kommit dit än: “Du, kära läsare, ska få ta del av 

mina bästa lifehacks för att äga mensen, hur du klarar dig ur en shit-jag-fick-mens-och-har-

inga-mens- skydd-situation, och jag kommer lära dig exakt vad som är menssexism och vad 

som inte är det” (Henry, 2016, s. 177). “Och om du har denna bok i din hand ska jag lära dig 

allt du någonsin kommer behöva veta om olika sorts mensskydd” (Henry, 2016, s. 39). Här är 
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det tydligt att hon skriver till en mottagare som har färre förkunskaper än henne själv, något 

som enligt Kenndal (2011) bidrar till att texten blir pedagogisk.  

  

Ännu ett argument för att Henrys bok är värd att ha med i undervisningssyfte är sättet hon 

skriver den på. Enligt Kenndal (2011, s. 118) använder man sig av tre olika 

framställningsformer när man skriver en text som har lärande som fokus: beskrivande, 

berättande och diskursiva former och Henrys bok innefattar alla tre.   

 

Den beskrivande (förklarande) framställningsformen pekar på en viss verklighet med 

tillhörande begrepp, men problemet kan vara att begreppen i texterna inte relateras till de 

begrepp som läsarna är vana vid sen tidigare (Kenndal, 2011, s 118). Med andra ord är det 

viktigt att texter med lärande som fokus landar i läsarnas proximala utvecklingszon (Säljö, 

2012, s. 193) så att det inte blir ett för stort hopp från vad läsaren kan till vad texten lär ut. 

Henry är beskrivande på en passande nivå ett flertal gånger, inte minst med hjälp av liknelser. 

Hon beskriver hur mensvärk känns på ett flertal sätt med liknelser som gör att även de som 

inte haft mensvärk förstår (Henry, 2016, s. 68-69) och förklarar grundläggande varför 

mensvärk uppstår (s. 64). Henry har till och med en ordbok där hon förklarar mensrelaterade 

ord på ett enkelt sätt (s. 28-29).  

 

Den berättande (narrativa) texten återger händelser kronologiskt och skapar en logisk ram 

som kan göra det enklare för läsaren att fokusera på budskapet (Kenndal, 2011, s. 118). Henry 

(2016, s. 10) inleder boken med en narrativ text som väldigt ärligt berättar om hennes 

upplevelser för att fängsla läsaren. Vidare berättar hon om när hon fick sin första mens genom 

en kronologisk berättelse om något självupplevt: “Det var första dagen på terminen, lektionen 

innan lunch, och allt jag kunde tänka på var att det klibbade som fan i trosorna” (s. 20). Hon 

berättar även om tre tillfällen då hon upplevt att det varit jobbigt med mens i skolan (s. 135). 

Här ger Henry inramade historier med ett viktigt budskap, speciellt om boken används i 

skolan där just hennes berättelser utspelade sig.  

 

Den diskursiva (argumenterande, diskuterande) texten lyfter upp problem och frågeställningar 

och utformas med argument och motargument för att skapa större förståelse för en händelse 

eller ett fenomen (Kenndal, 2011, s. 118-119). I kapitlet “Menssexism” lyfter Henry (2016, s. 

140-147) upp flertalet problem och frågor som flickor kan få och ger förslag på motargument 

eller svar på tal. Även i kapitlet “Menscyklopedia” hänvisar Henry läsaren till att inte ta 
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någon skit och ger motargument till påståenden som: ”Det är bara vanlig mensvärk, det gör 

sådär ont ibland” (s. 76-77). Just detta stycke handlar om när man har extra svår mensvärk 

som kan vara endometrios, och eftersom forskning (Denny och Mann, 2007, s. 113) visar att 

det kan ta upp till fem år att få en diagnos så kan dessa argument från Henry behövas, 

speciellt när man är ung och inte känner auktoritet inför föräldrar eller skolsköterskan.  

 

Formulerandet av själva texten kan ha betydelse för huruvida texten skapar intresse eller ej. 

Nelson (2006, s. 24) skriver om hur strikt strukturerade texter kan bidra till att eleverna tappar 

intresse för innehållet medan personliga texter öppnar upp och låter eleverna kommentera 

texten och skapa egna värderingar. Henrys bok är genomgående lättsam och väldigt personlig, 

eftersom hon delar med sig av sina egna erfarenheter och reflekterande tankar. Som till 

exempel: “Jag har dock inte alltid varit en person som utan bekymmer kan öppna upp sig när, 

hur och inför vem som helst om att det rinner blod ur vaginan” (Henry, 2016, s. 11). Här 

tydliggör Henry hur hon personligen har utvecklats och nu själv är mer öppen. Henry är även 

personlig på så sätt att hon inkluderar familjemedlemmar i sitt skrivande: “Jag lovade dock 

min hypokondriska mamma att gå och kolla upp mitt dubbelmensande, för även om 

sjuksköterskan bara svarade att det var fullt normalt lät det som en bra plan i mina öron” (s. 

203). Hon reflekterar även öppet och lättsamt om problem kring sin egen menstruation: “Sista 

dagen hade jag använt en normalstor tampong fastän jag egentligen borde ha tagit en mini, 

och som ett resultat av min vägran att ta mig ut i decemberkylan för att köpa nya 

minitamponger har jag nu en snippa lika torr som min morfars hälar” (s. 10). Här använder 

hon sig även av metaforer då hon berättar om ett tabubelagt ämne. Dessa exempel visar på att 

Henry inte är strikt i sitt skrivande utan mer personlig vilket enligt Nelson (2006) ger mer 

öppenhet för eleverna att fundera kring och uttrycka egna värderingar.  

 

Metaforer och synonymer är ytterligare ett sätt för att skapa en mer levande text. Det är något 

som Henry använder sig av genomgående i sitt skrivsätt, som vi redan sett exempel på. 

Metaforer och synonymer är något som används ofta i svenska språket och i kursplanen för 

svenska som andraspråk ingår synonymer i det centrala innehållet (Skolverket, 2017, s. 268). 

Därför kan Henrys bok vara givande eftersom eleverna ges möjlighet att reflektera över vad 

olika ord innebär och vilken betydelse de har i olika sammanhang. Kangira, Mashiri och 

Gambahaya (2007, s. 32) anser att det blir lättare att diskutera kring tabubelagda ämnen med 

hjälp av metaforer. Henry (2016, s. 58-59) reflekterar kring detta under rubriken “Topp 5 
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bästa mens-synonymer”. Bland annat nämner hon att det genom tiderna behövts kodord för att 

kunna säga att man har mens (s. 58). 

9.3 Boken i undervisningen   

Enligt Skolverkets stödmaterial (2014, s. 27) bör undervisning i sex och samlevnad ingå i 

olika sammanhang, då möjligheterna för förståelse och kunskap ökar om ett ämnesområde 

återkommer inom ramen för olika skolämnen. Ämnet i Henrys bok behöver därför inte enbart 

vara kopplat till undervisningsämnet biologi. Skolverkets stödmaterial (2014, s. 57-66) lyfter 

fram delar i svenskämnet i läroplanen där sex och samlevnad kan inkluderas. Bland annat när 

det gäller att inkludera olika former av litteratur och att använda sig av olika sorters texter. 

Här kan alltså Henrys bok inkluderas på ett sätt som har stöd i styrdokumenten.  

 

Goldman (2011, s. 155) menar att sexualundervisning innan 12 års ålder är att föredra, bland 

annat eftersom flickor får sin mens i den åldern. Henrys bok är riktad till 

“förstagångsmensarna” och även Henry skriver att “Det vanligaste är att få mens när du är 

mellan tolv och fjorton år” (Henry, 2016, s. 27). Henry skriver inget specifikt om när hennes 

bok bör läsas. Forskningen går i linje med vårt syfte eftersom denna uppsats är inriktad till år 

4-6 då eleverna passerar 12-årsåldern. Även välkända pedagoger som Piaget menar att barn i 

12-årsåldern utvecklar en förmåga att förstå resonemang och situationer bättre (Rembeck, 

2008, s. 13). 

 

Oftast har mamman en betydande roll för flickors relation till mens. Men tyvärr kan mammor 

ha fel kunskaper kring menstruationen som förs vidare (Rembeck, 2008, s. 9). Henry (2016, s. 

23) skriver om hur hon berättade för sin mamma när hon fick sin första mens men inte alls 

fick det stöd hon förväntat sig. Collier-Harris och Goldman (2017, s. 124) menar att dagens 

ungdomar söker mycket information själva via internet och kan använda sig av appar och 

hemsidor för att få svar på frågor. Här blir lärarens roll extra viktig gällande undervisning. 

Elever och föräldrar har en tillit till att läraren ska leverera relevant och effektiv utbildning 

kring puberteten (Collier-Harris and Goldman, 2017, s. 126). Enligt RFSU:s stödmaterial 

(2004, s. 8) behöver läraren vara trygg i sin roll och kunna möta eleverna med tydligt 

engagemang. Läraren måste vara påläst och kunna svara på frågor som eleverna har utifrån 

verkliga resonemang och på ett pedagogiskt sätt (Goldman, 2010, s. 83). Även här har Henry 

exempel från sin skolgång som stämmer överens med forskningen. I förordet (Henry, 2016, s. 

11) sammanfattar Henry vad hennes fröken lärde henne om mens, vilket var väldigt kortfattat 
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och verkade hemligt, enligt henne själv. Eftersom Henry jämför skolans mensutbildning med 

statsskicket i Nordkorea (s. 13) kan man anta att lärarna inte utstrålade trygghet, öppenhet 

eller engagemang eller var särskilt pålästa. Läraren behöver alltså känna sig bekväm och trygg 

med ämnet och vara engagerad så att utbildningen blir givande för eleverna.   

9.4 Koppling till läroplanen   

I skolans värdegrund ingår det att utveckla en medkänsla för andra människor och ingen ska 

behöva utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Fördomsfullhet måste bemötas 

med bland annat kunskap och öppna diskussioner (Skolverket, 2017, s. 7). Kvinnor och män 

ska behandlas jämställt och skolan behöver motverka traditionella och nedärvda könsmönster 

(Skolverket, 2017, s. 8). Henrys bok kan här användas som exempel ur verkligheten och 

utdrag från boken kan diskuteras i syfte att nå skolans värdegrund. Förutom hela kapitel som 

handlar om sexism och feminism ger Henry inblick från sin uppväxt där kränkningar och 

fördomsfullhet har framkommit. Henry (2016, s. 135) ger flera exempel på då killarna i 

klassen särbehandlade tjejerna som hade mens och i förordet berättar Henry (2016, s. 12) om 

hur killarna exkluderades i mensundervisningen. Det får en att undra huruvida skolan 

motverkade traditionella könsmönster eller ej. Utöver det genusperspektiv som göms bakom 

andra ord i läroplanens värdegrund så ingår även fyra uttalade perspektiv och i all 

undervisning är det angeläget att beröra dessa perspektiv för att ge en överblick och ett 

sammanhang. Alla fyra perspektiv kan mer eller mindre kopplas till Henrys bok vilket gör den 

mer legitim att använda i undervisningen.   

 

När det kommer till det historiska perspektivet så har Henry (2016) ett helt kapitel om detta. I 

det historiska perspektivet så ingår det att få en förståelse för samtiden och en beredskap för 

framtiden. Henry berättar ur ett historiskt perspektiv hur kvinnor har haft det och hur olika 

religioner ser på kvinnors mens, vilket kan få elever att koppla ihop nutiden med dåtiden 

(Henry, 2016, s. 88-101).   

 

Miljöperspektivet kan vara svårt att skönja i Henrys bok, men hon skriver om menskoppen 

som är ett relativt nytt mensskydd och som är både billigt och miljövänligt (Henry, 2016, s. 

46). Hon skriver även om andra kulturer och att man historiskt sett inte alltid haft mensskydd 

men menar att det inte hade varit så hållbart eftersom det hade behövts mycket städning (s. 

118).  
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Gällande andra kulturer så ingår det i det internationella perspektivet, som handlar om att se 

vår verklighet i ett globalt sammanhang. Henry (2016, s. 89) jämför livet i Frankrike i en 

intervju med en fransk journalist och under rubriken “Mens i olika kulturer” (s. 96) lyfts flera 

olika sorters kulturer upp från hela världen.   

 

Det sista perspektivet som nämns i läroplanen är det etiska. Enligt det etiska perspektivet ska 

skolan främja elevernas förmåga att agera ansvarsfullt (Skolverket, 2017, s. 10) och det kan 

även kopplas till skolans värdegrund att inte kränka, diskriminera och att verka för 

jämställdheten. Detta gör även Henry (2016), som vi lyft exempel på tidigare.   

 

När det kommer till de övergripande målen och riktlinjerna i skolan nämns det även där att 

eleverna ska utveckla en respekt för varandra, hjälpa andra och ta avstånd från kränkande 

behandlingar (Skolverket, 2017, s. 12). De ska även leva sig in i andra människors situation 

och kunna använda ett kritiskt tänkande för att själv formulera åsikter grundade på kunskaper 

och etiska överväganden (Skolverket, 2017, s. 13). Här kan Henrys bok användas på många 

olika sätt. Eftersom den förklarar hur det är att vara kvinna och att få mens samt hur kvinnor i 

alla tider har bemötts av män och omvärlden kan boken vidga pojkarnas kritiska tänkande och 

de kan med hjälp av Henrys målande beskrivningar leva sig in i sina kvinnliga klasskompisars 

situation. Exakt hur dessa övergripande kunskaper kan användas i just svenskämnet och hur 

boken kan användas där kommer att presenteras nedan samt diskuteras grundligare i 

diskussionen.    

9.4.1 Kursplanen i svenska 
I introduktionen till svenskämnet står bland annat att människor genom språket utvecklar 

sin identitet genom att uttrycka och förstå sig på sina och andras känslor och tankar 

(Skolverket, 2017, s. 252). I Henrys bok förmedlar hon sina tankar och känslor om ett 

specifikt ämne på flera olika skrivsätt. Genom att använda boken i svenskundervisningen 

skapar läraren en möjlighet för eleverna att utveckla de eftertraktade egenskaperna i 

kursplanens introduktion.  

  

I syftet för svenska står det att eleverna ska läsa och analysera olika typer av texter och 

utveckla sitt språk i mötet med dem (Skolverket, 2017, s. 252-253). Henry erbjuder en 

enkel bok som kanske skiljer sig från det vanliga läromedlet eftersom hon själv är ung och 

skriver på ett talspråkligt sätt som eleverna själva kan relatera till. Eleverna ska även vara 

kritiska till olika källor och värdera dem (Skolverket, 2017, s. 253). Henrys bok innehåller 
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flertalet fakta som eleverna själva kan söka efter via internet för att verifiera. Henry själv 

uppmanar läsaren att googla efter information ett flertal gånger i boken. I svenskan ingår 

det även att lära om ansvarsfullt agerande vid kommunikation i olika medier (Skolverket, 

2017, s. 255). Eftersom Henry uttryckt sig via olika medier, inte minst en bok, kan 

eleverna även analysera Henrys kommunicerande. Det kan vara enklare för eleverna att 

analysera Henrys texter eftersom hon skriver på olika mediala plattformar, som är olikt 

läroböcker. Utifrån detta blir det även viktigt för eleverna att lära sig vara källkritiska, 

vilket kan kopplas till det centrala innehållet som handlar om att eleverna ska veta hur man 

agerar källkritiskt (Skolverket, 2017, s. 256).  

 

I det centrala innehållet ingår det även att lära sig om olika sorters texter samt deras 

uppbyggnad och typiska språkdrag (Skolverket, 2017, s. 255). Enligt Kenndals definition 

(2011, s. 118-119) så anser vi att Henrys bok kopplas till tre av de olika 

framställningsformerna som även eleverna ska lära sig om, beskrivande, berättande och 

argumenterande/diskursiva. Här får eleverna minst tre olika sorters texter i en och samma 

bok. Vidare i det centrala innehållet ingår det att uttrycka känslor och åsikter via bland 

annat ord (Skolverket, 2017, s. 255). Eftersom Henry delar med sig av sina starka åsikter 

kan detta diskuteras i klassrummet och eleverna har möjlighet att ge sina åsikter i samma 

fråga. Följande utdrag från Henrys bok (2016) skulle till exempel kunna vara 

utgångspunkter i en diskussion, eftersom eleverna kan utforma egna åsikter och uttrycka 

sina känslor med koppling till Henrys påstående: 

Min lösning är att alla menstruerande under tjugo får en menskopp eller månatliga 
ransoner av budgetbindor från sin skola eller närmaste ungdomsmottagning (s. 49). 
       
En man är en man, medan en kvinna är kroppsdelar. En kvinna består av bröst, lår, mage, 
läppar och hår. Höfter, naglar och ögon. För varje kroppsdel finns ett nytt ideal (s. 164).  

 

Båda citaten är en bra grund till diskussion eftersom Henry i det första citatet ger förslag på en 

lösning där eleverna kan diskutera för- och nackdelar. I det andra citatet berörs ideal på ett 

provocerande sätt som kan väcka åsikter och bidra till diskussion.    

 

När det kommer till kunskapskraven i 6:an (Skolverket, 2017, s. 259) så kan Henrys bok vara 

behjälplig när det handlar om att nå flera av dem. Bland annat står det att eleven ska läsa olika 

sorters texter med flyt och där kan texter i Henrys bok användas. Eleven ska också kunna 

sammanfatta texter, kommentera centrala delar samt tolka och föra resonemang om 
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framträdande budskap vilket alla kan kopplas till Henrys bok likväl som någon annan lärobok. 

Eleven ska även kunna samtala om bekanta ämnen, ställa frågor och framföra egna åsikter. 

Nämnda kunskapskrav kan alla nås via Henrys bok, bland annat genom att låta eleven hålla 

ett tal om ett specifikt kapitel, tycka till om någon särskild del hen läst om eller formulera 

egna frågor utifrån Henrys text. Mer konkreta exempel på hur läraren kan använda boken i 

svenskämnet framkommer under diskussionen men vi har nu etablerat ett flertal områden som 

öppnar upp för att använda sig av Henrys bok i svenskämnet. 

 

10 Diskussion 

I diskussionen inkluderar vi våra tankar kring det vi kommit fram till i analysen och 

presenterar svaren på våra frågeställningar. Vi kommer avslutningsvis ge konkreta exempel 

på hur boken kan användas i undervisningen kopplat till läroplanen och kursplanen i svenska.  

10.1 Bokens ämne 

Utifrån frågeställningen “Vilken tidigare forskning finns som kan styrka textens behandling av 

ämnet?” kommer vi här att diskutera trovärdigheten i Henrys bok i relation till den tidigare 

forskning vi har tagit upp.  

 

Under analysdelen lyfte vi flertalet exempel på fakta som forskarna Chrisler och Johnston-

Robledo (2011), Denny och Mann (2007) samt Rembeck (2008) har skrivit om. Dessa fakta 

kopplades samman med Henrys påståenden i boken. Vi kom fram till att den tidigare 

forskning stämde överens med vad Henry skriver. Däremot påstår Henry ibland saker på ett 

självklart sätt som kan få läsaren att tro att det är sant, fast det i själva verket handlar om 

hennes tolkningar. Till exempel skriver Henry att alla vet att huvudvärk är en synonym för 

mensvärk (2016, s. 138). Detta bör inte alltid ses som en sanning.    

 

Vi har enbart kunnat göra stickprov i Henrys bok där vi lyfter upp fakta vi har ansett vara 

relevant att validera. Henry har dock inga referenser genom boken och hänvisar ofta till 

Google som källa. Eftersom det är oklart hur mycket av informationen i boken som stämmer 

så kan det vara vanskligt att som lärare lita blint på kunskapen i den. I denna uppsats finns 

inte tiden att kontrollera alla påståenden mot fakta. Men den fakta vi har jämfört med tidigare 

forskning har stämt, vilket ger Henry större trovärdighet. Bland annat har vi undersökt det 

Henry skriver om tabut kring mens och att det inte ska synas och har hittat flera källor som 
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styrker det hon skriver. Vi har även undersökt det Henry skriver om endometrios och även där 

funnit belägg som bekräftar hennes ord.  

 

Sammanfattningsvis finns det forskning som kan styrka delar av bokens innehåll, men den 

forskning vi har hittat kan inte tillgodose allt i boken. Eftersom det i den svenska kursplanen 

ingår att vara källkritisk, och det till och med är ett betygskriterium så kan läraren med fördel 

använda sig av Henrys bok och låta eleverna själva undersöka vilka källor Henry kan ha 

använt sig av. Det kan ge eleverna ett ökat engagemang att undersöka en tryckt bok och inte 

enbart få en lärobok eller stenciler. Läraren kanske till och med kan meddela att elevernas 

arbete med källkritik kommer användas på något sätt. Möjligtvis kan eleverna skicka 

kommentarer till Henry som tips och råd inför kommande böcker eller skicka 

sammanfattningen av källkritiken till andra lärare som vill använda sig av boken i 

undervisningssyfte.     

10.2 Bokens utformning  

Kopplat till frågeställningen “Är bokens utformning och språk passande för undervisning?” 

så har vi undersökt layouten och språket i Henrys bok samt hittat tidigare forskning om hur 

läromedel kan vara utformade.  

  

Både Molin (2006) och Wingård (2011) menar att läromedlet bör ha koppling till 

kunskapsmålen. Här kan Henrys bok lätt förbises eftersom ämnet enligt kursplanerna snarare 

hör hemma i biologin än i svenskan. Däremot har vi i analysen givit exempel på delar ur det 

centrala innehållet och betygskriterier i svenskan där en bok som Henrys kan användas trots 

ämnet. Även Skolverkets stödmaterial (2014, s. 27) säger att sex och samlevnad bör 

inkluderas i flera sammanhang. En fördel med att använda Henrys bok i just svenskan är att 

hon tydligt använder flera olika framställningsformer såsom beskrivande och berättande 

texter. Dessa framställningsformer finns med i läroplanen som något eleverna ska lära sig om. 

Kenndal (2011, s. 118) nämner också dessa framställningsformer som en fördel att använda 

när man skriver en text som har lärande i fokus. Här kan läraren kombinera det faktum att 

stora delar av Henrys text har lärande som fokus, samtidigt som eleverna kan lära sig mer om 

vilka olika sätt en text kan vara uppbyggd på. Det finns fler fördelar med att Henry skriver på 

ett berättande och öppet sätt. Nelson (2006, s. 24) menar att strikt strukturerade texter kan få 

eleverna att tappa intresse och att personliga och öppna texter kan skapa mer utrymme för 

elevernas åsikter och egna tankar. Henry bjuder ofta in läsaren att själv tänka och reflektera, 
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något som Wingård (2011) nämner som en viktig kvalité i läromedel. Detta kan även kopplas 

till betygskriterierna i svenskan där eleverna bland annat ska diskutera sina åsikter. Som en 

del av sitt berättande och öppna skrivsätt använder sig Henry genomgående av många 

metaforer och synonymer. Detta gör att det blir lättare att diskutera kring tabubelagda ämnen 

menar Kangira, Mashiri och Gambahaya (2007, s. 32) och eftersom eleverna enligt den 

svenska kursplanen ska utveckla ett varierat och rikt språk så hjälper Henrys användning av 

metaforer till på flera olika sätt. 

 

När det kommer till själva layouten av boken har vi inte funnit mycket forskning kring ämnet. 

Det Nelson (2006, s. 17-18) skriver är att textrutor kan ge ett förvirrat intryck, att bilder bör 

kunna integreras med texten och att för många nya begrepp inte ska presenteras på en och 

samma gång. Henrys bok är utformad med text i två kolumner, mycket färg och bilder samt 

förstorade citat som ibland bryter av hela sidan. Vår upplevelse av läsningen var att det blev 

väldigt förvirrande med dessa citat samtidigt som texten är i två kolumner. Ibland var det 

svårt att förstå vart man skulle läsa vidare någonstans. Illustrationer och bilder gör visserligen 

att man blir intresserad av att läsa vidare men vissa bilder, som Henrys selfies, är svåra att 

motivera. Nelson (2006, s. 18) menar att det är läraren som ger direktiv för hur boken ska 

användas, så vi upplever det viktigt att läraren läser igenom boken först och tänker på vilka 

delar av boken som tas med i undervisningen och varför. Även Holmberg, Porko-Hudd och 

Samuelsson (2017, s. 78) trycker på lärarens roll eftersom de menar att läraren har en 

nyckelroll när det kommer till att plocka in material i undervisningen som är i linje med 

ämnets mål, oavsett om det är ett läromedel eller ej.  

 

I analysen har vi kommit fram till att flera källor säger att ett material inte behöver vara skapat 

som ett läromedel för att användas i undervisningen. Det kan vara skapat i ett annat syfte men 

användas som läromedel om det bearbetats (Holmberg, Porko-Hudd och Samuelsson, 2017, s. 

78) och en sekundär pedagogisk text är skriven i ett annat syfte men kan förekomma i 

utbildningssyfte (Kenndal, 2011, s. 115). Henrys bok är inte ett läromedel och hon kritiserar 

skolan och utbildningen starkt i vissa partier. Här återknyter vi till lärarens viktiga roll när det 

handlar om att välja ut bitar i boken som är relevanta för undervisningen. Däremot visar vår 

analys att Henrys bok kan klassas som en sekundär pedagogisk text och man märker att 

Henrys mål är att förmedla kunskap, vilket är en stark egenskap att ha i material som man 

använder i undervisningen. Kenndal (2011, s. 116) menar att en pedagogisk text ska vara både 

intentionell och institutionell för att användas i skolan. Henrys bok är intentionell eftersom 
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dess syfte är att lära ut men den är ännu inte institutionell eftersom skolor inte använder sig av 

den i utbildningen. Men om lärare lär sig använda boken och plocka in den i olika delar av 

undervisningen så kan boken även bli institutionell.  

 

Trots att Henry inte är någon forskare eller lärare, vilket Långström (1997, s. 185) menar är 

det vanligaste för en läroboksförfattare, skapar hennes brinnande intresse för ämnet i boken 

trovärdighet. Henry har också fördelen med att vara en känd person och enligt Akbulut (2016, 

s. 665) kan förebilder skapa ett utökat eller nyfunnet intresse hos följarna. Detta gör att 

Henrys bok kan få större genomslagskraft hos eleverna än om någon för eleverna okänd 

forskare hade skrivit en lärobok som läraren valt att inkludera i undervisningen. Därför ser vi 

det som en fördel att plocka in undervisningsmaterial som en ung och känd person skapat. 

 

Sammanfattningsvis menar vi att Henrys bok överlag är pedagogisk och har som syfte att lära 

ut. Däremot är det bra att läraren finns med och vägleder eleverna i läsningen av boken. 

Därför bör den användas mer som ett läromedel kopplat till övningar och uppgifter än att 

läraren bara låter eleverna läsa den från början till slut. Gällande utformningen är bokens 

upplägg tydligt och bra men bilder och textdesign kan göra det förvirrande för eleverna att 

läsa helt själva. Här behöver läraren vara med och vägleda. Gällande bokens språk är det 

öppet och personligt vilket forskning visar är fördelaktigt för ökad återkoppling från elevernas 

sida. Läraren kan även förbereda olika uppgifter och övningar kopplade till den svenska 

kursplanen med utdrag från boken som grund.  

10.3 Boken i undervisningen  

Utifrån frågeställningen “Vad ska övervägas när boken används i undervisning?“ så har vi 

undersökt vilka pedagogiska aspekter läraren kan behöva tänka på innan Henrys bok används 

i undervisningen. Den tidigare forskning vi har hittat inbegriper främst två områden. Dels 

ålder på eleverna när bokens ämne bör tas upp och dels hur viktig lärarens roll är.  

 

Gällande åldern på eleverna menar Goldman (2011, s. 155) att 12-årsåldern är att föredra 

eftersom många elever får sin första mens i den åldern. Även Piagets tankar om barns 

förståelse (Rembeck, 2008, s. 13) talar för att läraren bör introducera boken vid 12-årsåldern. 

Utifrån flera olika synvinklar är alltså 12-årsåldern en bra tidpunkt att använda boken. 
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Gällande lärarens roll så pekar forskning på att den är viktig, speciellt när det kommer till ett 

ämne som kan anses vara tabu och något jobbigt att prata om. Läraren behöver vara påläst och 

kunna svara på frågor som kan komma upp (Goldman, 2010, s. 83).  

 

Utöver den tidigare forskningen så finns det flera aspekter vi vill lyfta upp inom detta område. 

Henry (2016, s. 12) ifrågasätter tidigt i boken varför inte killar fick vara med när hennes klass 

diskuterade mens och sexualundervisning. Enligt skolans värdegrund ska den “främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket, 2017, s. 7). Skolan ska 

även aktivt och medvetet främja flickor och pojkars lika rätt och möjligheter, samt ha ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2017, s. 8). Utifrån detta anser 

vi att det är viktigt att inkludera även killarna i undervisning där mens och liknande 

diskuteras. Henry lyfter flertalet gånger upp hur hon känt sig kränkt av killarna i klassen. Ett 

exempel är när hon redogör för tre anledningar till varför hon tycker mens är jobbigt och 

killar är anledningen till alla tre (Henry, 2016, s. 135). Eftersom skolans mål är att varje elev 

ska ta avstånd från kränkande behandling (Skolverket, 2017, s. 12) vill vi påstå att inkludering 

av killarna bör ske, en ökad kunskap kan leda till en ökad förståelse. Diskussioner om Henrys 

bok kan också medföra att killarnas förmåga till inlevelse ökar och förhoppningsvis 

motverkar detta ett kränkande beteende.  

 

Även om inkludering i största möjliga mån bör ske så kan elevernas religionstillhörighet och 

kultur vara något som läraren behöver beakta. Etiskt sett kan det vara viktigt att tänka på om 

eleverna i klassen tillhör en religion eller kultur som har stora skillnader från lärarens egna. 

Föräldrar kan komma att kritisera lärarens val att använda en bok som behandlar ett ämne som 

är så pass tabu i många andra länder. Detta påpekar även Henry (2016, s. 89) då hon i ett möte 

med en fransk journalist blir ifrågasatt om varför svenskar pratar om mens hela tiden.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att 12 års ålder är en givande ålder att inkludera boken i 

undervisningen. Vi anser även att pojkar, flickor och icke-binära ska ges samma möjlighet till 

undervisning vilket skapar samma förutsättningar för lärande. Det är viktigt att som lärare 

vara påläst och att gå igenom material innan det inkluderas i undervisningen, samt fundera 

kring de etiska aspekterna som finns, utifrån vilka elever som finns i klassen. Läraren ska vara 

en trygg informationskälla och förmedla god kunskap till eleverna.    

 



 

Maria Frisk & Jasmine Sundblad   34 

10.4 Konkreta undervisningsförslag  

Henrys bok kan såklart användas på ett flertal sätt i undervisningen, men nedan kommer vi att 

lista de övningar och uppgifter som har växt fram under arbetet av denna uppsats.  

 

Utifrån skolans värdegrund kan Henrys bok användas som en utgångspunkt i diskussioner på 

flertalet sätt och med olika ingångar. Under rubriken 9.4.1 kursplanen i svenska ger vi förslag 

på två citat som eleverna kan diskutera kring. Diskussionen i sig kan även ingå i den svenska 

kursplanen eftersom eleven ska uttrycka känslor och åsikter med ord i enlighet med det 

centrala innehållet.  

 

Att Henrys bok kan kopplas till alla fyra perspektiv som nämns i läroplanen (Skolverket, 

2017, s. 9-10) skapar automatiskt inga specifika undervisningsförslag, men kan ge ökad 

legitimitet till att lyfta in boken i undervisningen. 

 

I svenskämnets syfte står det att eleverna ska läsa och analysera olika typer av texter 

(Skolverket, 2017, s. 253). Här kan Henrys bok erbjuda en texttyp som skiljer sig från de 

vanliga läromedlen och läraren kan till exempel låta eleverna läsa delar av Henrys bok själva 

för att sedan analysera vilken av de olika framställningsformerna som Henry använt sig av. 

Eleverna kan sedan skriva egna liknande texter i samma framställningsform och även 

analysera varandras i ett ytterligare skede.  

 

När Henrys bok inkluderas i undervisningen måste läraren förtydliga vikten av att vara 

källkritisk. Henrys bok är skriven av en ung kvinna som finns på olika mediala plattformar 

och har samlat in fakta främst via Google. Eleverna ges utifrån detta möjligheten att själva 

undersöka om det som skrivs i boken är sant eller inte. Ett exempel på en övning är att 

eleverna får olika påståenden som finns i boken och ska sedan undersöka om de stämmer eller 

inte, och vilken fakta som mer finns kring ämnet. På detta sätt når eleverna en del av det 

centrala innehållet i svenskan som innefattar källkritik.    

 

Eleverna ska också sammanfatta texter, vilket kan ske om läraren ger ut längre stycken från 

Henrys bok som ska kortas ned, och framföra egna åsikter vilket kan nås genom att eleverna 

skriver eller samtalar om ett stycke i boken. Boken kan även användas som högläsningsbok 

med tillhörande diskussion om speciella områden eller som grund i formulerandet av tal som 

eleverna ska framföra inför sina klasskamrater.  
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Sammanfattningsvis kan Henrys bok användas som vilket annat läromedel som helst i 

svenskan då eleverna ska göra övningar utifrån texter och utdrag. Att texten sedan handlar om 

mens och kvinnliga rättigheter anser vi vara ett plus som gör att utbildningen i svenska även 

hjälper eleverna att nå de övergripande målen som skolan har i sin värdegrund. Läraren bör 

tänka på vilka texter som används i undervisningen. Istället för att enbart nå kunskapskraven i 

svenskan, kan eleverna få ett utökat lärande beroende på vad texterna handlar om.   

 

11 Slutsatser  

I denna uppsats har vi diskuterat Clara Henrys bok Ja jag har mens, hurså? som ett möjligt 

läromedel utifrån tre frågeställningar kopplade till syftet: att undersöka hur Henrys bok kan 

användas i svenskundervisningen för årskurs 4-6. Utifrån analysen och diskussionen har vi 

kommit fram till slutsatser som vi presenterar nedan för att visa hur syftet uppnåtts.   

 

Bokens ämne och innehåll styrks av forskning. Däremot har inte hela bokens innehåll styrkts 

av denna uppsats vilket innebär att läraren som implementerar Henrys bok i undervisningen 

bör vara källkritisk. Detta kan även bidra till en del av undervisningen eftersom källkritik är 

en viktig del i den svenska läroplanen (Skolverket, 2017). 

 

En fördelaktig period att inkludera boken i undervisningen är under mellanstadiet och främst i 

12-årsåldern. Vi anser även att alla elever, oavsett kön, ska ges samma möjlighet till 

undervisning, eftersom detta anges i skolans värdegrund (Skolverket, 2017, s. 7). Läraren ska 

finnas med och vara en trygg informationskälla och förmedla god kunskap till eleverna.   

 

Henrys bok faller in under många av Kenndals definitioner av en pedagogisk text (2011, 

s.118). Även om boken inte är skapad för att vara ett läromedel kan den klassas som ett 

läromedel om den i undervisningssituationen bearbetas till meningsfulla delar (Holmberg, 

Porko-Hudd och Samuelsson, 2017, s.79). Henrys bok kan inkluderas i alla delar av 

svenskundervisningen där eleverna gör övningar utifrån texter och utdrag med stöd och 

handledning från läraren. Att boken bland annat handlar om mens och kvinnliga rättigheter är 

ett plus som gör att utbildningen i svenska även hjälper eleverna att nå de övergripande målen 

som skolan har i sin värdegrund. 
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Med denna sammanfattning vill vi påstå att vi uppnått syftet med denna uppsats vilket var att 

undersöka hur Clara Henrys bok kan användas i svenskundervisningen i årskurs 4-6. Utifrån 

det resultat vi fått, så anser vi att uppsatsen har god reliabilitet och kan användas som en 

utgångspunkt till att använda boken i undervisningen. Den breda grunden till tidigare 

forskning och valet av olika källor har breddat arbetet och insikterna. Metoden vi använt oss 

av och de frågeställningar som varit gällande kan användas när andra böcker och annat 

material analyseras innan läraren använder sig av det i undervisningen. Eftersom tidsaspekten 

för detta sällan finns i det verkliga arbetet vill vi med denna uppsats kunna erbjuda åtminstone 

ett granskat material och bjuda in Henrys bok Ja jag har mens, hurså? i undervisningen.    

 

12 Vidare forskning 

Utifrån de resultat vi har kommit fram till i denna uppsats kan nästa steg vara att inkludera 

Henrys bok i undervisningen. Empiriska studier av när läraren använder boken på de sätt vi 

ger förslag till i diskussionen kan ge en fördjupad kunskap kring uppsatsens ämne. Ytterligare 

forskning kan vara att utifrån boken skapa färdiga övningar och uppgifter i svenskämnet som 

lärare runt om i landet kan använda fristående. Dessa övningar och uppgifter bör testas på 

eleverna och utvecklas i samråd med dem.  

 

 

 

  



 

Maria Frisk & Jasmine Sundblad   37 

Referenser 
Akbulut, Asli Y. (2016). Majoring in information systems: an examination of role model influence. Journal of 

education computing research. 2016:54(5), s. 660-679.  

DOI: 10.1177/0735633115627825 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Malmö: Liber AB. 

 

Barajas, Katarina, Forsberg, Christina och Wengström, Yvonne (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap - Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Författarna och 

bokförlaget Natur & Kultur. 

 

Chrisler, Joan C. och Johnston-Robledo, Ingrid (2011). The Menstrual Mark: Menstruation as Social Stigma. Sex 

roles. 2011:68(1), s. 1-10. DOI: 10.1007/s11199-011-0052-z 

 

Collier-Harris, Christine A. och Goldman, Juliette D.G. (2017). What educational contexts should teachers 

consider for their puberty education programmes?. Educational Review. 2017:69(1), s. 118-133. DOI: 

10.1080/00131911.2016.1183592 

 

Coleman, Stephanie J. och Goldman, Juliette D.G. (2013). Primary school puberty/sexuality education: student-

teachers’ past learning, present professional education, and intention to teach these Subjects. Sex education. 

2013:13(3), s. 276-290. DOI: 10.1080/14681811.2012.719827 

 

Denny, Elaine och Mann, Christopher H. (2008). Endometriosis and the primary care consultation. European 

Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2008:139(1), s. 111–115.  

DOI: 10.1016/j.ejogrb.2007.10.006 

 

Goldman, Juliette D.G. (2010). Sexuality education for young people: a theoretically integrated approach from 

Australia. Educational Research. 2010:52(1), s. 81-99.  

DOI: 10.1080/00131881003588287 

Goldman, Juliette D.G. (2011). External providers’ sexuality education teaching and pedagogies for primary 

school students in Grade 1 to Grade 7. Sex Education. 2011:11(2), s. 155-174.  

DOI: 10.1080/14681811.2011.558423 

 

Goldman, Juliette D.G. (2015). UNESCO’s Guidance on puberty and sexual health education for students aged 

9–12 years compared to an upper primary school curriculum. Health Education Journal. 2015:74(3), s. 340–350. 

DOI: 10.1177/0017896914537004 

 

Henry, Clara (2016). Ja jag har mens, hurså?. Stockholm: Bokförlaget Forum. 

 



 

Maria Frisk & Jasmine Sundblad   38 

Holmberg, Annelie, Porko-Hudd, Mia och Samuelsson, Marcus (2017). Allt kan transformeras till ett användbart 

läromedel. Techne Series 2017: 24(2), s. 76-92. 

 

Jepson Wigg, Ulrika (2015). Kapitel 12, Att analysera livsberättelser. I Fejes, Andreas och Thornberg, Robert. 

Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

 

Kenndal, Robert (2011). Den pedagogiska textens struktur och design – om läroboksspråk, förståelse och 

kommunikation. Geografiska notiser. 2011:69(3), s. 113–123.  

 

Kangira, Jairos, Mashiri, Pedzisai och Gambahaya, Zifikile (2007). Women writers’ use of metaphor as gender 

rhetoric in discourse on HIV/AIDS and sex-related issues: The case of Totanga Patsva (We start afresh) by 

Zimbabwe Women Writers. Nawa Journal of language and communication. 2007:June, s. 31-45. 

 

Långström, Sture (1997). Författarröst & Lärobokstradition: en historiedidaktisk studie. Diss. Umeå: Umeå 

universitet. ISBN 91-7191-297-5 

 

Molin, Lena (2006). Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval. Diss. Uppsala: Uppsala 

universitet. ISBN 91-506-1876-8 

 

Nelson, Johan (2006). Hur används läroboken av lärare och elever? Nordina. 2006:2(2) s. 16-27.  

DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nordina.421 

 

Rembeck, Gun (2008). The winding road to womanhood: adolescents’ attitudes towards menstruation, 

womanhood and sexual health - observational and interventional studies. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 

ISBN 978-91-628-7493-3 

 

RFSU (2004). Låt stå! ”De ska kunna sin grej.” Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och 

samlevnad. Gävle Offset. https://plus.rjl.se/info_files/infosida39109/lat_sta.pdf 

Skolverket (2014). Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år. Jämställdhet, sexualitet och 

relationer i ämnesundervisningen årskurserna 1-6. Lenanders Grafiska Ab Stockholm.  

ISBN: 978-91-7559-143-8 

 

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Reviderad 2017). 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 

 

Säljö, Roger (2012). Kapitel 5. Den lärande människan. I Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger och Lindberg, Caroline 

(RED). Lärande skola bildning, grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur.   

 

Wingård, Mikael (2011). Blir vi för många? En läroboksanalys om befolkningsutveckling. Geografiska notiser. 

2011:69(1), s. 34-45. 



 

Maria Frisk & Jasmine Sundblad   39 

 

Källor från nätet 
Adlibris https://www.adlibris.com/se/e-bok/ja-jag-har-mens-hursa-reviderad-utgava-9789137149349)  

[2018-04-09] 

 

Henry, Clara (2018). Clara Henry, en helt meningslös liten bloggjävel. https://nouw.com/clarahenry/profile 

[2018-05-14]   

 

Stridsman, Sofia (2014). Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel. Skolvärlden.  

http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel [2018-05-07] 

 

Svensson, Britta (2017). Historiskt tillfälle som kan vända på maktförhållanden. Expressen. 

https://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/historiskt-tillfalle-som-kan-vanda-pa-maktforhallanden-/ 

[2018-05-07]    

  

 

 

     

    

   

 

 

 

     

    

   
 


