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I Sverige har vi av tradition en positiv och tolerant inställning till ungdomars sexualitet. Dessutom har vi lång
erfarenhet av preventivt arbete med ungdomar. Trots detta är litteraturen om ungdomars sexualitet begränsad
och det saknades länge en bok som både gav en helhetsbild och innehöll mer specifik kunskap. Boken
Ungdomar, sexualitet och relationer möter det behovet. Här är nu en utökad upplaga med nya och uppdaterade
kapitel.
Bokens multidisciplinära perspektiv med betoning på de folkhälsovetenskapliga, sociologiska och
psykologiska infallsvinklarna ger en bred och nyanserad bild av ungdomar och sexualitet. Författarna redogör
för olika aspekter av ungdomars sexuella utveckling och beteende såsom konstruktion av kön och sexualitet,
sexualitetens roll under tonåren samt reproduktiv hälsa och riskbeteende. I boken medverkar forskare inom
olika discipliner, många med lång erfarenhet även av praktiska verksamheter. Här finns också kapitel där
representanter för myndigheter berättar om sitt arbete, liksom avsnitt där ungdomar kommer till tals i utdrag ur
samtal och intervjuer.
Boken vänder sig till universitets- och högskolestudenter samt yrkesverksamma inom hälsa, vård och
samhälle.

För att förenkla det för dig har vi både kategoriserat en del lästips efter ämne och åldersgrupp. – Det är
mycket kvar att göra. Men fortfarande mår HBTQ-personer sämre än övriga – och många tycks fortfarande
inte kommit ut, enligt studien.
Prata sex och relationer. Här hittar du information om hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier.
UNGDOMSMOTTAGNINGEN - UNGDOMAR OCH PERSONAL BERÄTTAR 5 STATENS
FOLKHÄLSOINSTITUT Förord Ett av målen i den nya folkhälsopolitiken är att verka för en ”trygg och säker
sexualitet Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Afasiförbundet talknuten.
Kvarnbacken är ett akut - och utredningshem som vänder sig till pojkar i ålder 12-17 år.
Om oss För vuxna For adults Bok- och filmtips. Prata sex och relationer. Nära var tionde ung svensk är
homo- eller bisexuell, visar Aftonbladet/United Minds studie. Nära var tionde ung svensk är homo- eller
bisexuell, visar Aftonbladet/United Minds studie. UNGDOMSMOTTAGNINGEN - UNGDOMAR OCH
PERSONAL BERÄTTAR 5 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT Förord Ett av målen i den nya
folkhälsopolitiken är att verka för en ”trygg och säker sexualitet Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa.
Här hittar du tips på kollo och läger för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det finns massor av
litteratur att fördjupa sig i när det gäller sexualitet. Men fortfarande mår HBTQ-personer sämre än övriga –
och många tycks fortfarande inte kommit ut, enligt studien. Attityden är öppnare i dag jämfört med 1996.
Afasiförbundet talknuten.

