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Beskrivning
Författare: Johansson.
Den första delen omfattar ett antal studier som fokuserar på hur ungdomar med olika kön,
etniska tillhörigheter och klassbakgrunder formar sin sexualitet och könsidentitet. Här får vi
möta homosociala handbollsspelare, unga kristna som brottas med sitt sexuella begär,
ungdomar med invandrarbakgrund och unga kvinnor som kämpar för att vara respektabla. De
kulturella och sociala gränser som reglerar sexualiteten blir tydliggjorda i dessa studier. Men
här finns även försök att skapa hybrida identiteter och på så vis nya möjligheter. Författarna
bidrar här till att nyansera synen kring specifika ungdomsgrupper som i värsta fall tenderar att
framställas på ett stereotypt sätt.
I den andra delen får vi möta småstadsfeminister, Riot Grrls, politiskt lesbiska och bisexuella
män. Här handlar det i större utsträckning än i den första delen om politisk kamp och om
gränsöverskridanden. Feminismen i alla dess olika varianter utgör ett centralt inslag i dessa
ungdomskulturer. Även om unga människor trotsar könsbarriärer och utvecklar radikala
strategier för att leva på mindre konventionella sätt, finns det hela tiden en medvetenhet om de
normativa krafter som reglerar sexualitet och kön. Att denna kamp fortfarande i stor
utsträckning domineras av unga kvinnor är det ingen tvekan om.

Annan Information
29 okt 2008 . Detta är en sammanställning av "Intimitetens omvandling" av Anthony Giddens
utifrån våra examinerande redovisningar. Detta är en av de mest intressanta böcker jag läst.
Man kan kritisera en hel del i den men jag väljer att inte ta med den diskussionen här. Jag
bjuder er helt enkelt på några av godbitarna.
Sociologen Anthony Giddens skriver i Intimitetens omvandling (2005) att det endast är inom
det moderna västerländska samhället som det finns en utvecklad vetenskap om sexualiteten. 2.
Detta har fått till följd att litteratur kring sexualitet och sexuellt beroende, enbart skildras
utifrån en västerländsk synvinkel. I anslutning till.
ABSTRACT. Titel: Bådas njutning, bådas ansvar - En fokusgruppsstudie om sexualitetens
betydelser bland ungdomar . I diskussionen argumenterar jag för att sexualiteten är något
intimit sammankopplad .. sin bok Intimitetens omvandling: Sexualitet, kärlek och erotik i det
moderna samhället (2001), redogör Giddens för.
Beslut och riktlinjer. Kursen är en fristående kurs. Den kan ingå som valfri kurs inom Svenska
4 (Lärarprogrammet). Mål. Efter genomgången kurs ska studenten. känna till aktuell forskning
om ungdomars språkliga praktiker i tal och samtal, skrift i olika former och digitala medier;
kunna belysa och diskutera samband mellan.
8 apr 2011 . redogöra för exempel av och teorier om, samt själv analysera, framställningar av
genus i litteratur och film. • identifiera, beskriva och analysera begreppet kärlek utifrån
genusperspektiv. • skriftligen självständigt sammanfatta och analysera genusvetenskapliga
problem inom de områden som de tematiska.
Fanny Ambjörnsson (f. 1973) är forskare vid Centrum för Genusstudier, Stockholms
Universitet. Hon har skrivit boken »I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland
gymnasietjejer» (2004) och har bland annat medverkat i antologierna »Sexualitetens
omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer».
I den här avhandlingen studeras sexualitetens omvandling i det is- ländska samhället under
senmedeltiden. De isländska aristokraterna levde förvisso i den europeiska periferin, men det
innebar inte att de stod utanför den utveckling som började på kontinenten. Även på Is- land
fick maktförskjutningarna i samhället.
Sexualitetens omvandlingar politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer, 2003, ,
Talbok med text. Riv alla murar! vittnesseminarier om sexliberalismen och om
Pockettidningen R, 2002, , Talbok med text. Kalejdoskopisk kärlek om sexualitet i det
mångkulturella samhället, Samuelsson, Jan, 2002, , Talbok med text.
Here you will easily get the book you read. Interesting Free Sexualitetens omvandlingar
Download books are available in PDF, Kindle, Ebook, ePub and Mobi formats. Only available
on this website and free for you. To have it easy just by downloading and saving on your
device. Let's get this Sexualitetens omvandlingar.
Abstract. One of the most popular Swedish online meeting places is the community portal
Lunarstorm, which is visited above all by young people. During the last years, media has

described how teenage girls have been contacted at Lunarstorm and lured into sexual activities.
This in turn has led to further discussions on the.
16 jun 2009 . Mimers Brunn Kunskapsförlag; 2000. Häggström-Nordin E, Sandberg J, Hanson
U, Tydén T. ”It's everywhere!” young Swedish people's thoughts and reflections about
pornography. Scandinavian Journal of Caring. Sciences, 2006:20 (4), 386-393. Johansson T,
Lalander P, red. Sexualitetens omvandlingar.
Sexualitetens Omvandlingar. Daidalos. 2003. Antologi Centrum för kulturstudier Göteborgs
Universitet. Författare: Sabina Ostermark,; Ove Sernhede,; Thomas Johansson.
I Sexualitetens omvandlingar – politisk lesbisk- het, unga kristna och machokulturer skriver
Tho- mas Johansson och Philip Lalander att det finns en etablerad idé om att just unga
människors sexualitet präglas av experimenterande och stor frihet. Men samtidigt finns
värderingar och normer i samhället som begränsar och.
Westermarck drev i detta arbete tesen att den mänskliga sexualitetens urform var det
monogama äktenskapet, inte promiskuitet, vilket man allmänt trodde vid .. och
samhällsvetenskaperna höll på att tillvinna sig en självständig identitet i förhållande till
filosofin, genomgick filosofin en omvandling i riktning mot en högre.
I det andra bandet av Sexualitetens historia behandlar Foucault den grekiska senantiken. De
källor han främst bygger på är Xenofon, Platon och Aristoteles och frågeställningarna gäller
hur den grekiska filosofin betraktade sexuallivet som område för uppskattning och etiska
ställningstaganden.Foucault klargör hur.
Fanny Ambjörnsson har också varit med i antologierna "Behag och begär" (1998) och
"Sexualitetens omvandlingar" (2003). Sedan 2001 arbetar hon som forskare och lärare på
Centrum för genusstudier och hon är också knuten till Stockholms universitet. Fram till
september 2012 jobbar hon med en studie om HBT-kvinnor.
9789171731821 (9171731822) | Sexualitetens omvandlingar | politisk lesbiskhet, unga kristna
och machokulturer.
Manne Forsberg (2004) Stockholm; Wahlström & Widstrand. Manlighetens mång ansikten. T,
Johansson & J. Kuosmanen (2003) Liber. Sexualitetens omvandlingar: politisk lesbiskhet,
unga kristna och machokulturer. T, Johansson & P, Lalander (2003) Daidalos. Maskuliniteter.
Robert Connell (1996). Göteborg, Diadalos.
19 okt 2008 . [1] Jesper Andreasson, ”Brudar, bärs och bögar – Maskulinitet och sexualitet i en
enkönad miljö” i Sexualitetens omvandlingar –Politisk lesbiskhet, unga kristna och
machokulturer, (Uddevalla: Bokförlaget Daidalos AB, 2003), s. 46. [2] Thomas Johansson och
Philip Lalander, ”Ungdom, sexualitet och kön i.
Destruktionsdriften är enligt min uppfattning en sen, sekundär bildning i organismen, som
bestäms av de förhållanden, i vilka näringsdriften och sexualiteten ... I denna omvandling av
den sexuella energin till ångest, en av de första och mest grundläggande av Freuds upptäckter,
finns det faktum, att samma energi under.
skamstrategier”. I Johansson, Thomas & Lalander, Philip (red.) Sexualitetens omvandlingar.
Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer. Göteborg: Daidalos (s. 125-149, 24 sidor).
Arneback, Emma & Jämte, Jan (2015). ”Rasism och anti-rasism i skola.” I Carsten Ljunggren,
Ingrid Unemar Öst & Tomas Englund (red.).
18 jul 2011 . Antologin Sexualitetens omvandlingar , med undertiteln ”Politisk lesbiskhet, unga
kristna och machokulturer” samlar emellertid akademiska uppsatser om ungdomars tankar
kring sex från en rad olika sammanhang – också geografiska. Här finns feministiska
grupperingar, tjejer och killar i ”mångkulturella”.
25 okt 2005 . Nils Hammarén skriver i antologin ”Sexualitetens omvandlingar” att han
bevittnar ”kreativa konstruktioner av hybrida identiteter och stilexperiment där globala

ungdomskulturella fragment blandas”. – Ungdomarna bygger broar över de etniska klyftorna
och visar med sitt sätt att leva att rasisterna har fel,.
I antologin Sexualitetens omvandlingar (2003) skildrar Jesper Andreasson i en artikel
manlighetskonstruktion i ett herrhandbollslag. Han beskriver hur manlighetskonstruktion
bakom kulisserna kan se ut, som när en träning just ska inledas och vad som ser ut som
upptakten till en brottningsmatch mellan två av spelarna.
killarna i undersökningen inte kan förkroppsliga den hegemoniska maskuliniteten och
kryssandet mellan flera olika former av maskulinitet visar också att de inte intar en fast och
tydlig kategori (Sexualitetens omvandlingar, 2003 s. 101). Undersökningarna i antologin berör
maskulinitet, genuskonstruktion och sexualitet.
7 mar 2011 . Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och
ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och författare till en rad böcker, bland annat
"Sexualitetens omvandlingar" och "Makeovermani". Han gästar S:t Petri skola för att föreläsa
om ungdomsårens identitetsskapande. Det ges.
sexualiteten. och. förälskelsen. Vi ska först nämna något kort om de manifesta kroppsliga
förändringarna i puberteten och ungdomars upplevelse av detta. . Tidiga kulturer har skapat
speciella förutsättningar för denna radikala omvandling genom att utveckla initiationsriter som
visar på barnets inträdande i den vuxna.
25 jan 2015 . En kunskapssociologisk studie 255 sidor 150:- Johansson, Thomas & Lalander,
Philip (red): Sexualitetens omvandlingar 281 sidor 188:- Jacobs Jane: Den amerikanska
storstadens liv och förfall 496 sidor 248:- Johansson, Thomas & Sernhede, Ove (red):
Urbanitetens omvandlingar 234 sidor 170:- James.
Sexualitetens omvandlingar PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Johansson. Den första
delen omfattar ett antal studier som fokuserar på hur ungdomar med olika kön, etniska
tillhörigheter och klassbakgrunder formar sin sexualitet och könsidentitet. Här får vi möta
homosociala handbollsspelare, unga kristna som brottas.
Sexualiteten är en naturlig del av vårt mänskliga beteende och en stark drivkraft som finns hos
varje människa i större . problem i relation till den egna sexualiteten och det egna psykiska
välbefinnandet. Rapporten .. omvandling och utveckling för att samstämma med samtidens
strömningar och ideal (ibid). I nuläget finns.
13 sep 2006 . nan. De befinner sig någonstans mellan den lackande svetten i pannan och
rinnande masca- ran runt ögonen. Referenser. Andreasson, Jesper (2003) ”Brudar, bärs och
bögar. Maskulinitet och sexualitet i en enkönad miljö” i. Sexualitetens omvandlingar. Politisk
lesbiskhet, unga kristna och machokulturer.
Sexualitetens omvandlingar : politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer av . Pris från
80,00 kr.
13 aug 2016 . Den som är skyldig till den här omvandlingen är femte generationens
skärgårdsbo Stefan Engström. Precis som de flesta glesbygdsbor flyttade han från skärgården
för en karriär i storstan. För över tjugo år sedan bestämde han sig för att hoppa av det allt
snabbare rullande hjulet i arbetslivet som ingenjör.
5 okt 2017 . Manlighetens omvandlingar : ungdom, sexualitet och kön i heteronormativitetens
gränstrakter. Göteborg, Daidalos. 21-40. Andreasson, J. (2003). Brudar, bärs och bögar :
maskulinitet och sexualitet i en enkönad miljö. Sexualitetens omvandlingar : politisk
lesbiskhet, unga kristna och machokulturer.
27 jan 2013 . Den kvinnliga sexualiteten, har alltså likt den manliga, helt eller delvis blivit
frigjord från fortpantningen. Martinsons starka men kluvna kvinnogestalter Ellen, Sally och
mor Sofi är enligt mig alla en början av det Giddens kallar intimitetens omvandling och
plastisk sexualitet. Det är kring detta som denna essä.

Sexualitetens omvandlingar [Elektronisk resurs] : politisk lesbiskhet, unga kristna och
machokulturer / Thomas Johansson, Philip Lalander (red.) 2009; Multimedium(Talbok med
text). 1 bibliotek. 3. Omslag. Ambjörnsson, Fanny, 1973- (författare); "Kom nu hora, så går
vi!" : om svar på tal, utmanande beteenden, och andra.
16 jun 2009 . Sexualitetens omvandlingar. Göteborg: Daidalos; 2003. Magnusson C,
Häggström-Nordin E, red. Ungdomar, sexualitet och relationer. Lund: Studentlitteratur; 2009.
Nilsson B. Samspel i grupp. Lund: Studentlitteratur; 2005. Socialstyrelsen. Att förebygga
oönskade graviditeter – Kartläggning, beskrivning.
Title, Sexualitetens omvandlingar: politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer.
Skriftserien Studier av samtidskultur · Studier av samtidskultur. Editor, Thomas Johansson.
Publisher, Daidalos, 2003. ISBN, 9171731822, 9789171731821. Length, 281 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
19 mar 2012 . från att betrakta sexualiteten som ett medel för fortplantning till något som
snarare kopplas samman med njutning, . men framför allt innebär det nya förväntningar på
hur sexualiteten ska gestalta sig. Förväntningarna . hur skillnaden förväntas se ut är under
ständig omvandling. Under stor del av 1900-talet.
Schanke, Robert A., "That furious lesbian" : the story of Mercedes de Acosta, Carbondale Ill.,
2003. Schwarz, A. B. Christa (f. 1972), Gay voices of the Harlem Renaissance, Bloomington
(Ind.), 2003. Sexualitetens omvandlingar : politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer,
Thomas Johansson, Philip Lalander (eds.).
Title / Author, Type, Language, Date / Edition, Publication. 1. Sexualitetens omvandlingar :
politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer, 1. Sexualitetens omvandlingar : politisk
lesbiskhet,. by Thomas Johansson · Sexualitetens omvandlingar : politisk lesbiskhet, unga
kristna och machokulturer. by Thomas Johansson.
Innehåll -- 1. GUDS LAG 1.1-1.7 Kristoffers landslag 1608 och andra juridiska dokument 1929 Jonas Liliequlst Hor tidelag sodomi könsförvillelse och andra brott enligt Bibeln.
Kommentar till Guds lag 32 2. NATURVÄSEN OCH DJÄVULEN 2.1 Laurentius Paulinus
Gothus Ethica Christianæ 1617 41 2.2 Erik Johan Prytz.
1 maj 2013 . Under de veckor projektet Läsande förebilder pågick var det läsveckor på
Teleborg Centrum skola och eleverna fick möjlighet att ägna sig åt läsning extra mycket. Som
en fortsättning på detta projekt har en ny blogg nu skapats där elevernas egna boktips samlas
tillsammans med boktips från skolans.
sexualiteten. Karl Abraham både förvaltade och vidareutvecklade Freuds tankegods. Han var
förankrad i det kliniska och intresserade sig för psykets koppling till den kroppsliga
utvecklingen. De texter .. 9) Norman, J (2008) Närvaro och omvandlingar av tidiga infantila
erfarenheter i förhållande till det Omedvetna i Det är.
Förlag. ISBN. Johansson, Anders. Avhandling i litteraturvetenskap - Adorno, Deleuze och
litteraturens möjligheter. Glänta produktion. 91-973636-9-3. Johansson, Thomas, Lalander ,
Philip, red. Sexualitetens omvandlingar. Bokförlaget Daidalos. 91-7173-182-2. Juul, Pia. Sade
jag, säger jag. Kabusa Böcker. 91-89680-08-1.
28 feb 2006 . Dihydrotestosteron bildas genom lokal omvandling av testosteron via enzymet
5(alfa)-reduktas. Effekt på sexualiteten. Epidemiologiska studier har påvisat samband mellan
sexuell dysfunktion och nedsatt livskvalitet [12]. Av svenska kvinnor mellan 18 och 74 år
rapporterar 47 procent någon form av sexuell.
20 jan 2011 . Om frikyrkoungdomars syn på sexualitet" av Jessica Persson, som ingår i boken
"Sexualitetens omvandlingar", är också ett viktigt arbete kring just ungdomskulturen i
frikyrkan. Och om frikyrkans sexualitetsdiskurser i stort, förstås. Och, ja. det finns mycket
mer..men jag tror vi låter det räcka med det för idag.

4 jan 2011 . Genom att placera sexualiteten i förgrunden lyckades hon skildra kvinnornas
existentiella livsvillkor. Kvinnorna . Samtidigt tillkommer det imponerande östgötaeposet som
spänner över ett par århundraden och skildrar landsbygdens omvandling under
industrialismens framväxt och genombrott. I centrum.
På ett mentalt plan kan det leda till minskat självförtroende, depressioner och sömnproblem.
Om tillståndet beror på en ökad omvandling till östrogen, kan det höra samman med
hyperöstrogenism. Även kvinnor kan drabbas av testosteronbrist. Testosteron spelar en viktig
roll för den kvinnliga sexualiteten, genom att öka.
Sexualitetens omvandlingar, Den första delen omfattar ett antal studier som fokuserar på hur
ungdomar med olika kön, etniska tillhörigheter och klassbakgrunder formar sin sexualitet och
könsidentitet. Här får vi möta homosociala handbollsspelare, unga kristna som brottas med sitt
sexuella begär, ungdomar med.
Han belyser väl hur maktens omvandling på intet sätt lett till mindre dödande eller krig,
tvärtom har döden kulminerat i denna livspolitik. Förändringen är att man inte längre går ut i
krig för att försvara suveränens territorium utan blodets spills nu i försvar för livet självt och
för rasen. Foucault,. Sexualitetens historia, s.149.
Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer.T. Johansson
& F. Lalander, (red), Daidalos, 2003. Tystnadens tyranni. Om heterosexualiteten som norm
och homofobi i skolan. HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,2003. Undervisningens möjligheter att.
Sexualitetens omvandlingar. av Johansson, , Lalander,. Förlag: Bokförlaget Daidalos; Format:
Pocket; Språk: Svenska; Utgiven: 2003-01-01; ISBN: 9789171731821. Köp på AdlibrisKöp på
Bokus.
lerade sexualitetens uttryck vände sig så gott som uteslutande till mannen som handlande och
som ansvarig. . omvandling (Stockholm 2001) s. 85. 2. KrLL, s. 369. Horsbrottet står inte här i
fokus utan .. åter satte mannen och penetrationen av kvinnan i sexualitetens centrum. En
kvinna som haft samlag med en man var.
att sexualiteten inte bör praktiseras utanför äktenskapet (Persson 2003). Det övergripande
syftet i denna studie är att ta reda på ungdomars föreställningar om oskuldens särskilda
betydelse för flickor res- pektive för pojkar samt att studera gemen- samma mönster och
skillnader utifrån elev- ernas kön och etniska bakgrund.
4 sep 2003 . Camilla Kolms studie om de “politiskt lesbiska” kvinnorna är ursprungligen ett
examensarbete på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet. Nu finns undersökningen
också med i den nyutkomna boken Sexualitetens omvandlingar. (Thomas Johansson och
Philip Lalander, red, Daidalos). I boken finns.
Foucault, Michel (2002) Sexualitetens historia band 1: Viljan att veta,. Göteborg: Daidalos.
Foucault, Michel (2002) Vetandets . Foucault, Michael (1980a) Sexualitetens historia: vol. 1.
Viljan att veta. Södertälje: Gidlunds. Foucault, Michael .. om omvandlingen av Sverige.
Kristianstad. SNS Förlag. Tengvald, Karin (1990).
24 nov 2011 . Har tidigare skrivit I en klass för sig (2004), samt varit medförfattare till Ett
hjärta i jeans. Och andra texter om tjejer och tjejers grejer (1997) och Uppror pågår –
feminister i tre generationer (1999). Medverkar också i antologierna Behag och begär (1998),
Sexualitetens omvandlingar (2003) och Vad är queer.
Manne Forsberg (2004) Stockholm; Wahlström & Widstrand. Manlighetens mång ansikten. T,
Johansson & J. Kuosmanen (2003) Liber Sexualitetens omvandlingar: politisk lesbiskhet, unga
kristna och machokulturer. T, Johansson & P, Lalander (2003) Daidalos Maskuliniteter.
Robert Connell (1996). Göteborg, Diadalos.
kopplat till sexualiteten. Bada drifterna kan riktas mot den egna personen. Kanske vagar man

pasta att de som söker till farliga sporter, som . Sublimering - omvandling av driftsenergi till
annan verksamhet. 11. Dagdrömmeri/eskapism. 12. Kompensation. 13. Humor - tar man till
som försvar när man har svart att stà ut med.
4 dec 2017 . Faderskapets omvandlingar. Frånvarons socialpsykologi · Johansson, Thomas.
190 kr. Medlemspris:170 kr. Inkl moms och frakt. Lägg i varukorgen. Johansson18223 ·
Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturen .
Urbanitetens omvandlingar. Kultur och identitet i den.
Sexualitetens omvandlingar.epub. Den första delen omfattar ett antal studier som fokuserar på
hur ungdomar med olika kön, etniska tillhörigheter och klassbakgrunder formar sin sexualitet
och könsidentitet. Här får vi möta homosociala handbollsspelare, unga kristna som brottas
med sitt sexuella begär, ungdomar med.
För den som är intresserad av denna distinktion och av vad den så kallade plastiska
sexualiteten har betytt för en ökad demokratisering av den privata sfären, rekommenderas
Anthony Giddens, Intimitetens omvandling: sexualitet, kärlek och erotik i det moderna
samhället (Nora 1995). Medel- eller borgarklassens.
Mitt forskningsområde ingår till viss del i Hammarén och Johanssons studie om sexualitetens
omvandlingar (Hammarén & Johansson, 2002). Mer kvalitativ forskning om unga män och
pornografi är dock berättigad. I ett försök att åtminstone till viss del fylla denna lucka utför jag
denna studie. En definition av pornografi kan.
Fokus: Omvandlingen av svenska vardagen – ”det lilla livet”: Bostäder, barnbidrag,
mödrapenning, barnavård- mödravård etc m.fl.. Hirdmans tes: reformerna vilat på osynliga ..
Sexualiteten instrumentaliserades som medel för att skaffa staten barn men lyftes även fram ur
garderoben. Prisades för den glädje mskor gavs.
Jämför priser på Sexualitetens omvandlingar (Häftad, 2003), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Sexualitetens omvandlingar (Häftad, 2003).
7 dec 2014 . Låt oss se närmare på vad frågan om incest kan säga oss om den moderna
sexualiteten. När historikern Rachel Devlin jämför rättsliga och psykoanalytiska källor i USA
mellan 1941 och 1965 finns där en slitning mellan två olika attityder. Rätten kunde fästa
väldigt stor tilltro till döttrars berättelser och.
1 Ludvig Moritz, Intimitetens omvandling och relationsanarkistiska strategier: en kritisk
läsning av. Anthony Giddens . 2 Anthony Giddens, Intimitetens omvandling: sexualitet kärlek
och erotik i det moderna samhället, övers. . I första bandet av Sexualitetens historia5 ger
Michel Foucault ett något annorlunda perspektiv på.
Johansson, Thomas & Lalander, Philip (ed), Sexualitetens omvandlingar: Politisk lesbiskhet,
unga kristna och machokulturer. Göteborg: Daidalos. 20.Ambjörnsson, Fanny. 2004.
Feminism i en klass för sig: om ett möjligt och omöjligt identitetsval. Bang: feministisk
kulturtidskrift, 1, s. 25–28. 21.Ambjörnsson, Fanny. 2004.
Sexualiteten påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska,
poli- tiska, kulturella, juridiska .. sig sexualitetens komplexitet och hur viktig hel- hetssynen är
när man studerar en människas sexu- alitet. . sättning eller omvandling. De sexuella scriptens
konstruktion och värde görs synliga i.
Omslagsbild för Faderskapets omvandlingar. frånvarons socialpsykologi. Av: Johansson,
Thomas. Språk: Svenska . Omslagsbild för Sexualitetens omvandlingar. politisk lesbiskhet,
unga kristna och machokulturer Språk: . Omslagsbild för Identitetens omvandlingar. black
metal, magdans och hemlöshet Språk: Svenska.
Sexualitetens omvandlingar: politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer. Front Cover.
Thomas. Johansson. Daidalos, 2003 - Feminism - 281 pages. Undertitel politisk lesbiskhet,
unga kristna och machokulturer; Medförfattare Johansson, Thomas; SAB Oabkba-c; Utgiven

2003; Antal sidor 281; Storlek 21.
-Intimitetens omvandling, sexualitetens mångfald och de snabba förändringarna i vår omvärld
och hur det påverkar förutsättningarna för parrelationen. -Partnerval och anknytningens
betydelse för den vuxna kärleksrelationen. -Trygghet och passion, det sexuella samspelet i
dagens komplexa parrelationer. 4. Teori. 4.1.
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a
supported browser.Dismiss. File. Edit. View. Tools. Help. Accessibility. Debug. See new
changes. Accessibility. View only. To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn
about keyboard shortcuts, press Ctrl+slash.
14 apr 2017 . Ladda ner Sexualitetens omvandlingar – Johansson, Lalander ipad, android Den
första delen omfattar ett antal studier som fokuserar på hur ungdomar med olika kön, etniska
tillhörigheter och klassbakgrunder formar sin sexualitet och.
9 May 2011 . 2003 (Swedish)Collection (editor) (Other academic). Place, publisher, year,
edition, pages. Göteborg: Daidalos , 2003. , 281 p. Series. Skriftserien Studier av
samtidskultur. National Category. Social Work. Research subject. Social Work. Identifiers.
URN: urn:nbn:se:su:diva-57387ISBN: 91-7173-182-2.
Här hittar du skönlitteratur, facklitteratur och barnböcker - och kurslitteratur till Uppsala
Universitet förstås. Författarkvällar, läsecirklar och personlig service.
9 nov 2011 . I Sexualitetens Omvandlingar (2003) skriver Nils Hammarén så här: "Att vara
man i ett samhälle där män fortfarande har mer makt än kvinnor innebär automatiskt ha
tillgång till flera fördelar och privilegier. Insikten om denna orättvisa leder ibland till ett
ifrågasättande av könsordningen." (s. 102) "Frågan om.
Och Andra texter om Tjejer och Tjejers Grejer. (Alfabeta 1997) och Uppror Pågår. Feminister i
Tre Generationer. (Alfabeta 1999), som båda vänder sig till ungdomar i högstadiegymnasieåldern. Ambjörnsson har också medverkat i antologierna Behag och Begär
(Carlssons 1998) och Sexualitetens Omvandlingar (Daidalos.
17 dec 2014 . stadsdel. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion. Bjurström, Erling (2005).
Ungdomskultur, stil och smak. Umeå: Boréa. * Johansson, Thomas & Lalander, Philip (red.)
(2003). Sexualitetens omvandlingar : politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer.
Göteborg: Daidalos. Mac an Ghaill, Máirtín (1994).
Köp Sexualitetens irrgångar på CDON.COM. Låga priser och snabb leverans.
Diskussionen i Intimitetens Omvandling kretsar kring tre centrala begrepp: plastisk sexualitet,
sam- manflödande kärlek samt den rena relationen. Det första begreppet har Giddens, om jag
tolkar sa- ken rätt, utvecklat med hjälp av Freud (Giddens 1992:104), och det skall inte enbart
förstås som att sexualiteten är formbar.
Pris: 177 kr. häftad, 2003. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Sexualitetens omvandlingar
av Johansson, Lalander (ISBN 9789171731821) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Världsordningen återskapades genom föreställningar om sexualitetens omvandlingar. Som
åhörare förväntades jag också vara en av dessa européer som gavs rätten att uttala sig om
muslimerna. Jag gavs i det ögonblicket makt att göra andra till objekt för mitt agentskap. De
muslimer, som fanns i salen, kom samtidigt att.
I sexualitetens gränstrakter. – en studie av ungdomar i Göteborg med omnejd som säljer och
byter sexuella tjänster. Jonna Abelsson & Anna Hulusjö. Fotograf: Tobias Johnér.
6. 2. Sexualitet. 10. Sexualitetens beståndsdelar. 11 .. mer och beteenden som rör sexualiteten,
genus och värderingar hör till det kultu- rellt skapade. .. omvandlingen. Vi får stillatigande se
på hur brösten blir olika stora, håret alldeles för rakt eller krulligt, näsan för stor eller höfterna
för breda för att passa in i de stereotypa.
30 dec 2005 . Mötesplatserna på Internet drar till sig många människor; och framför allt är

ungdomar stora användare. En av de mest populära svenska mötesplatserna på Nätet är
Lunarstorm; som varje vecka besöks av så många som 81% av alla svenska ungdomar mellan
15 och 20 år. Använ-dandet av mötesplatser.
uppkomst, omvandlingar och tillämpning. Den utkom i två band och innehåller artiklar av
Sigmund Freud och av elever som Freud utbildat – Carl Gustav Jung .. lyfter också fram den
infantila sexualiteten, beskriver oidipuskomplexet som neurotikerns kärnkomplex och pekar
på att överföringen – och hur man handskas med.
8 nov 2003 . Om man däremot läser den lite mer akademiska och problematiserande antologin
Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer, utgiven av
Thomas Johansson och Philip Lalander (Daidalos, 281 s), får man delvis en annan bild. Man
ser att sexualitetens förändringar.
Engdahl, Oskar & Larsson, Bengt (2011) Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och
teorier. Lund: Studentlitteratur, 425 sidor, (valda delar) *. Johansson, Thomas & Lalander,
Philip (2003) Sexualitetens omvandlingar: politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer.
Göteborg: Daidalos, 300 sidor (valda delar).
Och Andra texter om Tjejer och Tjejers Grejer. (Alfabeta 1997) och Uppror Pågår. Feminister i
Tre Generationer. (Alfabeta 1999), som båda vänder sig till ungdomar i högstadiegymnasieåldern. Ambjörnsson har också medverkat i antologierna Behag och Begär
(Carlssons 1998) och Sexualitetens Omvandlingar (Daidalos.
Beskrivning och analys av dagens olika familjebildningar och samlevnadsformer och bl.a. om
hur dessa påverkar de inblandades roller. Främst avsedd för studerande i socialt arbete och
sociologi samt yrkesverksamma. Book cover: Manlighetens många ansikten av.
Nils Hammarén Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och
machokulturer, Göteborg, Daidalos, Kapitel i bok 2003. Kapitel i bok. Manlighetens många
ansikten – Fäder, feminister, frisörer och andra män · Thomas Johansson, Jari Kuosmanen
Malmö, Liber, Samlingsverk 2003. Samlingsverk.
2 Se bilaga. 3 Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer
(2003) red. Thomas Johansson och Philip Lalander, Göteborg: Daidalos. 4 Se bilaga. 5 Michel
Foucault (2003) Övervakning och straff övers. C G Bjurström, Lund: Arkiv, s. xiii. 6 Här
kunde visserligen en uppräkning i stil med vit,.
Sexualitet och sexuella problem - Bedömning och behandling . Sexualitet och socialt arbete ·
Sexualitetens historia 1 · Sexualitetens historia 2 · Sexualitetens historia 3 · Sexualitetens
irrgångar · Sexualitetens omvandlingar · Sexualitetsstudier · Sexualpolitiska nyckeltexter ·
Sexualpolitiska nyckeltexter · Sexualpsykopaten
Killar och sexualitet i det nya Sverige” i Johansson, T., och Lalander, P. (Eds.), Sexualitetens
omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer (pp. 95–124). Göteborg:
Daidalos. Google Scholar. Hammarén, N., & Johansson, T. (2001). Youth and sexuality in the
shadowland. Report I: Young and horny?
18 okt 2017 . Att göra kön av Nowak-Elvin, Y & Thomsson, H. 2003. ISBN: 9789100578527.
Några lösa sidor, annars fint skick. 50:- Ett delat samhälle av Edling, C & Liljeros, F. 2010.
ISBN:978914709426. Fint skick 70:- Sexualitetens omvandlingar av Johansson, T & Lalander,
P. 2003. ISBN:9789171731821. Fint skick
I Johansson, Thomas & Lalander, Philip (red.) Sexualitetens omvandlingar. Politisk
lesbiskhet, unga kristna och machokulturer. Uddevalla: Daidalos 25 s. Bunar, Nihad (2001)
Skolan mitt i förorten - fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism.
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.
Lalander (red.) Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och
machokulturer. Göteborg: Daidalos. Hellsten, Anna (2005) Kvinnliga mansgrisar. Sydsvenskan

(15 oktober). Helmius, Gisela (1990) Mogen för sex?! Det sexuellt restriktivise- rande
samhället och ungdomars heterosexuella glädje. Uppsala:.
I vuxen förälskelse trängs sexualiteten bort till att börja med för den svärmiska kärlekens
skull. När sexualiteten släpps fram från . och hemfaller till ologiskt tänkande. Gruppen är en
sänkt moralisk nivå beträffande normer och beteenden, vilket antyder en omvandling av det
nu ersatta jagidealet till ett slags primitiv nivå.
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