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Adam og Eva. Om kønsforskelle og kønsmøder Bente Schwartz Hent PDF "Kønnet betyder mere for vore liv,
end vi umiddelbart tror. Kønnet betinger, hvad vi ser og oplever i tilværelsen. Fra vi er små, spores vi ind på
de livsområder, der "passer" til vores køn. Vi lærer at tænke, tale, prioritere, føle, handle og reagere som
kvinder og mænd. Når kvinder og mænd mødes, kommer de med hver deres forskellige forudsætninger.
Denne bog er en indføring i nogle af kønnenes møder og den psykologi, der ligger bag dem." Bente
Schwartz‘ bog "Adam og Eva" dækker en lang række problemstillinger inden for ligestilling og

kønsforskning. Med udgangspunkt i specifikke cases beretter bogen om kvinde- og mandesproget, og hvad
der kan gå galt i kommunikationen mellem kønnene, om den kønsspecifikke opdragelse i familien og i
samfundet, ligestilling og kønsroller i parforholdet og mande- og kvindekulturen generelt. Den danske

forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og
kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i

undervisning på forskellige niveauer.

 

"Kønnet betyder mere for vore liv, end vi umiddelbart tror. Kønnet
betinger, hvad vi ser og oplever i tilværelsen. Fra vi er små, spores vi
ind på de livsområder, der "passer" til vores køn. Vi lærer at tænke,
tale, prioritere, føle, handle og reagere som kvinder og mænd. Når
kvinder og mænd mødes, kommer de med hver deres forskellige
forudsætninger. Denne bog er en indføring i nogle af kønnenes

møder og den psykologi, der ligger bag dem." Bente Schwartz‘ bog
"Adam og Eva" dækker en lang række problemstillinger inden for
ligestilling og kønsforskning. Med udgangspunkt i specifikke cases
beretter bogen om kvinde- og mandesproget, og hvad der kan gå galt

i kommunikationen mellem kønnene, om den kønsspecifikke
opdragelse i familien og i samfundet, ligestilling og kønsroller i
parforholdet og mande- og kvindekulturen generelt. Den danske
forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og



artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz
er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan

bruges i undervisning på forskellige niveauer.
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