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BESKRIVNING

Rosa eller blått, omsorgsgivande eller aggressiv, kvinna eller man.Att kvinnor och män är väsensskilda är
en tanke som fortfarande delas av många människor, trots både naturvetenskaplig forskning, historia och
antropologi motsäger ideologin på många punkter.Den här boken försöker sätta särartstänket i ett större
perspektiv. Syftet är att förklara det sociala, kulturella och historiska sammanhang i vilket särartstänket
uppkom; För nej, människor har inte i alla tider resonerat på det här viset.Boken försöker även förklara
varför många kvinnor och män fortfarande håller sig fast vid särartstänket, trots att det motsägs av både
forskning och historien. Bland annat tar boken upp s.k. "implicita associationer", som kan förklara varför
det går så trögt att nå full jämställdhet och varför vi envist håller fast vid ett synsätt som begränsar oss till
stereotypa könsroller.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

PDF EN KUNSKAPSÖVERSIKT - rf.se

För att stödet ska kunna rättfärdigas behöver bilden att kvinnor är en missgynnad särart fortsätta att odlas,
skriver Josefin Utas och Åsa ...

Dialog och särart | Svenska litteratursällskapet i Finland

4.3.1 Kön utifrån särart ... mer konservativ syn på kön och jämställdhetsarbetet än vad en yngre
förskollärare har.

Religionsbeteendevetenskap B1 Föreläsning 9 februari Marta Axner

Dialog och särart. Människor, ... Rätta borgare? Klass, kön och språk i frihetstidens urbana politiska
kultur Gunilla Harling-Kranck: Urbana namn.
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KÖN OCH SÄRART

https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%96N%20OCH%20S%C3%84RART&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%96N%20OCH%20S%C3%84RART&ln=se
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