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Beskrivning
Författare: Karin Barron.
Vi har i dag kunskap om att män är socialt överordnade kvinnor, som grupper betraktade, inte
enbart i det svenska samhället utan också i andra samhällen. Sociala föreställningar om kön
påverkar oss alla, liksom vi påverkar dessa, oavsett om vi kallas flickor, kvinnor, pojkar, män,
funktionshindrade eller inte. Feministisk forskning har bidragit till att visa på betydelsen av
kön samt kvinnors underordning. Men en grupp kvinnor som paradoxalt nog har uteslutits
även inom en stor del av feministisk forskning är kvinnor med olika funktionsnedsättningar.
Hur kommer det sig? Uppfattas de inte som tillhörande kategorin "kvinnor"? Vilka sociala
föreställningar finns det om funktionshindrade kvinnor? Hur är deras (olika livsvillkor?)
I denna bok söker sex genus- och funktionshinderforskare bidra med kunskap om tidigare
och nutida sociala föreställningar om "sinnesslöa", rörelsehindrade, utvecklingsstörda kvinnor
samt kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar och vilka livsvillkor de haft och har i dag.
De frågor som tas upp berör moderskap, sexualitet, sterilisering, våld, makt, socialisation,
identitet och utanförskap.
Boken vänder sig till alla som är intresserade av genus och funktionshinder. Den är avsedd att
användas i ett brett spektrum av utbildningar, exempelvis i sociologi, socialt arbete,
genusvetenskap och handikappvetenskap.
Bokserien "Handikapp och samhälle" syftar till att tematiskt presentera aktuella

socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och
högskolestuderande som andra intresserade.
Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid
Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.
Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på
webbplatsen Handikapp och funktionshinder.

Annan Information
22 apr 2013 . Mål. Moment 1: Barn, ungdomar och familjer. Efter avslutad kurs ska studenten
kunna. 1. redogöra för och utifrån klass-, kön- och etnicitetsperspektiv kritiskt reflektera över
livsvillkor för barn, ungdomar och familjer som lever i socialt utsatta situationer och hur detta
påverkar individernas utveckling.
Funktionalitet och genus. Barron (2004) diskuterar i ”Genus och funktionshinder” olika
aspekter av genus och funktionsnedsättningar. Denne menar att ideal och föreställningar av
normalitet styr hur vi uppfattar funktionalitet. Detta skapar föreställningar om vem som är
normal och inte är det. (2004:16-17; 38-46). Genom att.
Pedagogers medvetenhet om genus och betydelsen av bemötande för elevers
identitetsutveckling ska undersökas. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning inom
områdena genus och funktionshinder samt inom det kombinerade området genus och
funktionshinder. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi se vilken.
. genus- och mångfaldsperspektiv inom såväl den organiserade idrotten som i skolämnet idrott
och hälsa. Kims tidigare studier har främst handlat om barn och unga med
funktionsnedsättning och deras villkor till likvärdig idrott. Kim är verksam i ett flertal
organisationer och nätverk med inriktning mot genus, funktionshinder.
Fördelningen av olika funktionshinder är relativt jämn mellan kvinnor och män men
skillnader finns i vilka insatser som ges. Studier har visat att fler män än kvinnor får
kommunala insatser. Män i åldersgruppen 16–64 år som bor ensamma har tre gånger högre
odds än ensamboende kvinnor när det gäller kommunal hjälp.
Inbjudan: Forskning pågår … om funktionshinder. 28 september 2016. Tema: Konvention och
verklighet . om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala
universitets fakulteter. CFF arbetar för att öka samhällets . Lena Talman. Om sexualitet och
genus för personer med funktionsnedsättning.
Genus och funktionshinder PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: . Vi har i dag kunskap om

att män är socialt överordnade kvinnor, som grupper betraktade, inte enbart i det svenska
samhället utan också i andra samhällen. Sociala föreställningar om kön påverkar oss alla,
liksom vi påverkar dessa, oavsett om vi kallas.
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 1. visa fördjupad kunskap om begrepp,
teoretiska perspektiv och aktuell forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder,. 2.
analysera livsvillkor för personer med funktionsnedsättning relaterat till ålder, genus,
mångfald och socioekonomiska faktorer,. 3. kritiskt granska.
Genom att arbeta med genus och värdegrund har personalen nu också kommit vidare till att se
hur de egna värderingarna hos vuxna också speglas i mötet med allt det som värdegrunden
handlar om. Genus har också blivit en ögonöppnare för arbete med etnicitet, funktionshinder,
sexualitet, kort sagt för allas lika värde.
Kristina Engwall. Kristina Engwall_color_web Chef/ forskningsledare med inriktning mot
funktionshinder. Docent i historia. Har tidigare forskat om funktionshinderhistoria, genus,
barn och medborgarskap samt familjeformer. Telefon: 073 708 23 76. E-post: Kristina
Engwall.
. hur de uppfattar sig själva. Men det finns också andra faktorer som påverkar hur vi blir
uppfattade och bemötta. Vi är inte "bara" flickor och pojkar, kvinnor och män utan
verkligheten är mer komplex än så. Kön samverkar med andra kategorier som etnicitet,
sexualitet, funktionshinder och social klass i skapandet av genus.
www.gu.se. Antal underställda/ enhetschef (medelvärde 2011). 0. 10. 20. 30. 40. 50.
Chefskvot. Funktionshinder. Äldreomsorg. Förskola/skola. Gymnasieskola. Teknisk service.
CHEFiOS -projektet . www.gu.se. Genus på institutionsnivå. •Styrning. •Regleringar.
•Standardisering. •Vad blir konsekvenserna?
7 aug 2017 . Shampa Sengupta grundade Shruti Disability Rights Center i Kolkata, en
organisation som stöttar personer med funktionshinder i rättsfall och rättighetsfrågor. Hon
berättar om många människoöden som hon kommer i kontakt med genom sitt arbete.
Människor som har svårt att klara sig i en diskriminerande.
3 jun 2013 . Syftet med detta arbete är att ta reda på hur lärare uttrycker sig kring begreppet
genus och hur genus tar sig uttryck . Studien visar att lärare tror sig ta hänsyn till genus i större
omfattning än vad som är fallet, detta beror främst ... förhållandet mellan t.ex. etnicitet,
religion och funktionshinder. Pedagogik: De.
27 apr 2012 . Med denna forskning fokuseras hur ojämlikheter blir till och normaliseras i
samhället samt hur exkludering och diskriminering av människor blir del av vardagen. Rasism
och normer och föreställningar om bl.a. genus, etnicitet, sexualitet, funktionshinder, klass och
ålder utgör villkor för hur människor formar.
Social omsorg i socialt omsorgsarbete. Malmö: Gleerups. Barron, K. (2004). Genus och
funktionshinder. I Barron, K.(Red),. Genus och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.
Barron, K. (2009). Maktmedveten omsorg och socialt arbete. I Gunnarsson, E. & Szebehely,
M. (Red). Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia.
Därför diskuterar jag främst tidigare forskning som explicit behandlar begreppen genus,
funktion och assistans. Antologin Genus och funktionshinder med Karin Barron som redaktör
är en av de böcker som närmar sig intersektionen mellan genus och funktion på detta sätt. I
antologin ligger fokus på att bredda förståelsen av.
hur konstrueras maskuliniteter och feminineter i omsorgsarbete, och vad får det för
konsekvenser för brukarna och för yrket om det kommer in fler män? Jag har främst
fokuserat på de avsnitt som berör funktionshinder och genus, även om boken också innehåller
flera tänkvärda avsnitt om äldreomsorg. Att analyser av genus.
29 aug 2014 . Etiketter. Benämning, Funkis, Funkofobi, Funktionshinder,

Funktionsnedsättning, Funktionsvariation, Handikapp, Historik, Rörelsehindrad, Språkbruk,
Vokabulär, .. Genus och funktionshinder, 2004, Kristina Engwall, Rannveig Traustadóttir,
Gisela Helmius, Kristjana Kristiansen Säljs av Adlibris, Bokus och.
12 aug 2016 . Föreläsningens innehåll: Med avstamp i dels mina vetenskapliga publikationer,
dels mina erfarenheter av forsknings- och utvecklingsprojekt om etnicitet, genus och
funktionshinder både i och utanför Sverige kommer jag att presentera tankar om en tredje
position. I denna är synliggörande av språkande.
Vad har genusperspektiv med funktionshinder att göra? Hur upplevs det att leva i en könad
värld för de som har ett funktionshinder? Hur ser tillvaron ut i skärningspunkten mellan
sexualitet, funktionshinder och genus? Och vad säger forskningen om bra metoder för att föra
samtal om relationer och sexualitet med någon.
2 jun 2017 . FORSKNING PÅGÅR om funktionshinder och åldrande. Välkommen till en
kostnadsfri heldag som arrangeras av Forskargruppen NORM, Institutionen för socialt arbete
vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR. TEMAN: Personlig assistans, genus, rättigheter,
professionellt stöd, hemtjänst, boende,.
Nätverk om genus och specialpedagogik | Forskare ska försöka ta reda på varför skolor ger
olika mycket hjälp till pojkar och flickor. (sid. 7)
anlägga ett genus-, klass-, funktionshinder-, sexualitets- och etnicitetsperspektiv på frågor om
äldres livsvillkor och om åldrandeprocessen; tillämpa relevanta socialgerontologiska teorier på
fallbeskrivningar; samt visa förmåga till kritisk analys; beskriva och förklara hur sociala
förhållanden kan påverka äldre människors.
Vilka kommer till tals/beskrivs i texten (kön/ålder/etnicitet, funktionshinder, samhällsklass
osv.)? Ges kvinnor och män lika stort utrymme? • Finns det schabloner eller stereotyper i
texten? • Förekommer värdeladdade ord? Finns det kontraster såsom ”stark‐svag” eller ”god‐
ond”? • Beskrivs olika grupper på olika sätt?
Vi har i dag kunskap om att män är socialt överordnade kvinnor, som grupper betraktade, inte
enbart i det svenska samhället utan också i andra samhällen. Sociala föreställningar om kön
påverkar oss alla, liksom vi påverkar dessa, oavsett om vi kallas flickor, kvinnor, pojkar, män,
funktionshindrade eller inte. Feministisk.
Hur fungerar kontakten med förskola och skola för en förälder som är döv eller sitter i
rullstol? Här får pedagoger tips om hur man kommunicerar med föräldrar, vars situation man
har svårt att sätta sig in i. Vi får se två reportage. Det ena heter "Leva i två världar" och handlar
om att vara döv förälder till hörande barn. "Det är.
När det gäller forskningsöversiktens avgränsningar ligger fokus på studier som berör daghem,
förskola, grundskola och gymnasium, undantaget de specialpedagogiska områdena.
Specialpedagogik borde vara intressant att ha med i en översikt, inte minst eftersom
funktionshinder är en kategori som allt oftare nämns inom.
2 sep 2013 . Det sociala perspektivet på funktionshinder har mycket gemensamt med andra
sociala perspektiv t.ex. på genus, ålder, sexualitet eller etnicitet. Upplevelsen olika minoriteter
ställs inför och hur man väljer att förklara sina anspråk på att bli förstådd har även de
uppenbara likheter. Valet av perspektiv.
Genus och funktionshinder. Program onsdag 5 dec 2012: 9.30-16.30. Lokal: Linnésalen,
Annedalseminariet, Seminariegatan 1, Göteborg. 09.30 – 10.00 Välkomstkaffe och fralla,
utanför lokalen. 10.00 – 12.30 Inledning av dagen: Vad har genusperspektiv med
funktionshinder att göra? Dagens seminarievärd Karin Barron,.
Title, Genus och funktionshinder. Handikapp & sämhalle. Editor, Karin Barron. Publisher,
Studentlitteratur, 2004. ISBN, 9144026722, 9789144026725. Length, 187 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.

12 apr 2016 . MFD menar att kunskap om såväl normer som föreställningar om
funktionshinder och genus behöver stärkas. Detta är inget nytt för vare sig politiker,
myndigheter eller forskare i samhället. Jämställdhetsintegreringen i staten går för långsamt. I
rapporten föreslås att myndigheternas genusanalyser även ska.
. och konstruktion av ojämlikhetsmönster som berör människors förutsättningar för
delaktighet och deltagande i samhällslivet. Studenten ska efter avslutad kurs förstå och kritiskt
kunna reflektera kring hur klass, genus, sexualitet, etnicitet, generation och funktionshinder
samvarierar och påverkar människors livssitutation.
Litteratur. Alagic, Z & Alagic Englund, G. (2000) Fantakungen och kärleken. LL-Förlaget.
Asklöf, K &Hallin, R. (1998) Bröllopsdrömmar. Jag vill ha en man. LL-förlaget. Barron, K.
(2004) Vem är jag? Utvecklingsstörda kvinnor (re)konstruerar sin identitet. I K. Barron (red)
Genus och funktionshinder. Studentlitteratur.
män med funktionshinder. Bakgrundskunskapen är hämtad från forskning, statistik och
studier på området. Det finns fortfarande anmärkningsvärt lite samlad kunskap om
könsperspektiv på. 1 I forskningen om kvinnor och jämställdhet används numera ofta det
latinska ordet genus eller det engelska ordet gender i stället för.
31 maj 2017 . Dagens europeiska och finländska samhälle bygger på lagstiftning som förbjuder
och vill motarbeta all slags förtryck på basen av kön, nationellt ursprung, nationalitet, språk,
religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, o.s.v. Studerande i ämnet får
särskild expertis i kön/genus,.
10 jun 2010 . Det här är en fortsättning på genomgången av Grönvik, L & Söder, M (red.): Inte
bara funktionshinder. I ett kapitel tituleras Kön och funktionshinder tar Karin Barron upp och
diskuterar några utvalda teman rörande maktordningarna, kön och funktions-hinder.
Inledningsvis för hon en diskussion om begreppet.
Bilderna belyser etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och ålder. En
mångfacetterad dokumentationsvägg med dockor och även reella människor, har nu vuxit
fram med flera bilder som barnen själva skapat och fotat under lekfulla former. Barnen vill
ofta kommentera bilderna, vilket ger tillfällen till diskussioner.
Barron, Karin (red). Genus och funktionshinder. Studentlitteratur, 2004. DATE – Ett
lärmaterial om mötet mellan elev och lärmiljö för alla elever och alla ämnen årskurs 4-9.
Handikappförbunden 2014. Fördom & stolthet – Om normer kring kärlek och sexualitet.
Forum SKILL och Kvinnofolkhögskolan. www.forumskill.se.
Att undanröja hinder är en webbutbildning om att skapa delaktighet för personer med
funktionshinder. Den vänder sig till vårdgivare i Stockholms län.
HV8004 / 8.1 perspektiv. Studentlitteratur, 1999. Barnes, C, Oliver, M & Barton, L. Disability
Studies Today. Polity, 2002. Barron, K. Genus och funktionshinder. Studentlitteratur, 2004.
Ekensteen, V. Från objekt till subjekt i sitt eget liv. i Tideman, Magnus. Perspektiv på
funktionshinder och handikapp. Stu- dentlitteratur, 1996.
1 jan 2007 . Barron (red) Genus och funktionshinder. Studentlitteratur. Bergman E-M. (1996)
Prat om sex i tjej- och killgrupper. Specialpedagogiska Institutet. Björkegren. K. (1996)
Pommac och p-piller. LL-förlaget. Björkegren, K. och Nicklasson, S. (2004) Vad är det som
händer? Från flicka till kvinna. LL- förlaget. Björn.
Museerna har en större medvetenhet om funktionshinder när det handlar om tillgänglighet till
lokaler, information och programverksamhet, än vad gäller . Det är dock ovanligt att dessa
utställningar skildrar flera delar av livet samtidigt – till exempel funktionsnedsättning och
genus, eller funktionsnedsättning och klass.
Genus – finns sociala föreställningar om olikheter mellan pojkar och flickor – det påverkar
oss i vardagslivet. • Funktionshinder – fokus på vad barnet inte kan, jämför med normala

barn. Avvikelsen befästs och fastställs när negationer uppmärksammas.
'Vi har liksom inget sätt' – om hur vårdare förhåller sig till genus och sexualitet i
socialterapeutiska LSS-elevhem, Johanna Nyberg (2011) Kandidatuppsats i . ”RoS-Policyn” –
Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet (PDF-fil, öppnas i nytt
fönster), av Förvaltningen för funktionshindrade (2011),.
24 maj 2007 . . i spindelnätet mellan etnicitet, kön, kultur, genus, religion och sexualitet.
Opinion. Men jag börjar känna att det är en tråd som tappats och inte släpps in, ens i kampen
för lika rättigheter. Och det är för att de ofta inte hittar till mötet. Jag har i flera år sett
funktionshindrade som den nästa stora folkrörelsen.
27 okt 2015 . Ämnen. Alkohol och narkotika; Arbetsliv; Barn och unga; Funktionshinder;
Hälsa; Jämlikhet; Migration och integration; Psykisk ohälsa; Sociala relationer; Vård och
omsorg; Välfärd; Äldre.
LIBRIS titelinformation: Genus och funktionshinder / Karin Barron (red.)
16 mar 2012 . Funktionsnedsättning. I lagen står att diskriminering som har samband med
funktionshinder är förbjuden. Med det . till ledningen. Genus. Genus är det sociala könet som
skapas av handlingar och föreställningar om kvinnlighet och manlighet i samhället. Genus har
inget att göra med det biologiska könet.
religionstillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller social ställning. Det finns
egentligen inget som är genuskorrekt, men det är viktigt att vara genusmedveten och hela tiden
utmana sina egna föreställningar. För att fotografera genusmedvetet bör du vara lika
uppmärksam på hur du gestaltar män som kvinnor.
Även de bidragsmottagande regionala museerna har krav från Kulturrådet att beakta frågor om
jämställdhet, mångkultur och funktionshinder. Det finns inga museer som är mer lämpade än
andra att anlägga ett genusperspektiv på sin verksamhet. Alla museer kan utifrån sina
samlingar och sin verksamhet finna frågor och.
16 maj 2007 . Genus i relation till handikappidrott började aktualiseras i samhällsvetenskapliga
sammanhang i slutet av 1980-talet. Denna artikel tar sin utgångspunkt i den forskning om
handikappidrott och genus som har producerats under de senaste tio åren och den kritiska
granskning som genomfördes av Kolkka.
missgynnas samtidigt som för många klasser medför att konkurrensen inom varje klass
minskar.6. 1 Östnäs A, (2003) Malmö Högskola Handikappidrott som ett socialt fenomen s. 2f.
2 Wickman K, (2007) Malmö Högskola Genus och funktionshinder: Några nedslag i
forskningen kring handikappidrott, s.2f. 3 Östnäs A, (2003).
Engwall, Kristina, ”Sinnesslöa kvinnor och sexualitet i ett historiskt perspektiv” i Genus och
funktionshinder,. Studentlitteratur, 2011. 20. Engwall, Kristina, ”Sinnesslöa kvinnor och
sexualitet i ett historiskt perspektiv” i Genus och funktionshinder,. Studentlitteratur, 2011. SexOcH SamLevnaDSunDervISnInG I SärSkOLan 15.
började använda ordet ”funktionshinder” för det kroppsliga tillståndet. Avsaknaden av en arm
. Cripteori är en teori om funktionshinder men också om hur samhälle och attityder till
normalt och onormalt . mellan olika sam hälls perspektiv, vare sig det gäller klass, genus,
sexualitet, etnicitet eller funktions hinder, och söker.
Sex och funktionshinder. Genus och funktionshinder. Ålder och funktionshinder.
Funktionshinder och identitet. ”Funkisrevolutionen” – LSS, aktörsskap och medborgarskap
lambda nordica, grundad 1989, är en refereegranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som
presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
rad av maktasymmetrier (genus, klass, etnic- itet, ålder, sexuell preferens, nationalitet, profession, funktionshinder, och så vidare). Och följer vi denna argumentationslinje, kommer
begreppet att framträda som analytisk ohant- erligt. Ja, det kan hävdas att dess användare ger

sig i kast med en version av det som Donna.
2 dec 2014 . . i detta sammanhang, synliggörandet av maktrelationer och kontextuella faktorer
och dess betydelse för rättssubjektens inbördes relation och positionering samt synliggörandet
av underliggande föreställningar, åsikter och värderingar kring genus, funktionshinder och
sexualitet samt dess interagerande.
inriktning kompletterar idag tidigare kvantitativa, ofta medicinskt inriktade studier. Främst
handlar det om en ökad kunskap om idrottens betydelse i identitetsskapandet med avseende på
genus och funktionshinder och medie- representationer av idrottande män och kvinnor med
funktionsnedsättningar. (Wickman, 2007).
Finns en del blyertsunderstrykningar i boken. I övrigt i gott skick. Kan postas om köparen
betalar portot. Annons kvar = bok kvar. mail Skicka Email call Visa mobilnummer. Ekaterina
Saentchouk. 150,00 SEK. Sandviken Säljes. Uppdaterad. 2017-08-19. Fint skick. mail Skicka
Email call Visa mobilnummer. Hanna Johansson.
Sjukfrånvaro och genus. Folkhälsa; Arbetsinkludering; Funktionshinder; Välfärdspolitik;
Välfärdsteknologi. Det finns ett behov av att ta reda på mer om hur sambandet mellan
sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinnor och män och på kvinnorespektive mansdominerade arbetsplatser. Nordens.
Specialpedagogiska skolmyndigheten • Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv.
Inledning. Inledning. Den här antologin samlar bidrag från en rad forskare inom svensk och
finsk specialpedagogisk forskning, genus- och funktionshinder- forskning. I november 2014
anordnades en nationell forskarträff.
17 apr 2013 . I vår avslutas ett fyraårigt jämställdhetsarbete gjort av Föreningen Grunden, en
organisation för personer med intellektuella funktionshinder. Fyra av .
3 nov 2016 . Feminin. Kvinnlig. Förkvinnligad. Vek. Fruntimmersaktig. Maskulin.
Maskulinum. Manligt genus. Kraftfull. Mansperson. Manlig. Viril. 15. 15 . Hjul med
våldshandlingar. Fysiskt. Psykiskt. Sexuellt. Ekonomiskt. Försummelse. Funktionshinderrelaterat. Makt och. Kontroll. Datorn i hallen, snubblar. Jag kan väl.
Barron, K. (red.) (2004). Genus och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 187 s. Benbow,
S. M., & Beeston, D. (2012). Sexuality, aging, and dementia. International Psychogeriatrics,
24(7), 1026-1033. doi: 10.1017/S1041610212000257 Bitzer, J., Giacomo, P., Tschudin, S. &
Alder, J. (2007). Sexual Counseling for Women.
Den 2 november invigs SKL:s vandringsutställning "Hon, hen och han" i Skellefteå
Stadsbibliotek. Den visar hur vi skapar kön och vad det får för konsekvenser för oss.
Utställningen pågår till och med den 30 november. Den är öppen för alla och är gratis.
För visst är det viktigt att förskolans personal också är medveten om och arbetar med etnicitet,
socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, och andra sociala strukturer.
Inom alla dessa olika områden är alla människors lika värde grundläggande. Det är dock
viktigt att poängtera att kön är den faktor som är.
27 okt 2017 . Det finns behov av forskning på området, forskare som bedriver denna typ av
forskning är ofta ganska så ensamma på sina universitet att jobba med denna typ av frågor.
Därav ordnades en tvärdisciplinär forskarträff om genus och funktionshinder vid Umeå
universitet för seniora forskare i november 2014,.
Barron, K. (2002) Who Am I? Women with Learning Difficulties (Re)constructing their Selfidentity. SJDR. Vol. 4, Nr 1, s. 58–79. Barron, K. (2004) Genus och funktionshinder. I K.
Barron (red.) Genus och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Bergström-Walan, M.-B.
(2000) Sexualupplysning. Medical Referenslista .
Intersektionalitet (från engelskans intersection, skärningspunkt) innebär att maktrelationer
mellan grupper utgörs av fler variabler än till exempel genus, såsom sexualitet, klass, ålder,

etnicitet, utbildning eller funktionshinder. Dessa variabler och positioner interagerar och skär
varandra, och möjligheten att förstå till exempel.
Landstingets jämställdhetsstrategi fastställer att Örebro län skall vara ett län där alla, oavsett
kön, har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter genom hela livet. All verksamhet
inom landstinget skall präglas av ett genusperspektiv och bygga på kunskap om genus, hur
genus påverkar våra liv. Detta gäller speciellt.
Shit, jag kan också lyckas Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar Elisabet Apelmo
Sociologiska institutionen, Lunds universitet Publicerad på Internet, (ISSN ) 2007.
Mina dikter avspeglar min kamp för tillgänglighet till vård oavsett genus eller funktionshinder,
samt sveket från ett demokratiskt samhälle. Har en vandrande Diktutställning "Frihetslängtan"
som har visats på Göteborgs Statsbibliotek, Avenyn, Dalheimers Hus och Backa Kulturhus i
Göteborg , Uddevalla bibliotek,.
Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella
funktionshinder. Ove Svensson & Magnus Tideman. Begreppet empowerment används allt
oftare för att beskriva hur individer eller grupper i olika sammanhang försöker ta kontroll
över tillvaron och sina liv. Freire (1972) använde begreppet.
12 maj 2016 . Rebecka Näslunds forskning har sitt fokus på aktörsskap, information och
kommunikations teknologier, och funktionshinder i Sverige och i Sultanatet Oman. Hon
kombinerar funktionshindersforskning, samhälleliga studier av teknik och naturvetenskap,
feministiska studier av kunskap och vetenskap samt.
om diskriminering på grund av kön, sexualitet, etnicitet, funktionshinder och ålder. Kvinnor
kan i ett intersektionellt perspektiv aldrig enbart vara (kategorin) kvinnor eftersom
könsrelationer, lika lite som klass, etnicitet eller sexualitet, inte i sig är tillräckliga för att
förklara hur ojämlikhet uppstår eller på vilket sätt makt utövas.
9 maj 2014 . Transcript of Hur påverkar genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättning o. Hur
påverkar genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättning och fritid barns levnadsvillkor? Genus
Vad som formar män och kvinnors beteenden. Manligt - kvinnligt. Beror på uppfostran,
normer och värderingar etc. Kvinnor mindre värda.
Det behövs mer kunskap om såväl normer som föreställningar om funktionshinder och genus.
Samtidigt konstaterar myndigheten att det finns statistiska begränsningar i samhället för
forskningen att studera ojämlika och ojämställda levnadsvillkor för personer med
funktionsnedsättningar. Detta är ingen nyhet utan det har.
neurologiska funktionshinder samt tillämpa detta vid fysioterapeutisk undersökning,
bedömning, behandling och prevention . perspektiv samt hur detta kan påverkas av kön/genus
och kulturell bakgrund . Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus
och ålder framhålls som relevanta variabler för.
8 May 2015 - 18 min - Uploaded by Malmö högskolaPopulärvetenskaplig föreläsning av
Kristin Järvstad, docent i litteraturvetenskap, lektor i .
Jämför priser på Genus och funktionshinder, läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst
för att göra det bästa köpet av Genus och funktionshinder.
Studiens frågeställning var Hur samverkar funktionshinder och genus när fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar väljer att mer långsiktigt ta del i idrott? Med kvalita- tiva
intervjuer, observation och videoupptagning undersöktes hur unga med fysiska
funktionshinder talar om sig själva, sin kropp och sin fysiska.
Detta projekt samlar huvudsakligen forskare inom forskningsprogrammet i en antologi med
samma namn. Bakgrunden är att forskning om omsorg om äldre och funktionshindrade
personer ofta konstaterar att kvinnor antalsmässigt dominerar verksamheterna – framför allt
som personal och informella omsorgsgivare, men.

Inom olika forskningsområden har funnits en konsensus om betydelsen av mångfald och
kategorier som kön, genus, funktionshinder, sexualitet och etnicitet har dekonstruerats och
intersektioner och maktasymmetrier har påvisats, ofta med en språk- eller diskursbaserad
metodologisk ansats. Forskning om intellektuella.
December 15 dec Styrelsemöte Stockholm 11 dec Möte i Stockholmsgruppen 6 december
Mammaträff, Stockholmsgruppen 4 december Öppen studiecirkel om genus och
funktionshinder 3 december Öppet hus på FQ-kansliet 3 december Internationella
handikappdagen. HSO konferens i Landstingshuset i Stockholm.
Title, "Shit, jag kan också lyckas": om genus, funktionshinder och idrottande kroppar.
Research report in sociology, ISSN 1651-596X. Author, Elisabet Apelmo. Publisher,
Department of Sociology, Lund University, 2006. ISBN, 9172672250, 9789172672253. Length,
43 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Genus och funktionshinder.
En journalstudie gjord på barn- och ungdomshabiliteringen.
Bilder, makt och genus. Malin Age 5 dec 2016. När man som jag arbetar på en
kommunikationsbyrå, jobbar man ofta med bilder, även om . Låt en tjej med ett
funktionshinder göra reklam för sportlovets aktiviteter. Tänk ett varv till och gör din läxa. För
kom ihåg. Bilder har makt. Bilder visar vad som är möjligt. Du kan inte bli.
och funktionshinder, mäns våld, sexualitet och sexuella problem, utsatta barn och unga, samt
äldre personer och åldrande. Dessa behandlas med utgångspunkt från ett intersektionellt
perspektiv samt från migration och globalisering. Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur olika
genus- och maktstrukturer genomsyrar dessa.
abfstockholm.se/./genusperspektiv-pa-att-leva-med-funktionsnedsattning/
och från, jobbat på ett elevhem med fysiskt funktionshindrade ungdomar, började jag fundera på hur genus och funktionshinder hänger ihop.
Symbolen för handikapptoaletten, en person i en rullstol, fick mig att börja reflektera kring funktionshinder och genus. Hur kommer det sig att
personer med funktionshinder, med ovan.
24 apr 2013 . VAD INNEBÄR GENUSPERSPEKTIV? Genusteori utgår från en analys av kön men innefattar även andra identitetstillhörigheter:
klass, sexuell läggning,könsöverskridande uttryck, etnicitet, funktionshinder, trosuppfattning, ålder. Intersektionalitet är en teori som innebär att
olika identitetskategorier inverkar.
Som sociala bestämningsfaktorer innefattas här genus, ålder, etnicitet, sociala resurser och levnadsnivå samt funktionshinder. Under dessa rubriker
presente- ras forskning som fokuserar eller anknyter till dessa bestämningsfaktorer i studier av brukare som nyttjar personlig assistans. En bild av
brukaren. Inom ramen för.
Det har ökat medvetenheten om betydelsen av kön och genus inom vården hos studenterna. Text: Catharina B Tunestad Foto: Peter Modin . Där
belyses genus i relation till ålder, etnicitet och funktionshinder då det är svårt att särskilja genus från dessa faktorer. – I termin sex följer vi upp med
seminarium om ”Våld i.
21 jun 2016 . Ibland talas det missvisande om den "sociala" och den "medicinska" modellen som de två olika och motsatta teoretiska synsätten på
funktionshinder. Detta är särskilt missvisande när det kommer från svenska forskare, som oftast inte har någon aning om vad den sociala modellen
är. Men det är.
Hirdman (1988) betonar det systematiserande drag som finns i genus, en ordningsstruktur som är genomgripande i alla andra sociala ordningar.
Det betyder att oavsett vilken annan social ordning (etnicitet, funktionshinder, sexuell identitet, social klass och ålder) vi bedöms utifrån så är
"kvinnligt" inom varje respektive.
Socialkonstruktivism innebär ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället som socialt konstruerat av människor i samspel med varandra.
Enligt perspektivet konstrueras innebörder av könsroller, genus, femininitet, maskulinitet med mera, av människorna som använder begreppen, i
den tid de används. Det gör att.
Kön. Intersektionalitet. Etnicitet. Religion eller annan trosuppfattning. Socioekonomisk bakgrund - klass. Funktionshinder. Sexuell läggning.
Könsidentitet. Ålder. Utbildningsbakgrund/nivå. Geografisk härkomst/bostadsort.
Ett funktionshinder är något som skapas i en miljö i förhållande till en person med normbrytande funktionsvariation. . G. Genus. Vårt sociala kön.
Det vill säga hur vi själva uttrycker kön och vad vår omgivning läser in av detta. Genus är således den sociala konstruktionen av kön och har inget
med biologiskt kön att göra.
Genus och psykiska funktionshinder/psykisk ohälsa. Skriv ut · E-post. Detaljer: Kategori: Övrigt: Skapad den tisdag, 16 januari 2007 16:49:
Skriven av Administrator: Träffar: 1587. Det saknas ett tydligt genusperspektiv inom psykiatrin och handikappomsorgen när det gäller insatser för
kvinnor och män med psykiska.
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