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BESKRIVNING

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktionshinder som finns i samhället och som begränsar
eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Den antologi som du nu håller i
handen har som målsättning att bidra till att öka förståelsen för de hinder och begräsningar som finns i
olika ljudmiljöer. Många gånger uppfattas inte ljud och de miljöer där de uppstår som något
problematiskt. Forskarna i denna antologi vill rubba på detta perspektiv och skapa nya sätt att förstå ljud
och de miljöer där de kommer till och upplevs. För att fånga ljudmiljöer som ett kulturellt fenomen utgår
flera av antologins kapitel från empiriska material där forskarna har intervjuat eller observerat människor
med hörselnedsättning. Antologin har också kapitel som är mer teoretiskt resonerande till sin
karaktär.Ljud tar plats vänder sig till forskare och universitets- och högskolestudenter inom
funktionshinderområdet. Även yrkesverksamma och samhällsaktörer inom fältet får en värdefull
introduktion till flervetenskapliga perspektiv på ljudmiljöer.Bokens redaktörer är Åsa Alftberg, etnolog
och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola, Elisabet Apelmo, sociolog och lektor i
handikapp- och rehabiliteringsvetenskap vid Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola och
Kristofer Hansson, docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

DJ-möbel heavy duty 15.2kg stål - tar 90 kg ljud & ljus. DJ-möbel 130 x ...

Åsa Alftberg, Elisabet Apelmo, Kristofer Hansson (red.) Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på
ljudmiljöer Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 11
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Ljud tar plats - - bøker(9789198145861) | Adlibris Bokhandel

Jag tycker GdMap är smidigt, ger snabb överblick om vad som tar plats. ... Skärmen i LG G8 kommer
förstärka ljudet från högtalaren idag;
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