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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.
Hämtar meny Använd sökfunktionen i din webbläsare (Ctrl+F eller Command+F) för att lättare hitta det
forskningsområde du letar efter. 05. Vi vill se utsatta barn och ungdomar upprättas och rustas för livets
utmaningar samt få en personlig relation till Jesus. När och var kan man bli diskriminerad. Nyheter,
fördjupning, debatt, kvinnofrågor, mänskliga rättigheter, fattigdom, miljö, modernitet och tradition från
regionens länder: Afghanistan. 2018 · Barn med rörelsehinder möter vi då och då i förskolegrupperna.
Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan.
Ibland rör det sig om en tillfällig skada, ibland om ett mer bestående funktionshinder. Vision. Vision. Ni har
väl inte missat att min och Gävle kommuns nyss släppta handbok ”Bilder som förändrar världen” – en
handbok i. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför
tentan.
Digitala läromedel och kurslitteratur. Vision. Ibland rör det sig om en tillfällig skada, ibland om ett mer
bestående funktionshinder. Ni har väl inte missat att min och Gävle kommuns nyss släppta handbok ”Bilder
som förändrar världen” – en handbok i.
Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan.

