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Lokal nämnd Varberg

Maskulinitetsnormer och ungas psykiska hälsa
Förslag till beslut
Varbergsnämnden beslutar att
Anteckna den lämnade informationen till protokollet
Avsätta 45 000 kronor för finansiering av klassrumsteater om maskulinitetsnormer för
unga

Sammanfattning
I lokala nämnders gemensamma dialogprocess 2017 om unga och unga vuxnas
psykiska hälsa och livsvillkor var de allra flesta överens om att den psykiska ohälsan
är lika utbredd hos tjejer som hos killar och att bilden av att tjejer skulle må sämre än
killar kommer från att det är mer accepterat för en tjej att visa hur hon mår än vad det
är för en kille. I dialogerna lyftes även upp att tjejer och killar behandlas olika och har
olika förväntningar på sig, både i skolan och i hemmet.
Forskning visar att kön är en viktig markör för hur unga uttrycker, förstår och förhåller
sig till psykisk ohälsa. De generella mönstren är att konstruktioner av femininitet
bidrar till att kvinnor uppmärksammar och beskriver sin ohälsa medan konstruktioner
av maskulinitet hindrar män från att uttrycka sin ohälsa i offentliga rum och från att
söka hjälp (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2015).
Med utgångspunkt i resultaten ovan har Varbergsnämnden i verksamhetsplanen för
2018 bland annat prioriterat kunskapshöjande insatser om normer och värderingar
riktat till ungdomar i kommunen. Som en del i arbetet föreslås Varbergsnämnden
erbjuda skolor att ta del av klassrumsteatern A perfect lover, vilket är en
teatermonolog som tar upp könsroller, samtycke med mera och följs av samtal och
diskussion. För att nå en bredd av elever föreslås klassrumsteatern spelas 3 gånger
per dag under en vecka. Då nås ca 600 elever.

[Skriv text]
Vid sammanträdet presenteras förslag på upplägg av insatsen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför en kostnad på 45 000 kronor för genomförande av totalt 15
spelningar av klassrumsteatern A perfect lover.
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Bilaga:
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

