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Beskrivning
Författare: Lotta Löfgren-Mårtensson.
Sexualitet är ett laddat och mångfacetterat begrepp, som de flesta har egna upplevelser att
knyta an till. Men det är också ett föränderligt fenomen, utifrån ett historiskt, kulturellt och
samhälleligt perspektiv. I den här boken redogörs för en socialkonstruktivistisk syn på
sexualitet, och dessutom granskas och diskuteras olika sätt att förstå och analysera begreppet.
Läs mer
"Sexualitet är som begrepp märkligt svårfångat - det kan betyda allt och ingenting! Författaren
tar med läsaren på en spännande och lärorik vandring där sexualitet som ord och mänsklig
företeelse får liv och innehåll. Med imponerande ämneskunskap och suverän pedagogisk
förmåga hjälper författaren oss att se sexualiteten utifrån historiska, kulturella, sociala,
religiösa, politiska, medicinska, psykologiska och etiska perspektiv. Boken bör bli obligatorisk
läsning för alla som säger sig vilja förstå människan bättre."
Lars-Gösta Dahlöf, docent i psykologisk sexologi vid Göteborgs universitet
BeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett
centralt begrepp och adderar en pusselbit till vår förståelse av samhället. Utforskande.
Fokuserat. Dynamiskt. Greppbar kunskap i ett nötskal. Helt enkelt.
Om författarna

Lotta Löfgren-Mårtenson är verksam som docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi,
vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. Hon är författare till ett flertal böcker
rörande sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning, unga och pornografi och
sexualkunskap, samt medredaktör i den tvärvetenskapliga läroboken Sexologi.

Annan Information
3 nov 2014 . Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens
upplevelse av hälsa och välbefinnande och ett väl fungerande sexliv betyder mycket för de
flesta människor. En sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam.
Publicerad 2004-05-29 | Uppdaterad 2010-01-29. Sexuella problem kan sällan lösas med bara
mekanik. Det handlar lika mycket om synen på sig själv och hur man uppfattas av andra. Det
menar Birgitta Hulter, en av Sveriges få auktoriserade sexologer och specialiserad på frågor
som rör funktionshinder. Dela Tipsa Skriv.
Målgrupp. Konferenserna riktade sig till lärare, elevhälsa, rektorer och övrig skolpersonal samt
andra personer som arbetar med skolutveckling inom området i grund- och gymnasieskolan
samt motsvarande skolformer. Presentationer. Malmö. Att arbeta med identitet, sexualitet och
jämställdhet - Skolverket (1,3 MB).
12 jul 2016 . Ja, det är svårt att inte dra slutsatsen att frågor om sexualitet och identitet fyller en
i det närmaste religiös funktion i dag. Och det är kanske min främsta invändning mot
Prideparadens obligatorium. Den hyllar sexualiteten som det djupaste inom människan, det
sannaste, det som aldrig får ifrågasättas eller.
14 aug 2017 . Det handlar om vår sexualitet och syn på det egna könet. De senaste tio åren har
antalet unga som söker sjukvårdens åtgärder för könsbekräftande åtgärder ökat. Vi lever i ett
trots allt öppnare och mer tolerantare samhälle, där synen på normer för kön, sexuell läggning
och identitet har förändrats.
När du vill uppleva sexualitet på ett kärleksfullt sätt kommer sätet för ledarskap att finnas i
hjärtat. När du låter ditt hjärta styra din sexuella energi kommer det att finna den mest
glädjefyllda uttrycksformen. Alternativet är att antingen låta dina tankar(dömande)eller dina
emotioner styra det sexuella flödet och du kommer då.
Onani är normalt för barn. Att avleda utan dramatik gäller för barn med stort intresse för
sexualitet, råder psykologen.
Sexuell hälsa och relationer. Möjligheten till trygg och säker sexualitet påverkar hälsan. En
sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam. Fäll ut alla / Fäll in
alla.
Hjälplinjen vid oönskad sexualitet,sexmissbruk,sexuella problem.

15 jan 2016 . Sexualitet är en term som vi omedelbart förknippar med sex, men har du
någonsin faktiskt frågat dig själv vad mänsklig sexualitet innefattar?
Nya UR Play är playtjänsten för dig som vill lära dig något nytt! UR Play innehåller
dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram samt föreläsningar som är både underhållande
och lärorika.
Njurförbundet.att.skapa.ett.skriftligt.
material.om.samliv.och.sexualitet.vid.kronisk.njursvikt..Att.våga.fråga.och.att.
samtala.kring.det.mest.intima.man.har.–.sitt.samliv.–.upplevs.ofta.som.mycket.
svårt.av.såväl.de.drabbade.som.av.sjukvårdspersonal.
Kronisk.njursjukdom.behöver.inte.innebära.att.man.får.problem.med.sin.
22 mar 2017 . Vad händer med sexualiteten vid demenssjukdom och hur kan yrkesverksamma
som möter personer med demenssjukdom och anhöriga ta upp temat?
3 maj 2010 . Sexualitet. Sexualiteten är en stark drivkraft. Denna kraftfulla energi som är
livsnödvändig för vårt fortbestånd är också ett grundläggande behov. Den driver oss att söka
kärlek och närhet, påverkar hur vi tänker och känner och har stor betydelse för vår psykiska
och fysiska hälsa. Sexualiteten omfattar så.
16 feb 2016 . [SponsoredLinkShortCode]− Vi är sexuella hela livet oavsett erektionsförmåga.
Då män med erektil dysfunktion (ED) har uppvisat en stark försämrad livskvalitet så fordrar
det här ett mer akut samtal än andra situationer, säger Helena Cewers, sexolog och barnmorska
vid IVF-kliniken CuraÖresund.
Könsidentitet – den egna och individuella känslan av att vara tjej/kvinna, kille/man, något
annat eller inget kön. För många stämmer könsidentiteten med det kön som tilldelades vid
födseln men det gäller långt ifrån alla. Könsuttryck – kläder, attribut, kroppspråk, frisyr, röst,
smink och dylikt som du använder dig av för att.
sexualitet - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
11 sep 2017 . Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om
frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.
29 mar 2015 . Vill du läsa NfS rapport När minoriteten tar majoriteten som gisslan? Gå in här.
Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) startades 2013 med målsättningen att verka för
en sund vägledning i frågor kring relationer och sex. Relationer, närhet och sexualitet tillhör
det mest intima, mest centrala och mest.
Kr. från Mesopotamien och Egypten omtalas (och varnas för) kvinnans sexualitet, vilken
kunde skada mannens potens. Aristoteles och Galenos, vilkas texter och teorier blev allmänt
kända först efter 1000-talet, behandlar bl.a. människans fortplantning, mäns och kvinnors
sexualdrift. (42 av 298 ord). Författare: Lars-Gösta.
3 sep 2013 . Materialet "Sexualundervisning på lättare svenska" är en lärarhandledning och en
övningsbok för allas rätt till kunskap om sexualitet och sexuella rättigheter.
Sexualitet och terapi, 3 dagar. Hur påverkar sexualiteten vår livskvalitet? Vad händer i
kroppen, i känslolivet och i hjärnan när vi får bekymmer med sex? Och hur påverkas våra
relationer? Lär dig förstå uppkomsten av sexuella problem och vad man kan göra för att
hantera dem. Kursen i sexualitet och terapi vänder sig i.
Hej. Jag undrar över ordet sexualitet. Vad betyder det? Vad betyder homosexualitet? Är det
samma som homosexuell? Hur vet jag vilket slags sexualitet jag har? Finns det olika sorters?
2 mar 2017 . Special Nest publicerar artiklar om neuropsykiatri och relaterade ämnen som kan
vara av intresse både för personer som jobbar inom npf-området och personer som har
diagnoser. Ett ämne som ofta glöms bort och som behöver mer uppmärksamhet handlar om
sexualitet och npf. Här tipsar vi om tre.
Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer har, som du blir kär i och attraherad av.

Du har rätt att älska och vara tillsammans med vem du vill. I Sverige står det i lagen.
Illustration av tre par som kramas eller håller handen. Ett par med två tjejer,. Det finns flera
olika sexuella läggningar. Tre vanliga sexuella.
20 feb 2017 . I kursen får du ta del av föräldraskap, kön och sexualitet utifrån följande
huvudsakliga teman; teoretiska perspektiv, livsvillkor för barn och föräldrar med speciellt
fokus på kön och sexualitet. Dessutom behandlas våld i nära relationer, samhällets insatser,
aktuell forskning och de metoder som används i.
Sammanfattning. Syftet: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva äldres
funktion, behov av och syn på sexualitet vid åldersförändringar och sjukdom samt hälso- och
sjukvårdpersonalens attityder till de äldres sexualitet. Resultat: Studiens resultat visade att
kroppen förändrades med stigande ålder men.
Sexualitet och sexuellt utnyttjande bland barn och ungdomar är frågor som väcker starka
känslor. Det kan vara svårt att tackla dem eller att finna objektiv information om dessa. På
denna webbplats har vi samlat lättfattlig information om den sexuella utvecklingen och
sexuellt utnyttjande som grundar sig på vetenskaplig.
Din sexualitet är ett naturligt uttryck för både en fysisk som en psykisk intimitet och utgör en
stor del av din identitet som man eller kvinna. Samtidigt som samlag visserligen är ett sätt att
uttrycka din sexualitet så finns det även många andra sätt att göra det på. Långvarig smärta kan
neutralisera, eller förstöra, njutningen av.
FORSKARPORTRÄTT. Anette Agardh är docent i global hälsa vid Lunds universitet och har
bedrivit forskning på sexuell hälsa och rättigheter i många olika länder, även Sverige. Aktuellt
om vetenskap och hälsa har träffat henne i Uganda och fått en inblick i hennes arbete där. Läs
mer.
“Frågor om sexualitet viktigare än vad många psykologer tror”. 3 maj 2017 publicerad av Peter
Örn · “Frågor om sexualitet viktigare än vad många psykologer tror”. AKTUELLT. Psykologer
drar sig för att tala om sexuell funktion med patienter trots att sexuell ohälsa ofta ligger bakom
psykisk ohälsa. Arkiverad under: Aktuellt.
29 jun 2016 . Sexualitet. Lyssna. Sexuell beröring och njutning är en viktig del i alla
människors liv. En person med en funktionsnedsättning har precis som andra behov av att
uttrycka sin sexualitet. Att hitta sin sexualitet kan ta längre tid om man vuxit upp med en kropp
som är annorlunda, om man saknar känsel eller det.
Vad har egentligen sex och politik med varandra att göra? Sexualitet, som kanske uppfattas
som det mest intima och politiken, det mest offentliga, hur hör de ihop? Frågan har flera
möjliga svar. Radikalfeminismens välbekanta slagord 'det personliga är politiskt' har
uppmärksammat hur maktrelationer skapas och.
Sexualitet är de beteenden hos sexuella organismer som förknippas med könslig fortplantning,
könscykel och könsroller. Arter med sexuell fortplantning är uppdelade i han- och honkön
vars könsceller måste smältas samman för att reproduktion ska ske, exempelvis genom
parning. Sexuell funktion är ett samlingsbegrepp.
Samordnare för sexualitet och hälsa. Arbetar för trygg och säker sexuell hälsa för alla.
Samordnaren driver det förebyggande arbetet mot hiv och andra sexuellt överförbara
infektioner (STI) samt oönskade graviditeter. Arbetet innebär: Omvärldsbevakning;
Utbildning, nätverksträffar, föreläsningar och informationsinsatser.
Sammanfattning. Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper om bruk och
missbruk av alkohol och droger och dess konsekvenser för sexualiteten utifrån ett individuellt,
relations och samhälleligt perspektiv. Behörighetskrav. Svenska B och Engelska A samt
examen från ett utbildningsprogram omfattande minst.
Sexualitet. För en liten del av de med Tourettes syndrom kan ticsen ha en sexuell innebörd.

Till exempel att som tics göra obscena gester, vidröra könsorgan eller säga opassande sexuella
ord missuppfattas ofta och det blir extra viktigt med information om att det handlar om en
neurologisk sjukdom. Till toppen.
Ord om sexualitet Den här listan innehåller termer som har med sexualitet att göra. Säg gärna
till om du tycker att jag har missat något ord, eller om jag har förklarat något felaktigt eller
obegripligt. Jag utgår från en socialkonstruktivistiskt synsätt och av den anledningen kan vissa
förklaringar kan vara vinklade. Aromantisk är.
Hennes vuxna son har aldrig haft en flickvän: Jag sörjer över att han inte får uppleva kärlek.
24.09.2017 Familj. De funktionsnedsattas rätt till sexualitet är begränsad. Anhöriga, personal
och forskare möts kring funktionsnedsattas rätt till sexualitet och kärlek. Man pratar öppet om
privatliv, egensex och möjligheterna att träffa.
Barn har en sexualitet. För de flesta som arbetar i förskolan är det en självklarhet. Men hur
man ska benämna den, än mer förhålla sig till den, är däremot allt annat än självklart. Det visar
en unik intervjustudie från Malmö stad.
Sexuell hjälp, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad.
Detta och mycket mer talades det om under seminariet Bryt tabut som i början av september
drog storpublik till Nordens hus på Färöarna. Personer med funktionsnedsättning ses ofta som
personer utan sexualitet, sexuella behov och.
25 maj 2015 . Eleonor Telcs arbetar som kurator och behandlare vid Stockholms Centrum för
Ätstörningar (SCÄ). Hon har också skrivit en uppsats om sexualitet och ätstörningar, i
samband med en utbildning hon går. Eleonor berättar att hon har saknat det sexologiska
perspektivet under de tio år som hon har arbetat.
25 maj 2015 . Eleonor Telcs arbetar som kurator och behandlare vid Idun dagvårdsenhet.
Under vintern har hon gått en uppdragsutbildning i klinisk sexologi vid Ersta Sköndal
Högskola och som en del av detta har hon nu skrivit en uppsats om sexualitet och ätstörningar
där hon intervjuat tre kvinnliga patienter vid SCÄ.
29 dec 2009 . Många äldre är nöjda med sitt sexliv, medan andra av olika skäl avslutat sitt
sexuella liv. De senaste årtiondena har studier visat att allt fler behåller sin sexuella aktivitet
långt upp i åren. Enligt tidningen Ottar har idag nio av tio i åldrarna över 70 år en positiv
inställning till sex. För bara trettio år sedan var.
sexualitet. en individs, ett samhälles eller en arts förmåga och bruk av parning och andra (även
njutningsinriktade) sexuella aktiviteter. Han har nyss upptäckt sin sexualitet. Synonymer:
könsdrift, könsliv.
10 jan 2017 . Den som begår sexuella övergrepp mot barn ska straffas, men ännu bättre är om
brottet aldrig inträffar.
9 maj 2017 . I kunskapssammanställningen "Sexualitet och hälsa bland unga" framkommer att
de det finns skillnader i hälsa och sexuell hälsa baserat på kön och könsidentitet. Jämställdhet
och jämlikheten behöver förbättras för att ungas sexuella och reproduktiva hälsa och
rättigheter (SRHR) ska stärkas. Idag tar.
Sammanfattning. Bakgrund: Åldrandet sker hos alla människor och upplevelsen av
ålderdomen är individuell. Sexualitet hos äldre är ett område som det inte talas mycket om,
ofta på grund av negativa attityder. Särskilt på vårdboenden är de äldre beroende av
omgivningens attityder och förståelse för att kunna uttrycka sin.
Det är viktigt att ta upp sexuella problemen med sin läkare. Läkaren kan med sin kunskap
förstå och förklara varför problemet uppstått. Hen kan också ge praktiska råd utifrån sin
kunskap och från andra patienters erfarenheter. Många sexuella problem kan behandlas
medicinskt.
Sexualitet är ett laddat och mångfacetterat begrepp, som de flesta har egna upplevelser att

knyta an till. Men det är också ett föränderligt fenomen, utifrån ett historiskt, kulturellt och
samhälleligt perspektiv. I den här boken redogörs för en socialkonstruktivistisk syn på
sexualitet, och dessutom granskas och diskuteras olika.
Människan är en sexuell varelse från födseln till döden. Sexualiteten kommer till utryck på
olika sätt i de olika åldrarna och alla tidsperioderna ger sexualiteten nya dimensioner. Vi
definerar själv vår egen sexualitet och till hur stor del den är av vårt liv. En god sexualitet
innebär att vi kan njuta av vår egen och den andras.
Om ungdomar och sexualitet. Att få kunskap, skydd och ett bra, respektfullt bemötande i
frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter är en mänsklig rättighet. Det gäller även barn
och unga. Alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. De
sexuella rättigheterna handlar också om att inte vara.
Sexualitet är något de flesta människor har. De flesta kan bli kåta, känna lust och bli
attraherade och vilja göra något sexuellt med sig själva eller andra. Sexualiteten kan ge
njutning, glädje och gemenskap. Genom viss sorts sex kan även barn bli till.
21 aug 2017 . Det är som om vi inte har någon sexualitet. Det pratas inte om det alls, som om
den delen inte finns med i våra liv. Sjukvården fokuserar bara på eventuell familjebildning
och reproduktion och de risker det finns med att äta läkemedel som cellgifter, säger Kim
Nordlund, som har haft barnreumatism sedan.
Enligt en artikel i danska Ugeskrift for læger där man samlat in uppgifter om sexualiteten från
122 slumpmässigt utvalda danska 60-åriga kvinnor, framkom det att hälften av dessa kvinnor
hade sexuell lust varje månad eller oftare. Lika många hade samlag en gång i månaden eller
oftare. Artikelförfattarna påpekade att.
Det finns inget normalt med sexualitet. Låt den spreta - låt alla vara normala.
Om Sexualitet och relationer. Häftet Sexualitet och relationer är ett särtryck ur läromedlet
Naturkunskap 1b från Capensis förlag. Avsnittet utgör en fristående del av kurserna
Naturkunskap 1b och 1a1 för gymnasieskolan och kan läsas som komplement till valfritt
läromedel. Texten är skriven med målsättningen att ge ett.
Sexualitet berör oss alla, ger en känsla av liv och när det blir en tvångsmässig handling kan
inge både skuld och skam, säger Paula Taube som möter människor, ofta par, som behöver
hjälp att komma vidare med sin sexualitet. Paula Taube, socionom, leg psykoterapeut och
auktoriserad specialist i klinisk sexologi,.
Sexualitetsstudier Sexualitet är ett ämne som berör och skapar reaktioner, inte bara på det
privata planet utan också politiskt och kulturellt. Men sexualitet utgör också ett vetenskapligt
kunskapsområde. Vad ryms då i detta? Vad kan man forska om när det gäller sexualitet? Den
här boken lyfter fram och belyser olika.
4 feb 2017 . Kunskapsundervisning om äldres sexualitet för vårdpersonal. ”Kärleken dör
aldrig”, sa en 82-årig kvinna till mig på ett äldreboende. De två mötte varandra och livet
förändrades markant. ”Hon är hela mitt liv”, sade mannen medan han kysste henne varsamt på
handen. Hon hade plötsligt någon vän,.
21 nov 2015 . Idag handlar det om sexualitet. Fast inte om sex. Så det blir inget erotiskt förlåt.
Fel blogg för sånt. Idag har jag tittat igenom forskning om autism och sexualitet, och jag tänkte
berätta lite vad jag hittat. Som vanligt med autismforskning genomsyras dessa studier av
extremt funkofoba värderingar och ett.
Sexualiteten är enligt psykoanalysen en av människans viktigaste drivkrafter. I denna bok
finns alla Freuds texter om kön, kärlek och sexualitet samlade och nyöversatta. Här framträder
en – för många säkert förvånande – bild av Freuds hållning i ämnet.
10 feb 2015 . Stefan Balogh - ”Att kunna utöva sin sexualitet är en mänsklig rättighet”. Stefan

Balogh Generellt är personliga assistenter positivt inställda till att underlätta för
assistansanvändarna när det handlar om sex, även om det finns många undantag. Det menar
Stefan Balogh, sexolog på BOSSE Råd, Stöd.
Sexualiteten är för många något privat som inte diskuteras med vare sig vänner eller
vårdkontakter. Det är också vanligt att behandlare är osäkra på hur man ska samtala runt
hjälpsökandens sexualitet, eller tror att det inte finns något behov av att diskutera sådana
frågor eftersom patienten/klienten inte själv berör ämnet.
4 Fråga, lyssna, var intresserad – en vägledning om sexualitet, känslor och bemötande. Förord.
2010 antog kommunfullmäktige Strategi för arbetet med sexuell hälsa i Malmö stad år 20102017. Strategins vision omfattar alla Malmöbor och slår fast att sexuell hälsa handlar om
förmågan att bejaka sin sexualitet och sin.
Sexuell hälsa och preventivmedel. På dessa webbsidor hittar du information om sexualitet och
sexuell hälsa: allt från rådgivning om preventivmedel till information könssjukdomar. Om
sidorna inte ger svar på en fråga du funderar på, kan du söka bland svaren i
webbrådgivningens frågelåda (på finska). Du kan också ställa.
Adam Safron, forskare i neurovetenskap vid Northwestern university i Illinois, USA,
bestämde sig därför för att titta närmare på fenomenet, eller snarare på tidigare studier i ämnet.
Hans slutsats: Det handlar om rytm, och kanske någon form av trans. De rytmiska rörelser och
den stimulering som sexuell aktivitet vanligtvis.
20 sep 2005 . Sexuella problem ökar med stigande ålder och är vanliga vid exempelvis
diabetes, hjärt- och kärlsjukdom samt vid en del neurologiska tillstånd. Vid depression är
sexuella problem mycket vanliga (ca 50 procent) - brist på sexuell lust, ofta i kombination med
orgasmstörning eller erektionssvårigheter.
De flesta unga är nyfikna och intressade av sexualitet. Många upplever att de inte kan tala med
sina föräldrar om ämnet och inte heller får tillräckligt med sexualundervisning i skolan eller
annanstans. Det är alltså mycket välkommet med varje vuxen som är beredd att tala om sex,
kropp, gränser med mera! Talar man om.
Antidepressiva läkemedel utan negativ effekt på sexualitet Remeron-S (mirtazapin) har utöver
serotonin- och noradrenalinhöjande effekt även specifikt.
Sexualitet är ofta närvarande i socialt behandlingsarbete. Liksom and ra människor har klienterna funderingar kring sexualitet och relatio ner. De möts av förväntningar på vad som anses
vara kvinnligt och man ligt beteende och de han terar olika situationer som rör sexua litet.
Somliga klien ter är utsatta eller har utsatt.
Vi är mer än vår sexualitet. Synen på samkönade sexuella relationer har på kort tid förändrats
drastiskt. Bara under min livstid – från 60-talet och framåt – har den offentliga uppfattningen i
Sverige revolutionerats. Homosexualitet har gått från att betraktas som •en psykologisk
störning, till att betraktas som •en nödlösning för.
Att prata om sexualitet med barn innebär att prata om den egna kroppen, kroppens anatomi, de
olika kroppsdelarna – de som kan ses utanpå och de som finns inuti. Barn är naturligt
intresserade av den egna kroppen och börjar redan i tidig ålder utforska sin egen kropp. Att
prata om sexualitet innebär också att prata om.
Det finns normer i samhället idag som säger hur du som människa ska vara för att anses vara
“normal”. CUF vill verka för att bryta och förändra dessa normer. Varje individ har rätten att
få vara sig själv utan att bli dömd av samhället på grund av detta - oavsett vilken sexualitet,
könsidentitet eller vilka sexuella preferenser.
Sexualitet efter sexuella övergrepp – den dolda problematiken. 3. OM FÖRENINGEN
STORASYSTER. Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst
obunden ideell förening som vänder sig till personer från 13 år och uppåt som har utsatts för

våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Föreningen.
Sex är ett samlingsbegrepp för sexuella handlingar, tankar och drömmar som vi har med oss
själva och tillsammans med andra människor. Sexualitet kan handla om fantasier och
drömmar, lust och längtan men också om vem man har eller vill ha sex med. Sexualiteten är
något som finns med oss genom hela livet.
16 jun 2016 . Religion och sexualitet är en essä skriven av Lena Roos, docent i
religionshistoria vid Uppsala universitet. Texten ingår i RFSU:s skolmaterial
"Samhällskroppen".Vad säger islam om homosexualitet? ”Vad står det i Bibeln om abort? En
del blir besvikna eftersom det är svårt att formulera svar på sådana.
Vierge Hård är projektledare på RFSL Ungdom och svarar på frågan: "Vad är sexualitet?"
Erja Korteniemi-Poikela och Raisa Cacciatore: Sexualiteten steg för steg. Systematisk,
övergripande och åldersanpassad sexualundervisning för barn och unga. Välkommen till
websidan av boken Sexialiteten steg för steg! Handboken är avsedd för lärare som har hand
om sexualundervisning och för hälsovårdare, och den.
Engelsk översättning av 'sexualitet' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar
från svenska till engelska gratis online.
"Samlag före äktenskapet är att betrakta som olaga intrång." Tom Sharpe. "Är sex snuskigt?
Bara om det görs rätt." Woody Allen. "Vi dricker utan att vara törstiga och älskar så ofta
tillfälle bjuds; det är det enda som skiljer oss från de andra djuren." Pierre de Beaumarchais?
"Kärlek är naturligtvis det rätta svaret, men medan.
1 nov 2016 . Vi vill såklart skydda våra barn mot sexuella övergrepp och lära dem att sätta
gränser kring sin kropp. Samtidigt är det viktigt att inte göra sexualitet till något som är tabu
eller farligt. Här är fyra tips på hur du pratar med ditt barn om sexualitet.
Johanna Ekdahl forskare på mittuniversitetet och författare pratar om sex ur ett psykologiskt
perspektiv. Tid och plats: torsdag, den 23 november 2017 Tid: 16:30 Östersunds bibliotek,
Samlingssalen. Pris: Gratis. Johanna Ekdahl. Att sex handlar om både kroppsliga reaktioner,
tankar, känslor och beteenden är nog något alla.
11 nov 2013 . (Plötsligt förstod jag vad sex handlar om), där Viani har intervjuat fem kvinnor i
åldern 18–25 som berättar om sina tankar kring sexualitet. – Kvinnorna jag intervjuade delade
med sig av sina livshistorier och hur de hittat sina sexuella jag. Egentligen är den finska titeln
lite missvisande eftersom kvinnorna.
Bellman sjöng om det, markis de Sade skrev om det, Sergel tecknade det och Casanova gjorde
det mest av alla. Det står en doft av erotik kring 1700-talet.
TA | Svårt prata om sex. Att prata om sexualitet upplevs ofta som laddat, hur professionell
man än är, menar arbetsterapeuten Jonna Rosenqvist inom LSS-verksamheten och
socialpsykiatrin i Vellinge. /Tidskriften/2010-2013/2013/TA-nr-1/TA--Svart-prata-om-sex/ Catharina B Tunestad - 2013-02-15.
Relationer, kärlek och sexualitet blir allt mer centralt ju äldre eleverna blir. På grundskolans
sex- och samlevnadsundervisning diskuteras bland annat relationer, jämnställdhet,
preventivmedel, graviditet och könssjukdomar. Skolan arbetar för att ge eleverna en bred
kunskap i ämnet samt lägga en respektfull grund mellan.
2 okt 2017 . Sexualitet. Alla personer med ryggmärgsskada får någon grad av påverkan på sina
sexuella funktioner. Skadans nivå och grad, komplett eller inkomplett, avgör på vilket sätt och
i vilken utsträckning sexualfunktionerna förändras eller faller bort. Eftersom varje
ryggmärgsskada är unik blir också de sexuella.
Samlevnad och sexualitet. Om jag blundar kan jag minnas stunder av beröring och njutning.
Sådant som har förändrats nu. Men kärleken till varandra kan vi visa på många andra sätt. Det
blir inte alltid sämre, det blir bara annorlunda. Vilken ålder vi än har behöver vi närhet,

trygghet och omtanke, någon som bryr sig om,.
20 mar 2015 . Sexuella störningar är ett av de symtom som man kanske inte pratar så mycket
om. Det kan vara lätt att skuldbelägga sig själv när inte sexlivet fungerar, men kom ihåg att
detta symtom, precis som alla andra fysiska MS-symtom, har sina förklaringar. Så här
fungerar det: Den sexuella lusten sitter inte i könet.
4 nov 2010 . KVINNLIG SEXUALITET Efter att ha arbetat ”i kvinnors tjänst” som
barnmorska i snart 30 år och numera även som sexolog/terapeut, har gjort att jag fått en
fördjupad insikt i hur komplext det kan vara med den kvinnliga sexualiteten. Kvinnors
förmåga att känna lust och framför allt kunna bibehålla lusten och.
Övergripande syfte Projektet undersöker sexualitet och tankar om fertilitet hos tonåringar och
unga vuxna som har behandlats för cancer i barndomen. Projektbeskrivning Erfarenheter av
sex och tankar om intima relationer och att i framtiden ha egna barn studeras hos unga
personer (16-25 år) som har behandlats för.
Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla
människor och för arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Sexuell och
reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter omfattar varje människas lika möjligheter,
rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller.
Min sexlust är borta. PLUS Jag är en 47-årig kvinna, gift sedan 22 år och vi har vuxna barn.
Min man är trevlig, utåtriktad och snäll, men min lust… 28 november AFTONBLADET TV
NYHETER. Så bra är sex som motionsform. Dr. Emma Frans om uppropet i
universitetsvärlden · 27 november AFTONBLADET TV NYHETER.
Sexualitet vid ryggmärgsbråck. Anders Spångberg, Per Ertzgaard. Vid handläggningen av
ungdomar och unga vuxna med ryggmärgsbråck har frågor angående sexualiteten spelat en
underordnad roll. I sämsta fall har de betraktats som ”asexuella” pga sin funktionsnedsättning
men de vanligaste orsakerna är sannolikt att.
Sveriges ledande mediesajt - SvD.se. Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och
fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och bildspecial.
ÅA-forskare: Män ofta intresserade av jämnåriga sexpartners · Män och kvinnor har inte alls
så olika ålderspreferenser för sexuellt umgänge som man tidigare trott. Det visar en stor
undersökning som Jan Antfolk, forskardoktor i psykologi vid Åbo Akademi, sammanställt.
3.2.2017 - 19.06 · Sexualitet.
Sexualitet och demenssjukdom är tänkt som ett kunskapsstöd för dig som i ditt arbete möter
personer med demenssjukdom. Vi som är avsändare av skriften är Närhälsan
Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Svenskt. Demenscentrum. Projektledare från
respektive center är Per Andreas Persson och Sara Hjulström.
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