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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa hanterar elever som väljer att inte 

delta på lektionen på grund av menstruationsrelaterade orsaker. Detta genom att svara på 

följande frågeställningar. 

1. Hur reagerar lärare då elever meddelar att de inte kommer delta på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker?  

2. Hur kommunicerar lärare med elever som meddelar att de inte kommer delta på grund 

av menstruationsrelaterade orsaker?  

3. Hur agerar lärare efter att elever har meddelat att de inte kommer delta på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker?  

 

För att svara på frågeställningarna valdes att genomföra kvalitativa intervjuer med nio lärare i 

idrott och hälsa från olika gymnasier i Stockholmsområdet. Respondenterna var tre män och 

sex kvinnor.  

 

Lärarna i studien uppgav att eleverna meddelar om sin menstruation på olika sätt; vissa är mer 

rättframma och andra smyger fram och viskar det. En vanlig reaktion bland de intervjuade 

lärarna var antingen att spela neutral eller att värdera elevens trovärdighet. Vad läraren svarar 

eleven varierar mellan att relatera till sig själv, svara med fakta eller helt enkelt bara “okej”. 

Hur läraren agerar vid situationen skiljer sig mellan respondenterna. Ett vanligt agerande var 

att försöka få eleven delaktig i ordinarie undervisning på något sätt. Andra skickade eleven på 

promenad eller vidare till gymmet, men att ge eleven en teoretisk uppgift var också vanligt. 

En lärare lyfte också fram att eleven får sitta på sidan och lära sig innehållet från bänken. 

 

Samtliga lärare uppgav att de inte hade några svårigheter att hantera situationen men ett 

intressant svar var att de saknar utbildning inom området och vill ha mer kunskap. Slutsatsen 

är att det finns flera sätt att hantera en elev som inte vill delta i undervisningen på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker. Som lärare i idrott och hälsa önskas dock mer utbildning om 

menstruation och träning och för detta krävs mer forskning. 

  



 

 

Abstract 

The study aims to examine how teachers in physical education manage students who choose 

to not participate in class because of menstruation-related causes. The study will answer the 

following questions. 

1. How do teachers react when the students announce that they will not attend because of 

menstruation-related causes? 

2. How do teachers communicate with students who announce that they will not attend 

because of menstruation-related causes? 

3. How do teachers act when the students have announced that they will not attend 

because of menstruation-related causes? 

 

In order to answer the questions, nine teachers in physical education at different upper 

secondary schools in Stockholm, Sweden, were chosen to conduct qualitative interviews with. 

The respondents were three men and six women. 

 

The teachers in the study stated that students inform them about their menstruation 

differently; some are more forthright and others approach the teachers more cautiously and 

whisper it to them. Common reactions among the interviewed teachers were either to act 

neutral or evaluate the student's credibility. What the teacher responds the student varies from 

relating to herself, respond with facts or just answer "okay". How the teacher act in this 

situation differs among the respondents. A common action was to try to get students involved 

in regular education in any way. Others sent the student for a walk or to the gym, but it was 

also common to give the student a theoretical task. One teacher also highlighted that the 

student has to sit on the side and learn the content from the bench. 

 

All teachers reported that they had no difficulties to handle the situation, but an interesting 

response was that they lack education in the area and want to have more knowledge. The 

conclusion is that there are several ways to deal with a student who does not want to attend 

classes because of menstruation-related causes. As a teacher in physical education, more 

education about menstruation and exercise is desired and this requires more research! 
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1 Inledning 
Under vår skoltid uppstod många tillfällen då klasskamrater valde att inte delta på lektionerna 

i idrott och hälsa på grund av menstruationsrelaterade orsaker. Denna företeelse har vi även 

stött på under verksamhetsförlagd utbildning under vår lärarutbildning samt under diverse 

vikariat. Menstruation bör inte hindra flickor från fysisk aktivitet men trots detta visar tidigare 

studier att flickor ser menstruation som en barriär för att delta i fysisk aktivitet. Bland 

orsakerna anger eleverna kramp och obehag, orkeslöshet samt oro över läckage (Dwyer et al. 

2006) En elev beskriver i studien att; "When I’m menstruating, I don't want to go swimming. 

I don't want to jump up and down. I just feel weird. I just want to sit down… I just hate it 

[menstruation]. I think it's disgusting... I'm so uncomfortable." (ibid.). 

 

Fysiska liksom psykiska besvär eller problem i samband med menstruation kan försvåra 

elevens deltagande i fysisk aktivitet, men det kan i vissa fall också användas som svepskäl hos 

flickor med lägre motivation för att slippa delta i vissa moment. Skolverket föreskriver att alla 

lärare, såväl på grundskolan som på gymnasiet, har en skyldighet att inkludera alla elever i 

undervisningen bland annat genom att ta hänsyn till varje enskild individs behov (2011a, s. 6; 

2011b, s. 8). Som nyutexaminerad lärare kan det vara svårt att veta hur situationer som dessa 

kan eller bör hanteras och därför syftar denna studie till att undersöka och förstå hur 

verksamma lärare hanterar elever som väljer att inte delta på lektionerna i idrott och hälsa på 

grund av menstruation. Studien genomförs inför en kommande profession, för att lyfta denna 

svårighet som lärare ställs inför och förhoppningsvis kunna ge perspektiv på olika sätt att 

hantera den.  

1.1 Bakgrund 

Att regelbunden fysisk aktivitet är positivt för hälsan är allmänt känt. Det har en positiv 

inverkan på den psykiska hälsan och minskar risken för många sjukdomar (Folkhälsoinstitutet 

1996). Inaktivitet är ett problem i dagens samhälle eftersom inaktiva barn löper större risk för 

framtida ohälsa och att fysisk aktivitet ökar individens välbefinnande (Engström 2004a). 

Engström skriver även att barns tidiga upplevelser är viktiga för individens benägenhet att 

vara fysisk aktiv senare i livet (2004b).  
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1.1.1 Lärares skyldigheter  

I kap. 1 under § 4 i skollagen finns föreskrivet att utbildningen ska ta hänsyn till barn och 

elevers olika behov, ges stöd och stimuleras så att de utvecklas så långt som möjligt. 

Undervisningen ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800) Även Skolverket föreskriver att alla lärare 

har en skyldighet att inkludera alla elever i undervisningen, bland annat genom att ta hänsyn 

till varje enskild individs behov (2011a, s. 6; 2011b, s. 8). 

 

Enligt kap. 15 under § 16 i skollagen ska en elev i gymnasieskolan delta i den verksamhet 

som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 

När betygssättning sker kan läraren enligt kap. 15 § 26, bortse från enstaka delar av 

kunskapskraven om det finns särskilda skäl, d.v.s. personliga förhållanden som inte är av 

tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst 

kunskapskrav. Som särskilda skäl nämns bland annat “funktionsnedsättning eller andra 

liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur”. (SFS 2010:800) Här skulle 

dock exempelvis en menstruell sjukdom som endometrios kunna räknas in. Detta eftersom 

endometrios är en vanlig sjukdom bland menstruerande kvinnor i Sverige och som kan ge 

upphov till stora smärtskov i samband med ägglossning eller menstruation (Vårdguiden 

2016). Därmed inte sagt att endometrios räknas som en funktionsvariation, men för de 

kvinnor som lider av denna sjukdom kan smärtorna, som inte är av tillfällig natur, utgöra ett 

direkt hinder för att delta på lektioner i idrott och hälsa.  

1.1.2 Flickors orsaker till att inte delta i idrott och hälsa  

Det finns många olika anledningar till att elever väljer att inte delta i undervisningen i idrott 

och hälsa. Betygsättning, kravet på prestation, duschtvång, idrottslokalers läge och utseende 

samt möjligheter för individualisering, har visats vara några av orsakerna till detta 

(Bråkenhielm 2008). Intresset för idrott och hälsa har påvisats vara större hos pojkar än hos 

flickor och pojkars fysiska aktivitet under lektionerna har även visat sig vara högre än flickors 

(Eriksson et al. 2003). Idrott och hälsa är också det enda skolämnet där pojkar har bättre betyg 

än flickor (Lundgren et al. 2012). En anledning till detta skulle kunna vara att undervisningen 

präglas av aktiviteter som är mer uppskattade av pojkar än av flickor. Flickor känner sig i 

högre grad dåliga, klumpiga och rädda samt i lägre grad duktiga och trygga i ämnet idrott och 

hälsa. (Eriksson et al. 2003) Den fysiska aktiviteten minskar i takt med att barnen blir äldre 
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och då flickor mognar före pojkar sker deras minskning av fysisk aktivitet i lägre åldrar än det 

motsatta könet (Garcia et al. 1998; Metcalf et al. 2015).  

 

Menstruation kan också vara en orsak till att flickor ibland väljer att inte delta på lektioner i 

idrott och hälsa. Buksmärtor eller kramp och obehag, orkeslöshet samt oro för läckage ser 

flera elever som problem och hinder till att delta i fysisk aktivitet (Dwyer et al. 2006.) Även 

rikliga blödningar kan vara en anledning till att vissa avstår från fysisk aktivitet (Vårdguiden 

2011a). Nedan följer en närmare beskrivning av menstruation och de besvär som kan uppstå, 

vilka kan vara en orsak till att flickor väljer att inte delta på lektioner i idrott och hälsa. 

 

En genomsnittlig kvinna genomgår under sin fertila period cirka 450 menstruationscykler. 

Detta är kvinnokroppens sätt att förberedas för en graviditet. Under denna cykel mognar en 

äggcell och vandrar från äggstocken ut mot livmodern. Om detta ägg inte blir befruktat av en 

spermie stöts det ut ur livmodern tillsammans med slemhinnan och detta är vad som kallas 

menstruation. Denna menstruationscykel initieras och styrs av hormoner, bland annat 

östrogen och progesteron. (Sadava et al. 2014, s. 892 ff.) Hormoner gör inte bara kvinnor 

fertila utan kan även kontrollera de beteendemönster som är programmerade i hjärnan och 

uttrycket av dessa beteenden (Sadava et al. 2014, s. 1102). Att östrogen och progesteron är 

delaktiga i påverkan av humör och känslor är tydligt, även om detta komplexa samband bara 

påbörjats att utredas (Farage et al. 2008). 

 

Premenstrual syndrome (PMS) innebär återkommande besvär under en period före 

menstruationen (Vårdguiden 2014). PMS kan uttrycka sig i en bred variation av besvär, 

såsom depression, känslomässig labilitet, buksmärtor, bröstömhet, huvudvärk och utmattning 

(Dickerson et al. 2003; Vårdguiden 2014). Dessa perioder kan för vissa kvinnor pågå så länge 

som två veckor, från tiden för ägglossning till början av menstruationen, och kan innebära 

stora svårigheter med att leva ett vardagligt liv. PMS är vanligast för kvinnor över 30 år och 

blir för vissa värre efter barnafödande. Det är däremot inte ovanligt att PMS uppkommer 

redan i tonåren. (Vårdguiden 2014) Mellan 20 och 50 procent av kvinnor i fertil ålder 

rapporteras ha måttliga PMS-besvär och 3 - 5 procent har den svårare formen premenstrual 

dysphoric disorder (PMDD). PMDD kan innebära stora besvär som liknar depression och 

ångestsjukdom och kan i värsta fall leda till avslutade relationer, minskad produktivitet på 

jobb eller svårigheter med att agera förälder. (Perlstein & Steiner 2008) 
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För vissa kvinnor kan p-piller som förhindrar ägglossning fungera som behandling mot PMS 

och PMDD. Antidepressiva läkemedel kan också vara en effektiv behandlingsmetod mot 

PMDD. I och med att det fortfarande är osäkert om vad det är som orsakar PMS och PMDD 

finns det inga definitiva behandlingsmetoder, utan det är olika från person till person vad det 

är som lindrar besvären. (Vårdguiden 2014) 

 

Mensvärk är mycket vanligt hos unga tjejer och kan för vissa innebära stora problem. Värken 

brukar uppstå innan själva blödningen sätter igång och kan hålla i sig genom de första 

dagarna av menstruationen. Mensvärken bör inte förknippas med PMS eller PMDD, de 

premenstruella besvären försvinner när blödningen sätter igång. Smärtan uppstår då 

livmodern drar ihop sig för att stöta ut slemhinnan och den känns därför av i nedre delen av 

magen och kan också stråla ut i ljumskarna, nedre delen av ryggen samt låren. Dessa smärtor 

kan i sin tur leda till yrsel och illamående. Smärtorna är inte farliga och kan ofta lindras med 

receptfria värktabletter. Svåra menstruationssmärtor kan lindras med receptbelagda p-piller 

och fås genom rådgivning på vårdcentral eller ungdomsmottagning. (Vårdguiden 2011b) 

 

Rikliga blödningar kan också vara ett problem för en del kvinnor, då dubbla mensskydd måste 

användas för att inte blöda igenom eller att byte av mensskydd måste ske så ofta att det känns 

besvärande. En riklig menstruation kan bero på flera orsaker, men oftast beror det på ett 

överflöd av plasmin i livmodern, ett ämne som löser upp levrat blod. Kvinnor med rikliga 

blödningar förlorar mer blod och kan därigenom också i större grad drabbas av blodbrist, med 

yrsel, andfåddhet och hjärtklappning som symtom. Rikliga blödningar kan lindras av cyklo-F, 

ett receptfritt läkemedel som hindrar effekten av plasminet och leder till minskade blödningar. 

(Vårdguiden 2011a) 

 

Genom historien har kvinnor fått lära sig att dölja sin menstruation, vilket i sin tur har lett till 

att den synliga blodfläcken ger upphov till skam. Läckaget ses då som ett tecken på att 

kvinnan brister i sin kontroll av kroppen. (Malmberg 1991, s. 191-198) 

1.1.3 Menstruation och fysisk aktivitet 

Redan under industrialismen anades ett samband mellan stillasittande och 

menstruationssmärtor. Läkare rådde kvinnor med stillsamma yrken såsom sömmerskor och 

liknande att motionera. Att ta hand om hemmet med städning och matlagning sågs som en 
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rörelse av lagom intensitet. Även aktiviteter utomhus, till exempel promenader var en vanlig 

rekommendation från läkarna. (Malmberg 1991, s. 128 f.) 

 

Vid den här tidpunkten infördes Linggymnastik i skolan, och sågs som ett gyllene tillfälle för 

flickor att motionera. Att som mamma avråda sin flicka från gymnastiken för att hon är för 

klen betraktades som olämpligt. Den lilla motion som erbjöds skulle tas tillvara på. Dock var 

det viktigt att kvinnorna inte utförde tungt fysiskt arbete under själva blödningen. (Malmberg 

1991, s. 128 f.) 

 

I en rapport gjord i början på 1980-talet uppskattades en tredjedel av USA:s befolkning tro att 

kvinnor bör begränsa sin fysiska aktivitet under menstruationen, och en femtedel uppskattades 

tro att kvinnor inte bör simma eller bada under blödning (Research & Forecasts, Inc. 1981 se 

Kissling 1996). I en amerikansk studie gjord två år senare svarade en femtedel av de 

studerade tonårsflickorna att flickor inte bör vara fysiskt aktiva under menstruation och så 

mycket som hälften av flickorna svarade att simning inte bör bedrivas under blödning 

(Williams 1983 se Kissling 1996). 

 

Enligt en undersökning gjord av Yougov1 i samarbete med Libresse svarade 42 procent av 

kvinnorna som tränar regelbundet att de undviker att träna en eller flera dagar under sin 

menstruation och 35 procent av de tillfrågade kvinnorna svarade att de oroar sig för att blöda 

mer om de tränar under menstruationen. I samma undersökning framkom att 23 procent av 

kvinnorna känner att de inte har tillräckligt med kunskap kring förändringarna i kroppen 

under menstruationscykeln. (Yougov 2016 se Nästan varannan kvinna undviker träning under 

mens 2016) 

 

Det finns emellertid inga belägg för att det skulle vara farligt att utföra tungt fysiskt arbete 

under själva menstruationen. Flera idrottskvinnor på landslagsnivå berättar att de faktiskt 

presterat som bäst under menstruationen, bland annat den flerfaldiga OS-medaljören Sarah 

Sjöström (Aftonbladet 2016). Simtränaren Josefine Jönsson förklarade det som ”Jag kunde 

sitta ihopkrupen vid bassängkanten och sen bara hoppa i och köra. Jag hade ofta väldigt ont, 

men jag simmade alltid som bäst när jag hade som mest ont. Sen kröp jag ihop som en liten 

boll”. (Aftonbladet 2016) 
                                                
1 Internetbaserat internationellt marknadsundersökningsföretag. Används bland annat av Metro, Illustrerad 
Vetenskap, Aftonbladet e.t.c. (Yougov 2016) 
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Det finns även studier som visar på att regelbunden träning kan leda till minskade PMS-

symtom (Bianchi-Demicheli et al. 2004). Många kvinnor upplever att motion lindrar 

mensvärk och det kan även vara ett sätt att lindra PMS och PMDD. Att träna avslappning 

genom yoga och mindfulness är också ett sätt att lindra PMS och PMDD. (Vårdguiden 2014)  

1.1.4 Menstruation i skolan 

I mitten på 1900-talet introducerades sexualundervisningen i svenska skolor, i framkant bland 

de västerländska länderna (Statens offentliga utredningar 1974). Redan då uppdagades vikten 

av undervisning i dessa ämnen och att det utförs på ett bra sätt. I statens offentliga utredningar 

står tydligt att om läraren inte anser sig vara kapabel att fullgöra undervisningen bör denne 

rådgöra med rektor som kan ta in en kollega, läkare eller annan lämpad person (1974).
     

En sexualundervisning, som inte kan bygga på ett biologiskt premissmaterial av tillräcklig 

stabilitet, förfelar till stor del sin uppfostrande och övertygande verkan. De lärare, som hysa 

betänkligheter mot en jämförelsevis grundlig biologisk sexualupplysning och kunna antagas 

vara benägna att behandla den delen av ämnet alltför kortfattat och ytligt, måste försöka 

övervinna sin motvilja, om de överväganden och diskussioner av etisk och psykologisk art, som 

skola vila på det primära biologiska kunskapsunderlaget, skola få tillräcklig resonans för att 

tjäna sitt fostrande syfte. Denna rent metodiska avvägningsfråga torde icke alltid ha beaktats i 

tillbörlig grad. (Statens offentliga utredningar 1974) 

   

Idag ska biologiundervisningen på grundskolan undervisa om människans pubertet, sexualitet 

och reproduktion (Skolverket 2011b, s. 113). De som läser biologi 2 på gymnasiet får även 

möta vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet 

(Skolverket 2011c, s. 6). Lagstadgat får alltså eleverna undervisning i ämnet. Ett problem som 

dock uppkommer är att denna undervisning ofta är renodlat anatomisk-fysiologisk med fokus 

på funktion. Eleverna får då en ensidig bild och ventilerar sällan känslor och problem kring 

sexualundervisningen. (Rembeck et al. 2006; Statens offentliga utredningar 1974) Kissling 

citerar en tonårsflicka som beskriver det som att “school teaches you what happens during a 

period, but you learn the reality of it from your girlfriends” (1996).  
 

I ämnet idrott och hälsa ska eleverna dessutom ges förutsättningarna att utveckla kunskaper 

om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa 
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(Skolverket 2011a, s. 83; Skolverket 2011b, s. 53). I och med att motion för många kan lindra 

menstruella besvär kan läraren i idrott och hälsa behöva uppmärksamma eleverna om detta.  
 

Få ämnen är dock så splittrade som ämnet idrott och hälsa. En svensk studie visade att lärare i 

idrott och hälsa är väl medvetna om innehållet i läroplanen men vid lektionsplanering verkar 

de inte ha läroplanen i åtanke. Trots förändringar i kursplanen kvarstår idrott och hälsa som 

ett fysiskt ämne som går ut på att vara och göra, hellre än att veta. (Redelius et al. 2009) Ennis 

beskriver ämnets komplexitet som att det har ett tudelat uppdrag, att både undervisa eleverna 

att vara fysiskt aktiva i nutid men även att ge dem den kunskap som krävs för att kunna 

aktivera sig själva i framtiden (2015).  

1.2 Tidigare forskning 

Trots att antalet idrottande kvinnor har ökat de senaste årtiondena är mycket av den kunskap 

kring idrott och träning som finns idag grundad på forskning genomförd på män. Ingen 

hänsyn har tagits till hormonvariationer som hos kvinnor varierar cykliskt och i dagsläget 

finns väldigt lite kunskap om hur kvinnliga könshormoner kan påverka träning. (Wikström-

Frisén 2016, s. vii) Denna brist på kunskap är något som märkts tydligt vid en undersökning 

av forskningsläget inför denna studie där ingen tidigare forskning hittats om kvinnliga elever 

och deras relation till skolidrotten och menstruationscykeln. Viss forskning har gjorts vilket 

kan fungera som plattform till denna studie. Denna forskning handlar dels om kommunikation 

kring menstruation, dels om lärares attityder till menstruationsfrågor.  

1.2.1 Kommunikation kring menstruation 

Att menstruation är ett ämne som är känsligt att prata om är tydligt. Historiskt sett har 

menstruationen burit med tabun och förbud som för kvinnor till exempel kunnat innebära att 

inte få komma i beröring med djur, växter, mat eller föremål, och framförallt inte med män 

(Malmberg 1991, s. 26). Menstruationsblodet uppfattades förr som avvikande och den synen 

hänger i viss mån kvar (ibid., s. 30). När Sverige under industrialismen påbörjade 

undervisning om menstruation var det angeläget att undervisningen var saklig utan vare sig 

tankar eller känslor. Denna undervisning skulle delas upp med flickor och pojkar i skilda 

klassrum och läraren skulle vara av samma kön. Det var även av stor vikt att läraren skulle 

vara väl förberedd och kunna undervisa med varsamhet. (ibid., s. 123) Undervisningen 

gjordes med syftet att sträva mot en öppen och fördomsfri attityd mot menstruation (ibid., s. 

191).  
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Trots dessa försök att skapa en fördomsfri attityd har menstruation och hantering av det alltid 

förpassats till det dunkla och kommunikationen kring det likaså (ibid., s. 191). Ett sätt att 

komma runt det är att använda mindre laddade ord. I en studie utförd av Kissling beskrivs 

tonårsflickors förlägenhet när det gäller att prata kring menstruation, där det uttrycks genom 

slangord, uttryck och deiktiska ord som “det” (1996). Det är av stor vikt att ha en bra 

kommunikation kring menstruation och kan vara ett bra sätt att minska flickors och kvinnors 

förlägenhet kring det (Schooler 2005). Kindeberg styrker detta genom att poängtera att 

kommunikation och begreppsanvändning är ett sätt att fördjupa kunskaperna (1997, s. 112). 
 

En svensk studie om flickors attityder och känslor till menstruation visade att knappt 11 

procent av de tillfrågade flickorna kände att de kunde prata med sina lärare om menstruation 

(Rembeck et al. 2006). Denna skam kopplas till könsorganen som anses vara känsligt och 

skamligt att prata om som kvinna (Braun & Wilkinson 2001; Reinholtz & Muehlenhard 

1995).  

1.2.2 Lärares attityder till menstruationsfrågor 

När det kommer till att undervisa i ämnen som betraktas som känsliga, såsom menstruation, 

kan lärare tendera att ha lågt självförtroende. En studie visade till exempel på att ca 40 

procent av de tillfrågade lärarna uppgav att de inte kände sig trygga med att undervisa kring 

mens. Av de tillfrågade lärarna var det 83 procent av männen jämfört med 34,8 procent av 

kvinnorna som svarade så. (Duffy et al. 2013) Lärare kan vara oroliga för att deras egen brist 

på kunskap gör dem dåligt utrustade för att täcka dessa ämnen, eller att de tror att ämnena 

tillhör biologin. Det kan också kännas besvärligt för både lärare och elever att prata om 

menstruation, varför lärare väljer att inte täcka det i sin undervisning. (Chrisler 2013) 

 

Beausang & Razor (2000) menar på att vissa delar fortfarande är tabu i vår västerländska 

kultur trots att sex är så exploaterat och beskriver att lärare i hälsa har problem att undervisa 

om menstruation, både på grund av okunskap och på grund av besvärlighet. Genom att 

analysera högskolestuderande kvinnors nedskrivna berättelser kring menstruation kunde de se 

att de flesta deltagare hade en negativ syn på den undervisning i menstruation som de hade 

fått som yngre. Kvinnorna beskrev att problemen låg i att lärare inte verkade vilja diskutera 

menstruation, att undervisningen var tidsbegränsad, att det gavs oklara instruktioner som 
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- Formuleringsarena (F) 

- Transformeringsarena (T) 

- Realiseringsarena (R) 

ledde till missförstånd, samt att interaktionen med kamrater i grupplärande-situationer ledde 

till förlägenhet. (Beausang & Razor 2000) 

 

I en annan studie som gjorts på jordanska tonårsflickors attityder till menstruation framkom 

det att vissa lärare endast riktar sig till mödrarna vid diskussion av känsliga frågor. Det 

framkom också att vissa lärare kände sig oroliga för att diskutera menstruation med flickor då 

deras föräldrar kunde anmärka det som utanför de sociala normerna. (Jarrah & Kamel 2012) 

 

Forskning kring synen på - och lärares attityder till - menstruation pekar på att ämnet är 

laddat. När känsliga ämnen så som menstruation tagits upp i skolan har undervisningen varit 

saklig och könsuppdelad (Malmberg 1991, s. 123; Rembeck et al. 2006; Statens offentliga 

utredningar 1974). Lärare upplever menstruation som ett besvärligt ämne (Chrisler 2013) 

samtidigt som få flickor känner att de kan prata med sina lärare (Rembeck et al. 2006). Med 

utgångspunkt från läroplansteorin kan lärares olika sätt att hantera elever som väljer att inte 

delta på lektionen i idrott och hälsa på grund av menstruation identifieras och belysas. 

1.3 Teoretiskt perspektiv 

Thedin Jakobsson skriver att vid studier av skolans verksamhet är det intressant att se hur 

läroplanen realiseras i undervisningen (2005, s. 24). Läroplansteori handlar om vad som väljs 

ut som giltig kunskap att lära ut i skolan och vilka mekanismer som verkar på skilda nivåer i 

systemet för att visst innehåll lyfts fram (Linde 2012, s. 100). Läroplansteorin behandlar 

läroplanens flöde mellan de tre arenorna, från läroplanens skapande, hur den sedan 

transformeras av lärare och till slut hur den uttrycks i klassrummet (ibid., s. 8). För att 

analysera rörelsen från formuleringsarenan till realiseringsarenan skapade vi ett 

analyseringsverktyg baserat på Lindes tre arenor. Se figur 1 nedan. 
 

 

Figur 1. Ett analysverktyg för att analysera rörelsen från formuleringsarenan till 

realiseringsarenan. 

F	  
T	  
R	  



10 

 

 

Längst upp i analysverktygen är formuleringsarenan där själva läroplanen författas. Här 

grundas innehållet på vad som anses vara relevant kunskap för eleverna att lära sig under 

skolåren; Vilka ämnen som ska studeras, hur mycket tid varje ämne ska få och vilket innehåll 

ämnena ska ha. (Linde 2012, s. 23) Denna arena kan beskrivas med två utgångspunkter. Den 

första är den filosofiska tanken kring verkligheten, om kunskapen och etiken, hur dessa 

kopplas till tänkandet om undervisning (Linde 2012, s. 54). Det andra handlar om koder för 

stofforganisation och fungerar som ett urval ur en stor mängd kunskap. Urvalet krävs då all 

existerande kunskap omöjligtvis kan förmedlas. Det stoff som väljs ut måste även ordnas så 

att det får ett relevant upplägg och en väl fungerande tidsföljd. (Linde 2012, s. 44) 

 

Därefter följer transformeringsarenan som handlar om hur läroplanen tolkas, med både tillägg 

och fråndrag. Denna tolkning kan elever, lärare, skolledare, företagare och lärarutbildningar 

göra. (Linde 2012, s. 72) En lärare har exempelvis olika möjligheter att prioritera vissa 

aktiviteter utefter vad denne anser vara viktigast att undervisa i, beroende på hur starkt 

avgränsat och inramat ämnet är. Naturvetenskapliga ämnen, matematik och språk är väldigt 

avgränsade ämnen, med tydliga gränser för vad som anses tillhöra ämnet och vad som då är 

legitimt att undervisa om. Andra ämnen som är mindre avgränsade är till exempel 

samhällskunskap, historia, samt idrott och hälsa, där det finns större möjligheter för frihet i 

ämnestolkningen. Läraren måste förstås också förhålla sig till de ramfaktorer som styr på just 

dennes skola vid tolkning och planeringen av lärtillfällen. (Linde 2012, s. 57 f.)  
 

På den sista arenan, realiseringsarenan, sker själva verkställandet av undervisningen och där 

står kommunikationen och aktiviteten i klassrummet i centrum (Linde 2012, s. 73). 

Klassrumsspråket och interaktionsmönster i klassrummet är av stor vikt när det kommer till 

realiseringen av läroplanen (Linde 2012, s. 84). Klassrumsspråket och interaktionerna är i 

många fall speciella för just klassrummen, där det ofta är läraren som ställer frågor till 

eleverna och sedan förväntar sig svar från dem. Det är alltid läraren som har ordet i 

klassrummet och om inte läraren har gett ordet till någon förväntas eleverna att svara 

kortfattat. Detta språkmönster skulle anses oförskämt i andra sammanhang. (Linde 2012, s. 

73) De speciella interaktionsmönster som anses finnas i klassrum kan ses som ett spel med 

olika drag, där de huvudsakliga dragen är frågor, svar och reaktioner på svar. Lärare och 

elever kan välja olika drag och varje valt drag påverkar i sin tur utgången av lektionen. 
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Läraren har dock alltid större möjlighet att styra lektionen, då denne har fler drag till sitt 

förfogande. (Linde 2012, s. 74)  
 

När man talar om läroplansteorin finns ett antal begrepp som anses vara centrala för denna 

studie. Ett av dessa begrepp är lärarens rutiner, som kan handla om både rutiner för 

planeringsarbete och rutiner för själva genomförandet. Dessa planer används för att minska 

beslutsfattandet under lektionerna och minskar därmed även arbetsbördan. (Linde 2012, s. 19 

f.) Vad gäller lärares hantering av nämnda situation finns möjligheten att de, medvetet eller ej, 

har en rutin för det och det är något som bör utforskas. 
 

Nästa begrepp i läroplansteorin som bedöms vara intressant för denna studie är lärarens 

repertoarer. Dessa kan delas upp i det potentiella, det vetande läraren besitter och som 

möjliggör variation i förmedlat innehåll, eller det manifesta, den uppsättning lektioner läraren 

faktiskt håller. Lärarens manifesta repertoar går i sin tur att delas in i en stoffrepertoar och en 

förmedlingsrepertoar. Lärarens bakgrund av ämnesstudier, beläsenhet, personliga erfarenheter 

samt lärarerfarenhet och planeringsarbete är komponenter som bygger upp stoffrepertoaren. 

(Linde 2012, s. 20) De olika formerna av metodik som läraren besitter och använder sig av 

kallas för förmedlingsrepertoar. Det går alltså att förmedla samma stoff med olika 

tillvägagångssätt. (ibid., s. 58) Därför granskas vilken kunskap lärarna besitter i ämnet, vad de 

kommunicerar gentemot eleverna samt hur de förmedlar det. 
 

I sin bok Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori skriver Lundgren 

(1981, s. 233) att tolkning av undervisningsprocessen inom realiseringsarenan ska handla om 

hur lärare och elever utformar ett visst undervisningsmönster inom de ramar som finns, 

utifrån de principer läroplanen gestaltar. Eftersom ramarna kan variera mellan lärmiljöerna, 

från fasta “limits” till mjuka “boundaries”, varierar även möjligheten att tänja ramarna inifrån. 

Exempel på två ytterligheter är den typiska katederundervisningen med läraren som styr 

lektionen med järnhand jämfört med lektioner byggda på grupparbeten där eleverna ges ett 

större talutrymme. (Linde 2012, s. 76 f.) När det gäller att hantera denna situation avses att 

titta på vilket utrymme eleverna ges och hur strukturen i klassrummet är. Därför anses 

ramarna vara intressanta att undersöka i denna studie.  
 

I likhet med ramar som styr utformningen av undervisningen kan även eventuella traditioner 

och regelverk begränsa undervisningen (Linde 2012, s. 79). De kan i denna studie vara 
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intressanta att ta hänsyn till, därav är det av intresse att även ta reda på om det exempelvis 

finns någon policy eller tradition på skolan som kan påverka lärarnas sätt att hantera 

situationen. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa hanterar elever som väljer att inte 

delta på lektionen på grund av menstruationsrelaterade orsaker. Detta genom att svara på 

följande frågeställningar. 

 

1. Hur reagerar lärare då elever meddelar att de inte kommer delta på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker?  

2. Hur kommunicerar lärare med elever som meddelar att de inte kommer delta på grund 

av menstruationsrelaterade orsaker?  

3. Hur agerar lärare efter att elever har meddelat att de inte kommer delta på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker?  

2 Metod 
Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod där syftet är att, genom intervjuer, 

undersöka hur lärare i idrott och hälsa hanterar elever som inte deltar i undervisningen på 

grund av menstruationsrelaterade orsaker. 

2.1 Val av metod 

Studien eftersträvar att förstå lärarnas sätt att reagera och resonera samt urskilja varierande 

handlingsmönster och därför faller valet naturligt på en kvalitativ metod (Trost 2005, s. 14). 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare hanterar situationen och därför blev intervju det 

självklara valet för datainsamling eftersom studien kräver djupa och ingående svar. Dessutom 

öppnar en intervju möjligheten att spontant ställa följdfrågor kring vissa upplevelser och 

situationer som kan tänkas uppstå. (Trost 2010, s. 25; Gratton & Jones 2010, s. 155 f.; 

Davidson & Patel 2011, s. 82 f.) Med ett ämne som anses vara relativt känsligt kan det vara 

bra att genomföra intervjuer då det ger möjlighet att bygga upp en förtroendeingivande 

relation. Det ger även en möjlighet att ta in respondentens kroppsspråk, tonläge och 

ansiktsuttryck som i vissa fall kan vara av intresse för studien. (Gratton & Jones 2010, s. 157) 
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Beroende på studie kan intervjuerna vara olika utformade, en sak som bland annat kan 

justeras är graden av struktur. Struktur inom forskningen kan antingen innebära att 

svarsalternativen är fasta eller att det finns en tydlig struktur i frågorna med skarpt fokus på 

vad som skall efterfrågas (Trost 2005, s. 20 f.). En halvstrukturerad intervju är bra då den är 

flexibel men ändå balanserad med en viss struktur (Gillham 2008, s. 103; Gratton & Jones 

2010, s. 156). En hög standardisering däremot innebär avsaknad av variation och alla 

tillfrågade får samma frågor (Trost 2005, s. 19). Då lika förutsättningar för respondenterna är 

optimalt men utrymme för eventuella följdfrågor eller extra utläggningar från lärarnas håll är 

önskvärt blev intervjuerna semistandardiserade samt halvstrukturerade. 

2.2 Urval 

Att populationen i undersökningen består av gymnasielärare i idrott och hälsa handlar om att 

de allra flesta kvinnliga elever har fått sin första menstruation i den åldern samt att vår 

utbildning syftar mot gymnasiet. Respondenterna bestämdes genom bekvämlighetsurval 

kombinerat med snöbollseffekten. Att tillfråga bekanta ger en ökad sannolikhet att få svar 

men också på grund av begränsad mängd tid valdes respondenterna genom 

bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 94). Genom snöbollseffekten, eller 

kedjeurval som det också kallas, tipsade en av de utvalda lärarna om kollegor som kunde 

tänka sig att ställa upp på intervju och på så sätt fick studien två extra studiedeltagare. Lärarna 

som intervjuades jobbade på gymnasium runt om i Stockholm, från innerstaden till förorten. 

Gymnasierna hade både kommunala och privata huvudmän, och de olika lärarna undervisade 

elevgrupper från olika sociokulturella bakgrunder med spridda intagspoäng. Detta var positivt 

för att ge ett så nyanserat resultat som möjligt till studien. 
 

Fler intervjuer ger inte en högre vetenskaplighet utan ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket 

mer värda än ett flertal mindre väl utförda (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156 f.). Enligt Kvale 

och Brinkmann är det vid en kvalitativ studie lämpligt med ett urval på ca 15 ± 10 stycken 

intervjuer, beroende på resurser och tid till förfogande (2014, s. 156 f.). Med tanke på den 

korta tiden till förfogande valdes att endast genomföra nio intervjuer för att kunna hålla en 

hög kvalitet. 

2.3 Genomförande 

Studien påbörjades genom att problematisera ämnet och söka tidigare forskning (se bilaga 1). 

Syftet formulerades och utefter detta valdes en lämplig metod. Därefter utarbetades en 



14 

 

intervjuguide som användes för insamlande av data. Intervjuguiden skapades utifrån relevanta 

begrepp tagna ur läroplansteorin. Frågorna utformades för både de lärare som varit med om 

att elever inte vill delta på lektionen i idrott och hälsa på grund av menstruationsrelaterade 

orsaker och för de lärare som inte har varit med om situationen (se bilaga 2). Innan 

insamlingen startade genomfördes en pilotstudie för att testa intervjuguiden. Det kan vara bra 

att genomföra en pilotstudie på en representativ grupp för att se att frågorna förstås rätt (Patel 

& Davidson 2011, s. 87). Därför kontaktades en f.d. idrottslärare som ställde upp på en 

pilotintervju. Efter pilotstudien kompletterades intervjuguiden med tre nya frågor. Dessa 

frågor var: 

• Hanterar du eleverna olika beroende på om det är “äkta” eller svepskäl? 
• Har ditt sätt att hantera det förändrats under arbetslivet? 
• Har du något som du vill ta upp eller tillägga? 

 

Därefter togs en första kontakt med sex gymnasielärare som alla undervisar i idrott och hälsa 

på gymnasiet med en förfrågan om att intervjua dem. Alla tackade ja och dessa bokades in 

under kommande veckor. Under ett handledningsmöte innan intervjuerna startade mottogs 

tips från handledaren om ytterligare potentiella respondenter som kontaktades under dagen, 

varav två tackade ja och intervjuer med dessa bokades in. Därmed hade åtta intervjuer bokats 

in, med fyra manliga respondenter och fyra kvinnliga. Tyvärr fick en av de manliga lärarna en 

akut situation att ta hand om just den dagen intervjun med honom skulle äga rum och 

intervjun ställdes därför in. En ny intervjutid bokades inte in, då båda parter hade ont om tid. 

Samma vecka tillkom istället två kvinnliga respondenter genom att en av de redan inbokade 

lärarna tipsade om dem. Sammanlagt genomfördes därför nio intervjuer, med tre manliga 

respondenter och sex kvinnliga. Åtta av nio intervjuer genomfördes på lärarens skola i ett 

avskilt rum, en intervju genomfördes på ett café nära respondentens skola, och alla intervjuer 

tog mellan 15 och 25 minuter.  
 

Efter en intervju är det viktigt att transkribera snarast (Gillham 2008, s. 168). Detta gjordes 

inom loppet av två dagar. Transkriberingen genomfördes av oss själva för att få en möjlighet 

att direkt sätta sig in i insamlad data (Dalen 2015, s. 69). Telefoner användes vid 

inspelningarna av intervjuerna för att kunna lägga all koncentration på ämnet och få ett bra 

flyt i samtalet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 218). För att underlätta för respondenten leddes 

varje intervju huvudsakligen av en intervjuare. Detta för att respondenten då kan koncentrera 

sig på att samtala med en person, men även för att personen som inte intervjuar kan fokusera 
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på att anteckna intressanta delar under samtalet. Vem som ledde intervjuerna slumpades och 

antalet delades så när som exakt. 
 

De personliga frågorna till respondenterna samt diverse utläggningar valdes att inte 

transkriberas, utan sammanfattades endast, då dessa svar i första hand inte är relevanta för 

studien. Hur mycket som bör transkriberas beror på faktorer som syftet med undersökningen, 

materialets karaktär, samt tillgången på tid och pengar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 220). 

2.4 Databearbetning och analysmetod 

I detta arbete bearbetades data genom tematisering och kodning av innehållet i materialet. 

Tematisering görs, enligt Dalen, redan inför intervjun. Då väljs relevanta teman för studiens 

problemformulering ut och arbetas in i intervjuguiden. Efter transkribering kodas sedan 

materialet under de nämnda temana och på detta sätt går det att se var tyngdpunkten i 

materialet ligger, inom vilka områden som många uttalanden har skett. De viktigaste temana 

att lägga tonvikten på i analysen är därför inom de som det har skett flest uttalanden. (2015, s. 

86 f.) I denna studie skapades tre teman utifrån frågeställningarna; reagera, kommunicera och 

agera. 
 

Efter att intervjuerna transkriberats startades en kodningsprocess som skedde i flera steg (se 

figur 2). Kodning är en process där huvudsyftet är att placera in rådata i olika kategorier för 

att reducera mängden data samt att forma en logisk struktur av den. (Gratton & Jones 2010, s. 

240). Det första steget i kodningsprocessen bestod av att läsa igenom all data, identifiera 

uttalanden som relaterar till studiens frågeställningar och märka dem med en kod - en 

kategori. Kategorierna noterades och varje relevant uttalande organiserades under dess 

lämpliga kategori. Detta steg kallas för råkodning, eller öppen kodning. Steg två i 

kodningsprocessen, axial kodning, handlade om att läsa igenom insamlad data igen, för att 

söka efter uttalanden som kunde passa in i de kategorier som redan uppkommit. Utöver dessa 

uppkom några fler kategorier där rådata placerades in. Det tredje steget, slutlig kodning, 

handlade om att leta efter mönster och förklaringar i kategorierna och frågorna som ställdes 

var: Kan vissa kategorier relateras till varandra och läggas under en mer generell kategori? 

Det handlade även om att se om det kunde finnas några orsakssamband mellan kategorierna, 

om till exempel kategori A kunde vara orsaken till kategori B”? (Gratton & Jones 2010, s. 241 

f.) 
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Det sista steget, den selektiva kodningen, handlade om att läsa igenom rådata för att hitta fall 

som illustrerar analysen, eller förklara konceptet. Både motsägande och bekräftande data 

inkluderas för att inte endast söka efter data som stödjer de egna idéerna. (Gratton & Jones 

2010, s. 241 f.) 

 

Råkodning 
↓ 

Axial kodning 
↓ 

Slutlig kodning 
↓ 

Selektiv kodning 
 

Figur 2. En schematisk översikt över kodningsprocessen inspirerad av Gratton & Jones 

(2010). 

2.5 Etiska aspekter 

Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet är fyra etiska krav som har 

tagits i beaktning vid författandet av denna studie (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Inför varje 

intervju gavs muntlig information om syftet med studien, att det är frivilligt att delta och 

deltagarna kan avbryta utan negativa konsekvenser, att enskilda individer inte ska kunna 

identifieras samt att informationen inte kommer användas i något annat sammanhang. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 390) Varje respondent tillfrågades dessutom om det var okej 

att intervjun spelades in. 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär giltighet och handlar om att mäta det som faktiskt avsetts att undersökas 

medan reliabilitet handlar om att veta att forskningen görs på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidson 2011, s. 102 f.; Hassmén & Hassmén 2008, s. 124-136). Detta gäller dock främst 

inom den kvantitativa forskningen.  

 

Inom den kvalitativa forskningen används hellre begrepp som tillförlitlighet, pålitlighet och 

upprepbarhet (Hassmén & Hassmen 2008, s. 135). För att genomföra en tillförlitlig studie är 

det viktigt att först och främst välja rätt respondenter att intervjua. Därefter är det viktigt att 

intervjuguiden är utformad på så sätt att intervjuerna kan besvara frågeställningen. Dessutom 
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är det av vikt att ha tillräckligt med tid till förfogande för att samla in data. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 156 ff.) Inför denna studie genomfördes en pilotstudie med en f.d. 

idrottslärare för att testa intervjuguiden. Därefter intervjuades lärare i idrott och hälsa vilket 

ökar studiens tillförlitlighet då dessa är målgruppen. Det fanns även gott om tid att genomföra 

alla intervjuer vilket ger förutsättningar för en tillförlitlig studie.  
 

För att studien skall anses pålitlig med hög upprepbarhet bör det vara möjligt att reproducera 

den utifrån texten. Här krävs att frågorna till respondenten är öppna för intervjupersonen, att 

de ställs på samma sätt till samtliga respondenter samt att data kodas kategoriskt. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 122 ff.; Trost 2005, s. 99) Under en intervju är det dock viktigt att komma 

ihåg att det är ett utbyte av synpunkter mellan två människor som agerar i förhållande till 

varandra och påverkar varandra ömsesidigt. En intervju med en annan respondent kan skapa 

en annan interaktion. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 49) Det kan därför vara svårt att ställa 

frågor exakt på samma sätt till alla respondenter. Utöver denna punkt har studien arbetat för 

att vara pålitlig med hög upprepbarhet.  

3 Resultat 
Nedan följer en presentation av resultatet kopplat till studiens syfte; att undersöka hur lärare i 

idrott och hälsa hanterar elever som väljer att inte delta på lektionen på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker. Resultatet kommer att redovisas utifrån studiens tre 

frågeställningar:  

1. Hur reagerar lärare då elever meddelar att de inte kommer delta på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker?  

2. Hur kommunicerar lärare med elever som meddelar att de inte kommer delta på grund 

av menstruationsrelaterade orsaker?  

3. Hur agerar lärare efter att elever har meddelat att de inte kommer delta på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker?  
 

Övriga resultat som är intressanta men som inte riktigt kan placeras under de tre 

frågeställningarna kommer att sammanställas under en egen rubrik, övriga resultat. Slutligen 

kommer studiens mest intressanta resultat att sammanställas under en sammanfattande rubrik. 
 

De nio respondenterna, tre män och sex kvinnor, har alla arbetat som lärare i idrott och hälsa i 

över tio år. Alla är utbildade lärare, varav åtta av dem studerade på Gymnastik- och 
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idrottshögskolan och en av dem på Lärarhögskolan i Stockholm. På grund av 

konfidentialitetskravet kommer lärarna benämnas med siffror utan vidare koppling till 

hemmahörande skola.  

3.1 Lärarnas reaktioner 

Under insamlandet av data till denna frågeställning kom fokus att hamna på hur lärare 

reagerar när elever meddelar att de inte kommer delta på grund av menstruationsrelaterade 

orsaker. Av de intervjuade lärarna i denna studie svarade samtliga att de har varit med om 

detta. Resultatet i denna studie visar att ingen av respondenterna ansåg det vara jobbigt att 

hantera dessa situationer. Däremot framkom det att flera av de tillfrågade kvinnliga lärarna 

tror att manliga lärare upplever det jobbigare att hantera än kvinnliga. Lärare 7, kvinna, 

svarade att hon kan tänka sig att en relativt nyexaminerad manlig lärare som inte är van vid 

företeelsen skulle kunna tycka att det var jobbigt, både för honom själv och för eleven som 

berättar. Lärare 6, också kvinna, svarade att ”Men, det är nog lättare att vara öppen gentemot 

en kvinnlig lärare… förstås.” Ingen av de tillfrågade manliga lärarna uppgav dock att de 

tycker att företeelsen är jobbig att hantera och lärare 5, man, trodde heller inte att eleverna 

hade problem med att prata med honom: ”Jag har inte upplevt att det är något, att de har 

liksom gått iväg till xxxx (kvinnlig kollega) istället för att de är tjejer, att de har lättare att 

prata med varandra. Det har inte jag upplevt det i alla fall, så jag tror ändå att, att de vågar. 

Jag tror det faktiskt.” 

 

Under intervjuerna framkom flera olika sätt som de tillfrågade lärarna reagerar på vid dessa 

situationer och de här reaktionerna presenteras under rubrikerna neutralitet och värdering. 

3.1.1 Neutralitet 

När eleverna meddelar att de inte vill delta på en lektion på grund av menstruation uppgav 

lärare 3, 4, 6 och 8 att de i någon mån reagerar neutralt. Lärare 4 beskriver det: “Jag försöker 

se neutral ut. […] Ja, vad kan man göra om man gör fel egentligen? Att man blir arg för att de 

inte deltar eller att man höjer på ögonbrynen, men jag försöker vara helt neutral när de säger 

det.” Lärare 8 beskriver sin första reaktion som beroende på vem eleven är och vad man har 

för relation till henne: ”[…] men oftast så är väl tanken ‘jaaha… ‘ Sen så ja, jag kan inte göra 

så mycket åt det. Jag brukar fråga om de har med sig ombyteskläder i alla fall… För att är det 

så att du, då kan du vara med på det som går.” Några av de tillfrågade lärarna uppgav att de 
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reagerar med att direkt försöka finna en alternativ uppgift till eleverna. Som lärare 3 uttryckte 

det: “Okej, fine!”  

3.1.2 Värdering 

Ett annat sätt att reagera på situationen var att värdera elevens trovärdighet. Lärare 7 svarade 

att hennes första tanke ofta är att eleverna använder menstruation som ett svepskäl: “Jaa, 

alltså tyvärr, det måste jag väl vara ärlig och säga att jag... när någon kommer fram och säger 

att de har mens så första tanken är väl att det är ett svepskäl, att de inte vill vara med. Och det 

är ju hemskt men… ah, så känns det lite.” Lärare 5 upplever däremot att eleverna är ärliga och 

säger som det är: “Det är ju sällan tjejer kör det här så att säga för att inte vara med på idrotten 

utan man märker att det här är genuint.” Lärare 6 anser sig ha en så pass hög tillit till sina 

elever att hon tror att de alltid säger som det är: “[...] jag liksom har ju den tilliten, tron på vad 

de säger och utgår från det, så att det är inte så att jag misstror dem. Men däremot skulle det 

vara om det är någon elev som alltid kommer med någon anledning till att de inte är med då, 

ja då får man prata med kontaktlärarna och då oftast får vi ju reda på sånt av kontaktlärare, att 

den här eleven har vissa problem just nu.” Lärare 1 nämner, liksom lärare 4, att de vid 

upprepad frånvaro kan börja misstänka att menstruationen används som en ursäkt att inte 

behöva vara med:  
 

Det är jätteolika. Vissa elever så är det ju verkligen genuint, alltså det märker man ju. Men när 

det blir såhär upprepade [...] gånger då man känner såhär… det är ju var sjunde vecka vi har 

simningen, jag tror inte riktigt att du har… Då kan man ju, då har jag ju tagit den diskussionen 

med eleven och då har det ju visat sig att det är andra saker, fast det är lätt att skylla på mens 

kanske. 

 

3.2 Lärarnas kommunikation med elever 

Under insamlandet av data till denna frågeställning kom fokus att hamna på hur lärare 

kommunicerar när elever meddelar att de inte kommer delta på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker. Under intervjuerna framkom flera olika sätt att kommunicera 

och dessa presenteras under följande rubriker; elevernas kommunikation, lärarnas svar och 

undervisning. 
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3.2.1 Elevernas kommunikation 

Av de intervjuade lärarna i denna studie uppgav samtliga att det absolut vanligaste är att 

flickorna meddelar läraren muntligt om sin menstruation innan lektionen och det är mycket 

ovanligt med lapp från föräldrar. Lärare 8 beskriver sina elever som att: ”De brukar vara 

väldigt rättframma, de går fram och säger ’jag kan inte vara med idag, för att jag har mens’ 

eller ’jag har menssmärtor’.” Även lärare 5 sa: “[...] de här tjejerna, de har oftast inga problem 

med att säga att de har mens för att de har ju oftast sådan mensvärk så det gör så otroligt ont 

så de kan alltså… så de är vana vid att prata om det.” Lärare 1 beskriver däremot eleverna 

som mer försiktiga: “De brukar vara lite försiktiga och komma fram och viska lite och säga att 

’jag kan inte vara med idag, för jag har mens’ och så skrattar de lite.” Även lärare 4 upplever 

eleverna som försiktiga och beskrev att de brukar komma fram och viska så att hon ofta 

känner sig tvungen att dra ur dem svaren.  
 

Både lärare 2, 5 och 6 beskrev att elever ofta undviker att säga orsaken rakt ut eller använder 

andra uttryck för att förklara varför de inte kan delta på lektionen. Lärare 5 uppgav att: “[...] 

men då… då brukar oftast tjejen liksom säga ja det… ja… typ himla med ögonen eller man 

förstår ganska fort vad det handlar om.” Lärare 6 redogjorde för att när flickorna pratar med 

hennes manliga kollega säger de: “‘jag har ont i magen’ och det fattar ju han vad det är, oftast 

handlar om vanligtvis”. Lärare 2 ansåg att många elever har svårt att uttala det: “[...] jag 

märker ju just det att de har ju något annat “ jag har lingonveckan” och du vet, jag vet liksom 

inte allt vad de har. För en del är det bara helt självklart och andra försöker liksom väva in det 

på något sätt. Med andra ord. Så ja, det, jag möter både och”  

3.2.2. Lärarnas svar 

Under intervjuerna uppkom att flera lärare brukar försöka förklara för eleverna att fysisk 

aktivitet kan hjälpa mot menstruationssmärtor. Lärare 7 försöker få sina elever att testa att 

vara med för att se om det känns bättre. Lärare 5 prövar att koppla det till forskning: “Så då 

brukar jag snacka med dem och ändå påpeka att det finns ganska mycket forskning kring just 

det här med att träning hjälper när man har väldigt ont. De flesta tjejerna som jag pratar [...] 

med dem om det här, de är redan medvetna om det och de har liksom försökt ett tag. Men för 

vissa är det ändå en nyhet, så att en del blir lite såhär ’jaha, åh fan’ liksom.”  
 

Ett annat svar som uppkom bland de kvinnliga deltagarna var att relatera till sig själv för att 

försöka få med eleverna i den ordinarie undervisningen. Lärare 7:  
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Jaja, men jag har också det, och det, och jag kan idrotta ändå.’ Och så brukar jag, ‘’prata om att 

du ska ha mens i kanske en fjärdedel utav hela ditt liv, och det är ganska stor... ganska mycket 

tid. Och kan du inte då hålla på med träning under den fjärdedelen så kommer du inte må bra 

utan du måste hitta sätt, att liksom... och lösa det här sättet på. 

 

Även lärare 2 berättade att hon brukar relatera till sig själv och göra det på ett roligt sätt för att 

få med sig eleverna. 
 

Jag brukar alltid skoja med eleverna när de beklagar sig, när de är nya, och så säger jag ’ja, och 

vet du, det är ju, jag har ju läst någonstans att det är fem år av vårat liv som vi menstruerar 

faktiskt[…]’. ’Vad säger du?’, ’Javisst, det är så orättvist eller hur?!’ Så liksom jag tar det från 

den sidan att, ’jamen du förstår det blir så bra när du blir så gammal som jag för då, det är det 

bästa med att komma in i den här åldern. Då behöver jag inte bry mig om det längre.’ (skratt) Så 

jag liksom relaterar litegrann till mig själv och så liksom visar jag att jag har lite kunskap, ja 

väldigt lite… men ändå att jag vet det här, ja och då blir det liksom ett lite roligt sätt att prata om 

det 

 

Lärare 6 berättade dock att hon inte gör en stor sak av att eleven menstruerar utan: “[...] jag 

bara ‘okej’, liksom. Du har din mens och det är inte så att jag börjar prata om det så, direkt. 

Utan många, jag menar, man kan ju stoppa i en propp om man vill liksom, men jag vill inte 

tvinga dem, de ska känna sig bekväma i det helt enkelt. “ 

 

Vid frågan om lärarna använde sig av ett “standardsvar” när flickorna inte vill delta på 

idrotten uttalade sig lärare 4 att hon oftast hamnar i diskussion med eleverna om att de ska 

försöka vara med lite grann och säga: ”Du vet att det blir bättre om du rör dig lite lätt å så”. 

Lärare 1: “Jag brukar säga att: ‘Åh, vad bra att du berättar’[...] de tar ju ganska stort mod till 

sig att berätta. Det är ofta jobbigt för någon.” Lärare 8 uppgav däremot att han inte har ett 

standardsvar utan istället: “Det är olika från fall till fall, för det beror ju på vem[...].” 

3.2.3 Undervisning 

Bland de tillfrågade lärarna var det ovanligt att undervisa i, eller prata om, menstruation och 

träning med sina elever. Några lärare uppgav att de tyckte att det var en bra idé att ha 

undervisning kring menstruation och fysisk aktivitet och vissa uppgav dessutom att de skulle 

vilja ha in det mer i skolan och öka diskussionerna kring det. Lärare 2: “[...] att man pratar 

mer om det i skolan, speciellt i ett sånt här ämne.” Lärare 7 trodde dock att det skulle kunna 

bli ett problem: ”[…] du frågade om jag hade undervisat nånting och… det skulle man ju 
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kanske kunna göra men samtidigt så känner jag att... gör man det, så kanske man väcker, 

alltså att det kanske blir ett problem också. Ah. Men jag vet inte. Men jag har inte gjort det.”  
 

De två lärare som tar upp menstruation med sina elever gör det i samband med undervisning 

om skador, där menstruationen tas upp som en faktor till ökad skaderisk, eller i samband med 

terminsstarten, där lärare 2 talar om för sina elever att menstruation inte är en anledning att 

avstå från lektionerna i idrott och hälsa. Lärare 2: “[...] men jag är ju väldigt tydlig när läsåret 

börjar när jag har en ny klass att oavsett om du har mens eller att du har ont i foten eller vad 

det nu än är för någonting, så är inget utav det en anledning att inte delta på idrotten.” Inget 

samband har kunnat urskiljas mellan att lärare samtalar med sina elever om menstruation och 

att de upplever att deras elever är mer öppna och rättframma då de meddelar om sin 

menstruation. 

3.3 Lärarnas agerande 

Under insamlandet av data till denna frågeställning kom fokus att hamna på hur lärare agerar 

när elever meddelar att de inte kommer delta på grund av menstruationsrelaterade orsaker. 

Under intervjuerna framkom flera olika sätt att agera och dessa presenteras under följande 

rubriker; delaktighet, fysiska alternativ, alternativa aktiviteter och kollegialt samarbete. 

3.3.1 Delaktighet 

Ett vanligt agerande hos lärarna var att försöka få flickorna delaktiga i ordinarie undervisning. 

Lärare 7 svarade att: “Nä, jag försöker nog att de ska vara med på ordinarie undervisning. [...] 

Men att man kan ta det lite lugnt ändå liksom, i den aktiviteten.” Lärare 4 kommenterade att 

“Oftast vill man ju ha med dem på lektionen så man får se dem och att de mjukstartar lite så 

att det kanske känns, att det kanske blir bättre.” Lärare 5 uppgav däremot att: “[...] det är inte 

så att jag vill ha med dem på den lektionen, för det förstår jag det är ju kört oftast, de har inga 

kläder ändå, det är svårt liksom.“ Lärare 2 berättade att hon kräver att eleverna har med sig 

idrottskläder till varje lektion: “[...]‘jamen kom och så - alltid idrottskläder med dig. Bestäm 

inte i förväg hemma att du inte ska vara med på idrotten.’ Idrottskläder med och eleverna vet 

alltid vad som ska hända på lektionen i stora hela.” Hon förklarade att hon brukar berätta för 

sina elever hur lektionerna kommer att se ut och vad de skulle kunna vara med på och vad de 

skulle kunna stå över. Hon förklarade vidare att hon: ”försöker köra in eleverna på detta tänk 

från första början” och konstaterar även att: ”menstruation inte är en anledning till att stå över 

en lektion”. 
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3.3.2 Fysiska alternativ 

Om eleven inte vill delta i ordinarie undervisning prioriterar flera av de intervjuade lärarna att 

aktivera dem på något sätt. Lärare 7 berättade: “Och att jag försöker att få dem att [...] va 

aktiva ändå.” Lärare 2: “Jag försöker gärna aktivera, inte bara bli sittande och läsa utan då 

försöker jag aktivera dem med ett annat alternativ [...] min ambition är ju ändå..[...] att de ska 

ja, känna det, att det är okej att röra på sig fast de har mens.” Lärare 4: “Men är det hopplösa 

fall där man ser att det går inte att få med dom då kanske man lotsar vidare till gymmet eller 

konditionsrummet eller aerobicssalen.”  
 

Två vanliga aktiviteter som nämndes under intervjuerna var att skicka ut flickorna på en 

promenad. Att gå en promenad hade tre syften där det första handlade om att få eleverna att 

röra på sig eller få frisk luft. Några andra lärare nämnde att de inte ville ha elever som sitter 

och tittar på. Lärare 9 beskrev det som: “Jag har sällan lektioner med publik, det inträffar 

liksom inte (skratt) [...] Publik är det inte så många som behöver alltid…” Den sista orsaken 

som togs upp var att för att en promenad kan lindra eventuell mensvärk. Lärare 7: “[...] bara 

för att få lite rörelse men på en väldigt låg belastning. För det kan ju också vara skönt. Att.. 

så.. lite spänningar kan släppa så.” 

 

Några av de intervjuade lärarna nämnde även löpband eller styrketräning på gymmet som ett 

alternativ till ordinarie undervisning. Lärare 4 förklarade att hon ibland kan få flickorna att 

träna på egen hand istället: “[...] för det kan ju också vara det att man inte vill vara bland folk, 

man kanske är rädd att det ska blöda igenom å såna där grejer.” 

3.3.3 Alternativa aktiviteter 

En vanlig lösning till elever som inte ville röra på sig alls visade sig vara att istället ge en 

teoretisk uppgift. Lärare 5 beskrev att de i första hand försöker få eleven att göra något annat 

och i andra hand ge dem någon teoretisk uppgift. Lärare 3: “Om de inte kan göra något fysiskt 

då är det något teorirelaterat.” Lärare 5 beskrev att han försöker koppla den teoretiska 

uppgiften till det moment de för tillfället håller på med: “[...] vi gör ju så alltid att vi försöker 

koppla det vi håller på med får de läsa om. Så håller vi på med konditionsträning eller 

styrketräning då får de gå in hit och läsa om det. Så de gör ju alltid någonting som funkar för 

dem så att säga. Men oftast är de ju inte ombytta ens en gång så det blir ju någonting på det 

teoretiska planet då så att säga.”  
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Trots att flerttalet av de intervjuade lärarna uttryckligen sagt att de är emot att elever sitter på 

sidan och tittar på, nämnde några av de andra att de lät dem göra det, i rent utbildningssyfte. 

Lärare 8 uttryckte att kunskapen var det viktigaste och menade att de i framtiden ska veta vad 

de ska ta sig till om de vill börja träna. “Du ska inte gå härifrån och du ska inte sitta och hålla 

på med mobilen utan du, du sitter här och jag vet att det är aptråkigt och sitta och titta på när 

andra människor gör armhävningar, men nu är det så att är du inte med ska du åtminstone ta 

in det.”  
 

Ett par lärare låter eleverna assistera dem under lektionen, exempelvis förklarade lärare 6: 

“[...] så då säger jag bara ‘okej’, antingen då jamen jag kan behöva er hjälp med att sköta 

musiken till exempel.” Lärare 8: “Eller så, det beror ju på [...] de kan ju få liksom andra 

uppgifter att ‘jamen bra då dömer du det här, eller då, du coachar den här människan, du 

hjälper till’[...]”  

3.3.4 Kollegialt samarbete 

Ingen av de intervjuade lärarna hade diskuterat med sina kollegor om hur de hanterar elever 

som inte deltar på lektionen på grund av menstruationsrelaterade orsaker. Flertalet av lärarna 

trodde att orsaken till det var att de hade egna fungerande sätt att hantera det på. Lärare 2: 

“Nej. Det är intressant, nej det har vi aldrig pratat om. Men jag tror att det är det för att vi, vi 

hanterar det nog rätt bra allihopa utav oss. Så vi har nog inte funnit någon anledning att prata 

om det. Som man kanske gör om andra saker [...] Men det var intressant, det kanske vi skulle 

behöva…” Däremot visade det sig vara vanligt att lärarna samarbetar kring hur frånvaro 

hanteras i stort.  

3.4 Övriga resultat 

Under varje möte tillfrågades lärarna om de ansåg att deras sätt hantera situationen hade 

förändrats under arbetslivet, vilket var en vanlig uppfattning. Lärare 7 nämnde att hon i början 

känt att menstruation inte var något att prata om hur som helst men att det förändrats och inte 

är något konstigt längre. Lärare 4 uttryckte det som att hon i början av yrket inte “gick vidare 

lika mycket med frågorna” och menade på att hon numera utvecklar hur hon tänker, lotsar 

vidare och informerar eleverna. En annan uppfattning var dock att ämnet aldrig varit känsligt 

och dessa lärare har inte förändrats i sitt sätt att hantera situationen. Lärare 1:  
 

Nej, jag har aldrig tyckt att det har varit något konstigt. Alltså jag pratar bajs och kiss med mina 

elever, alltså jag tycker inte att det är… (skratt) De tycker nog att det är mer pinsamt. Jag har 
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aldrig upplevt att det är något märkligt, jag tycker att det är så otroligt naturligt så jag menar, vi 

skulle inte få några barn om inte kvinnan hade mens. Alltså jag tycker att det är jag vet inte, jag 

tycker inte att det är så konstigt. Jag tror att eleverna tycker att det är mer jobbigt än vad jag 

tycker att det är. De blir jättegenerade när man tar upp saker. Jag tror också att om man pratar 

om det ofta så blir det ju mindre genant, så…  

 

I princip alla tillfrågade lärare angav att de skulle vilja ha mer kunskap kring menstruation 

och fysisk aktivitet. Utan att ställa frågan, uppgav flera lärare att de inte har fått någon 

undervisning inom området i deras lärarutbildningar. Lärare 9 svarade att: ”Jag skulle nog 

vilja ha mer under utbildningen [...]”. Lärare 2: “Så att, nej det är klart att jag, alltså jag skulle 

säkert kunna ha mycket mer kunskap om det. Jag har ju bara min egen erfarenhet. Och gå 

till.” Lärare 3 sa att menstruation inte var något som kom upp under hans lärarutbildning, trots 

att elever som inte deltar pga av menstruation är en vanligt förekommande situation. Han 

svarade vidare och han tycker att det borde tas upp i idrottslärarutbildningen för att det är så 

pass relevant. 
 

En vanlig uppfattning bland de intervjuade lärarna var att frånvaro på grund av menstruation 

inte är ett utbrett problem inom ämnet idrott och hälsa. Vissa problematiska områden kom 

dock upp på tal, vilka presenteras nedan. 

3.4.1 Simundervisning 

Ett av de mer problematiska områden som nämndes under intervjuerna var all undervisning i 

simhallen. Lärare 9 uppgav att: “Det kommer ju inte på vanliga lektioner, det är ju kanske 

kopplat då med simning, som det kommer. Och då försöker jag först att boka in en ny dag 

som de kan komma och simma.” Lärare 1 förklarade att: “[...] när det gäller simning så brukar 

jag fråga liksom [...] om de använder tampong eller binda [...] Då säger de ofta att ja, jamen 

‘jag har väldigt mycket blödningar just nu’, så då förstår jag. Men vi har ju simning så ofta så 

att då säger de att ‘då kan jag visa dig nästa gång’. Många är väldigt, vill ju så gärna vara 

med.” Bland de intervjuade lärarna visade det sig vara ovanligt med simundervisning, 

alternativt att den simundervisning som sker är frivillig, vilket då inte ledde till samma 

utbredda problematik. Lärare 3: “Ingen simning. Så där är det ju också ett... man plockar bort 

ett potentiellt problem vad gällande den här frågan. Eller ett bekymmer rättare sagt.” 
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3.4.2 Nyanlända elever 

Utöver de frågor som ställdes lyftes en ny problematik med att nyanlända elever inte verkar 

ha samma syn på menstruation och fysisk aktivitet som den som finns i Sverige. Lärare 2 

beskrev att hon under det senaste året har upplevt att problematiken kring menstruation har 

ökat genom att hon har svårt att få eleverna att vilja göra någonting, att de säger tvärt nej och 

inte vill utföra någon fysisk aktivitet alls. “[...] jag tror att det är de som inte har varit här i 

Sverige så många år. Det är annorlunda för dem som har gått genom hela grundskoletiden och 

har mött och har haft den här diskussionen många gånger, men kommer man i svenska skolan 

nu först på gymnasienivå då är det klart att då är de ju inte inne i det här tänket.” Hon 

förklarade att hon märker att det är många nyanlända elever som tycker att det är väldigt 

jobbigt och att det för dem är en helt främmande situation. Hon tycker att de är väldigt 

duktiga på att delta lektionerna i idrott och hälsa och att menstruationen därför inte anges som 

ett svepskäl. “Men de, jag märker att de har ett annat förhållningssätt till just mensdelen. Så 

dem får jag nog jobba lite extra med att försöka få dem att förstå. Så att de kommer och de 

berättar att jag kan inte vara med och när jag då försöker att få dem att göra någonting annat 

så backar de. Och det har jag inte varit med om förut. Det är något nytt.” Hon beskrev vidare 

att den stora problematiken ofta ligger i att snabbt hitta andra lösningar för eleverna: “Men 

problematiken som idrottslärare är ju hela tiden att man, man är stressad att få igång lektionen 

och samtidigt så ska man då ta hand om de som inte kan få igång, liksom få bort dem, få dem 

i arbete fortast möjligt. [...] För det är så viktigt att alla, att man ska känna att man kommer 

inte till idrotten för att sitta och titta på” 

 

Lärare 9 uppgav också att hon tror att de nyanlända tänker annorlunda kring att utföra fysisk 

aktivitet under menstruation och sa att hon försöker förklara för eleverna att det inte är farligt 

att röra på sig utan snarare tvärtom. Även lärare 4 svarade att: “Oftast när det är utländska 

tjejer har de ju ingen aning om att det är så att det faktiskt kan bli bättre av att man rör på sig. 

Snarare kanske tvärtom att de fått lärt sig att vila, ta det lugnt.” 

3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att respondenterna inte anser företeelsen 

förekomma särskilt ofta och upplevs därför inte som ett utbrett problem. Ingen av de 

intervjuade lärarna uppgav heller det som en jobbig situation att hantera. Ett framträdande 

resultat var att lärarna uppgav att det är vanligast att eleverna meddelar om sin menstruation 

muntligt, däremot skiljer sig uppfattningen om elevens sätt att säga det. Några berättade att de 
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upplever sina elever som försiktiga medan andra har elever som är mer rättframma. Några 

lärare lyfte även att deras elever undviker att säga “mens” och istället använder mindre 

laddade ord.  
 

Ett annat intressant resultat är att enbart lärare 1 och 2 lyfter menstruation och träning i sin 

undervisning. Lärare 1 uppgav att hon talar om det i samband med träningsskador och lärare 2 

i samband med terminsstart. Bland de andra tillfrågade lärarna var en uppfattning att det 

skulle kunna vara en bra idé att ha med i sin undervisning, medan en annan ansåg att det 

kunde skapa mer problem.  
 

Ett sista intressant resultat i denna studie är hur handlingssättet skiljer sig lärare emellan. Ett 

vanligt agerande är att direkt hitta ett annat alternativ för flickan. Promenad är ett ofta nämnt 

alternativ, liksom att skicka vidare till gym/konditionsrum. Ett annat vanligt agerande är att 

försöka få med eleven i ordinarie undervisning, på något sätt anpassa nivån så flickan kan 

delta i lektionen. Något som uttalades mer sällan men som ändå uppkom var att låta eleven 

assistera läraren eller klasskamrater. Lärare uppgav även att de ger teoretiska uppgifter till 

sina elever om de inte vill genomföra någon fysisk aktivitet. 

4. Diskussion 
Nedan följer en analys av studiens resultat med koppling till tidigare forskning, 

läroplansteorin samt till studien syfte; att ta reda på hur lärare i idrott och hälsa hanterar elever 

som väljer att inte delta i lektionen på grund av menstruationsrelaterade orsaker. Diskussionen 

är uppdelad i två rubriker under vilka de mest intressanta resultaten diskuteras; 

kommunikation kring menstruation och hur agerar lärarna? Varför varje frågeställning inte 

diskuteras var för sig beror på bristande tidigare forskning specifikt kring lärares reaktioner. 

Däremot anser vi att lärarnas reaktioner ligger till grund för hur de sedan kommunicerar och 

agerar.  

4.1 Kommunikation kring menstruation 

Lärarna i denna studie hade delade upplevelser om hur eleverna meddelade dem om sin 

menstruation. Detta kan kopplas till läroplansteorin som menar att lärare och elever skapar 

vissa mönster för undervisning inom de ramar som finns i klassrummet, vilka varierar mellan 

lärmiljöerna. (Lundgren 1981, s. 233) Undervisningen kan variera mellan allt från att läraren 

styr genom traditionell katederundervisning till att eleverna får utrymmet att diskutera fritt. 
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Elevernas talutrymme avgörs av strukturen i klassrummet. (Linde 2012, s. 76 f.) Denna 

struktur skulle därför kunna vara en förklaring till lärarnas skilda svar när det kommer till 

elevernas kommunikation om menstruation. 

 

Kissling skriver om den förlägenhet som tonårsflickor har när det gäller att prata om 

menstruation, där de uttrycker sig i ämnet genom att använda slang, andra uttryck och 

deiktiska ord (1996). Detta är något som lyfts i denna studie där bland annat lärare 2 uppgav 

att många flickor har svårt att uttrycka sig om menstruation och använder mindre laddade ord 

såsom “lingonveckan”, eller som lärare 5 beskriver att de himlar med ögonen etc. Denna 

förlägenhet är inte något signifikant för just denna studie utan menstruation har länge varit ett 

känsligt ämne att prata om (Malmberg 1991, s. 191). Ingen av de tillfrågade lärarna i denna 

studie ansåg dock att situationen är jobbig att hantera. En intressant faktor att ta i beaktning är 

att samtliga respondenter arbetat i över tio år som lärare i idrott och hälsa på gymnasiet och 

flertalet lärare nämnde även att de genomgått en personlig utveckling och hanterar situationen 

annorlunda nu jämfört med i början av yrkeslivet.  

 

Trots lärarnas öppenhet kring ämnet visar Rembeck et al. (2006) i en svensk studie att knappt 

elva procent av de tillfrågade flickorna kände att de kunde prata med sina lärare om 

menstruation. För att minska denna förlägenhet krävs en bra kommunikation kring ämnet 

(Schooler 2005). Att kommunicera och dessutom använda de rätta begreppen är ett bra sätt att 

fördjupa sina kunskaper (Kindeberg 1997, s. 112). Detta innebär att en lärare som är öppen 

och pratar om menstruation arbetar för att minska förlägenheten kring det. Därför är det 

intressant att resultatet i denna studie visade att enbart lärare 1 och 2 undervisade eller pratade 

med sina elever om menstruation och träning. Dock uppgav både lärare som undervisar om 

menstruation och de som inte gör det att de har elever som är försiktiga när de meddelar om 

sin menstruation. Detta skulle möjligtvis kunna bero på att gymnasieeleverna infattat sig i 

strukturerna redan i högstadiet där klimatet kan ha varit helt annorlunda. 

 

Då det var ovanligt bland de intervjuade lärarna i denna studie att undervisa i eller prata med 

sina elever om menstruation och träning kan en parallell dras till de tidigare studier som visat 

att lärare känner olust över att diskutera menstruation med flickor eftersom det kan uppfattas 

som avvikande av de sociala normerna (Jarrah & Kamel 2012). En annan möjlig koppling till 

frånvaro av undervisning i ämnet kan göras till lärarnas potentiella repertoar. Denna beskriver 

Linde som det vetande läraren besitter (2012, s. 20). Den generella åsikten bland 
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respondenterna var att de hade personlig erfarenhet om ämnet men önskade mer kunskap. 

Detta bekräftas även av tidigare forskning inom området som visar att lärare, vid undervisning 

av känsliga ämnen såsom menstruation, är oroliga för att deras brist på kunskap gör dem 

dåligt utrustade för att täcka dessa ämnen (Beausang & Razor 2000; Duffy et al. 2013). 

Studien av Duffy et al. (2013) visade dessutom att närmare hälften av de tillfrågade lärarna att 

de inte kände sig trygga med att undervisa kring menstruation.  

 

En anledning som uppkom till varför de intervjuade lärarna inte talar med sina elever om 

menstruation och träning är för att flertalet av lärarna uppgav att de inte upplevt detta som ett 

problem, och att det var därför de inte lyft fram det. Några lärare nämnde dock att det skulle 

vara en bra idé och funderade på att införa det i ordinarie undervisning. Detta skulle kunna 

var ett sätt att minska flickors förlägenhet kring menstruation (Schooler 2005). 

4.2 Hur agerar lärarna? 

De intervjuade lärarna hade olika sätt att agera på när en elev inte vill delta på lektionen på 

grund av menstruation. Vad som kan påverka lärarens agerande kan mycket väl ha att göra 

med vilka rutiner läraren har. Dessa rutiner, som kan vara rutiner för planeringsarbetet men 

också för själva genomförandet, används för att minska beslutsfattandet under lektionerna och 

kan därmed även minska arbetsbördan (Linde 2012, s. 19 f.). Lärare 2 uppgav att hon alltid 

försöker få sina elever att aktivera sig under lektionerna och att hon alltid uppmanar sina 

elever att ta med idrottskläder till skolan. Detta kan på så sätt ses som hennes rutin för att 

minska beslutsfattandet under lektionerna, för att inte behöva komma upp med nya uppgifter 

till elever som inte vill vara med. Däremot beskrev hon också att dessa rutiner har behövt 

ruckas på i och med att hon har fått fler elever som inte vill vara med på någon fysisk aktivitet 

alls under menstruationen. Hon uppgav att hon ofta känner sig stressad över att behöva hitta 

andra lösningar och alternativ för de eleverna, att det är jobbigt i och med att hon måste sätta 

igång den ordinarie lektionen på samma gång. Då hennes rutiner har ruckats har också hennes 

arbetsbörda ökat.  
 

Transformeringsarenan, där läraren tolkar läroplanen och avgör vad denne anser vara det 

viktigaste med ämnet, påverkar vad eleven får göra istället för ordinarie undervisning. 

Redelius et al. (2009) menar att i Sverige kvarstår den gamla prioriteringen av rörelse i ämnet 

idrott och hälsa. Likaså pekar resultatet i denna studie på att flera av lärarna anser att 

aktivering av något slag är det viktigaste. Lärare 7: “Och att jag försöker att få dem att [...] va 
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aktiva ändå.” Lärare 2: “Jag försöker gärna aktivera, inte bara bli sittande och läsa utan då 

försöker jag aktivera dem med ett annat alternativ [...] min ambition är ju ändå..[...] att de ska 

ja, känna det, att det är okej att röra på sig fast de har mens.” En av de intervjuade lärarna 

kom dock med en intressant åsikt. Lärare 8: “Du ska inte gå härifrån och du ska inte sitta och 

hålla på med mobilen utan du, du sitter här och jag vet att det är aptråkigt och sitta och titta på 

när andra människor gör armhävningar, men nu är det så att är du inte med ska du åtminstone 

ta in det.”  
 

Vad läraren låter eleven göra istället kan också bero på lärarens repertoar. Beroende på vad 

läraren har med sig för bakgrund och olika erfarenheter bildas dennes stoffrepertoar (Linde 

2012, s. 20). Exempelvis, kunskapen om att fysisk aktivitet kan underlätta vid mensvärk drev 

flera av lärarna att försöka aktivera eleven på något sätt. Lärare 7: “[...] bara för att få lite 

rörelse men på en väldigt låg belastning. För det kan ju också vara skönt. Att.. så.. lite 

spänningar kan släppa så.”  
 

Även lärarens förmedlingsrepertoar styr hur läraren förmedlar kunskapen som han eller hon 

vill att eleven ska lära sig. De olika tillvägagångssätten som lyftes fram var att försöka få 

eleven delaktig, låta eleven sitta på sidan och titta på eller som lärare 5, ge en teoretisk 

uppgift: “[...] vi gör ju så alltid att vi försöker koppla det vi håller på med, får de läsa om. Så 

håller vi på med konditionsträning eller styrketräning då får de gå in hit och läsa om det.”  
 

Vad läraren än väljer att låta eleven göra finns inget tydligt rätt eller fel. Här hade det varit 

intressant att jämföra med tidigare forskning om detta funnits för att se vad andra lärare väljer 

för alternativ och dessutom se vad det ger eleverna för bild av ämnet.  

4.3 Metoddiskussion 

Genomförandet av denna studie har förfarit som planerat. Tack vare en genomarbetad 

intervjuguide så kunde intervjuerna svara på studiens frågeställningar. Det var givande att 

genomföra en pilotstudie då intervjuguiden i efterhand kunde revideras. Ytterligare en 

pilotstudie efter revideringen kanske hade förbättrat intervjuguiden genom att addera fler 

frågor inom samma ämne. Detta var något som uppmärksammades efter ett antal intervjuer då 

det märktes att ju mer det talades om ett ämne, desto mer relevant information kom 

respondenten på/ihåg. Frågorna i intervjuguiden skulle kunna formuleras om för att bli mer 

öppna och därmed inbringa mer beskrivande svar. Det hade också kunnat uppnås genom att 
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innan intervjuerna skicka en mer ingående beskrivning av syftet med studien till respektive 

respondent. På så vis hade respondenterna kunnat förbereda sig på ett bättre sätt.  
 

I övrigt fungerade metoden bra och en väl genomförd del i denna studie var kodningen som 

genom noggrant arbete förenklade författandet och tematiseringen av resultatet. Intressant att 

spekulera i är dock hur väl det passar sig med valet av insamlingsmetod i just denna studie 

som kan anses vara lite känslig. Hade det varit lättare för lärarna att öppna sig om sitt sätt att 

hantera situationen om de exempelvis istället svarat via anonyma enkäter? Det hade också 

varit intressant att ha med fler manliga respondenter i denna studie, då de inte på samma sätt 

som kvinnor kan relatera till sina egna erfarenheter när det gäller menstruation.  

4.4 Fortsatt forskning 

Menstruation och fysisk aktivitet är ett så pass outforskat ämne att det inte bara vore 

intressant med vidare forskning kring området, utan en nödvändighet. Historiskt sett ansågs 

menstruationsblodet vara avvikande och den synen finns i viss mån kvar som den normativa 

(Malmberg 1991, s. 30). Med mer forskning och mer kommunikation kring menstruation 

skulle den synen kanske kunna suddas ut, för att istället ses för vad det verkligen är - en 

livsviktig kroppsfunktion. En förändrad syn skulle antagligen kunna leda till att män, kvinnor, 

barn, lärare och elever får en bättre kommunikation kring menstruation. En möjlig förklaring 

till att det ännu finns så pass lite forskning kring området menstruation och fysisk aktivitet, att 

i princip all idrottsforskning har gjorts på män, skulle kunna vara att manligheten är en norm i 

idrotten.  
 

Fokus i denna studie har legat på att förstå hur lärare hanterar elever som inte vill delta på 

lektionerna i idrott och hälsa på grund av menstruationsrelaterade orsaker. Flera lärare 

nämnde att de upplever att eleverna anser det vara ett jobbigt ämne att prata om. Därför skulle 

en intressant efterföljande forskning vara att undersöka hur elever upplever sin menstruation i 

samband med fysisk aktivitet. Yougovs undersökning i samarbete med Libresse är i det 

sammanhanget väldigt talande, att så många som 42 procent av de responderande kvinnorna 

som tränar regelbundet väljer att undvika träning en eller flera dagar under menstruationen 

(Yougov 2016 se Nästan varannan kvinna undviker träning under mens 2016). Får elever en 

bättre undervisning och lär sig kommunicera mer öppet kring menstruation och fysisk 

aktivitet i skolan kanske den siffran skulle sjunka? Att undersöka hur elever upplever sin 
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menstruation skulle kunna leda till en bättre förståelse för hur kommunikationen och 

undervisningen bör ske. 

4.5 Slutsats 

Samtliga intervjuade lärare i denna studie har någon gång stött på elever som inte vill delta i 

undervisningen i idrott och hälsa på grund av menstruationsrelaterade orsaker. I studien har 

det framkommit att lärarna har olika sätt att hantera dessa elever. En vanlig uppfattning bland 

de intervjuade lärarna är att de inte tycker att det är jobbigt att hantera. De flesta intervjuade 

lärarna uppgav dock att de skulle vilja ha mer kunskap om menstruation och träning, samt att 

de inte fått någon sådan undervisning på sina respektive lärarutbildningar.  
 

I dagsläget finns väldigt lite forskning kring menstruation och träning, än mindre i skolans 

värld. Förhoppningsvis kan denna studie fungera som en slags handledning och ge förslag på 

hur nyexaminerade lärare kan hantera en sådan situation. Detta genom att ge exempel på hur 

lärare i den svenska skolan reagerar, kommunicerar och agerar när en elev väljer att inte delta 

i undervisningen i idrott och hälsa på grund av menstruationsrelaterade orsaker. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 
 
Syfte: Undersöka hur lärare i idrott och hälsa hanterar elever som väljer att inte delta på 
lektionen på grund av menstruationsrelaterade orsaker. Detta genom att svara på följande 
frågeställningar. 

Frågeställningar: 
1. Hur reagerar lärare då elever meddelar att de inte kommer delta på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker?  
2. Hur kommunicerar lärare med elever som meddelar att de inte kommer delta på grund 

av menstruationsrelaterade orsaker?  
3. Hur agerar lärare efter att elever har meddelat att de inte kommer delta på grund av 

menstruationsrelaterade orsaker?  
 
Vilka sökord har du använt? 
Menstruation, school, physical education, teacher, mens, lärares attityder till menstruation, 
frånvaro, idrott och hälsa, motion och mens, deltagande i idrott och hälsa, PE, Girls 
attitudes, Sweden,  
 
 
Var har du sökt? 
Discovery, Ebsco, Google Scholar, GIHs bibliotekskatalog 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: Menstruation and taboo 
Discovery: Menstruation and teacher 
Discovery: Teaching and menstruation 
Discovery: Girls attitudes and menstruation 
Discovery: Girls attitudes and menstruation and Sweden 
 
 
Kommentarer 
Med ett så outforskat område var det mycket svårt att hitta material till tidigare forskning. 
Discovey och Ebsco var de artikeldatabaser som fungerade bäst och gav flest relevanta 
resultat. Genom dessa databaser hittades dock mera material som kunde användas till 
bakgrunden. 
 
 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Syfte med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa hanterar elever som väljer 
att inte delta på lektionen på grund av menstruationsrelaterade orsaker. All information vi får 
av dig kommer behandlas konfidentiellt. Du har som deltagare i denna studie rätt att avbryta 
när som helst under arbetets gång utan negativa konsekvenser. Vi två är de enda som kommer 
att använda oss av intervjumaterialet och kommer endast att använda det för denna studies 
räkning, därefter raderas allt.  
Är det okej att intervjun spelas in?  
Vill du ha en sammanställning av intervjun innan publicering?  
Då kan vi börja! 

• Hur länge har du jobbat som idrottslärare?  
• Hur länge har du jobbat på denna skola? 
• Vad har du för utbildning? 

• Har du någon annan, tidigare arbetslivserfarenhet? 
• Har du någonsin varit med om att en elev väljer att inte delta på lektionen på grund av 

mens? 
Om ja:  

• Hur brukar eleverna meddela dig om detta? (ramar) 
• Hur brukar du reagera när det sker? Vad är din första tanke? (reagera) 
• Hur känns det att behöva hantera det? (kunskap?) 
• Känner du själv att du har tillräcklig kunskap kring menstruation? (Repertoar-

potentiella) 
• Vad säger du till eleven? (kommunicera) 
• Har du något standardsvar eller är det olika från fall till fall? (Repertoar-förmedling) 

• om kort svar → kan du utveckla? 
• Hanterar du eleverna olika beroende på om det är “äkta” eller svepskäl? 

• Får eleven göra något annat? (Agera) 
• Vad isåfall? 

• Har ni ett sätt som ni alla idrottslärare jobbar efter? (Tradition) 
• Finns någon policy på skolan för frånvaro från lektionerna? (Policy) 
• Har du pratat med/undervisat dina elever i menstruation och fysisk aktivitet/idrott och 

hälsa. (Repertoar – Stoff) 
• Har ditt sätt att hantera det förändrats under arbetslivet? 
• Har du något som du vill ta upp eller tillägga? 

 
Om nej: 

• Hur kommer det sig tror du?  
• Har du pratat med/undervisat dina elever om menstruation och fysisk 

aktivitet/idrott och hälsa (Repertoar – Stoff) 
• Känner du att du har tillräcklig kunskap kring menstruation? (Repertoar-potentiella) 
• Får eleven göra något annat? Vad isåfall? (Agera) 
• Har ni ett sätt som ni alla idrottslärare jobbar efter? (Tradition) 
• Finns någon policy på skolan för frånvaro från lektionerna? (Policy) 

 


