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De fire årstider. Kvinder og seksualitet Birgit Petersson Hent PDF Er det normalt? Det spørgsmål bliver vi

ofte stillet i forbindelse med krop og seksualitet. Især af kvinder. Vi taler om seksualitet, som om der virkelig
har fundet en seksuel frigørelse sted. Men forandringerne er på mange måder kun sket på overfladen og mest i

medierne, ikke i menneskers indre liv. Seksualitet bliver stadig i vidt omfang styret af myter, fordomme,
undertrykkelse og undertiden uvidenhed. Seksualitet er ikke bare drift, krop og seksuel aktivitet. Seksualitet
handler også om håb, drømme, følelser og identitet. Faktisk kan disse begreber næppe skilles ad, selv om

nogle mennesker angiver, at de kan give sig hen til en seksuel oplevelse – bare for oplevelsens skyld. Derfor
er seksualitet også forskellig i forskellige aldre, både hvad angår nysgerrighed, muligheder, oplevelser og
besværligheder. Ligesom seksualiteten er flettet ind i vores sociale hverdag, med dens positive og negative
sider. "De fire årstider" handler om kvinder og seksualitet i fire aldre: den unge pubertetspige, den unge
voksne kvinde, den lidt ældre, der har fået eller overvejer at få børn, og den, der er ved at ældes. Kvinder i
forskellige livsafsnit med hver deres problemer, særpræg og udfordringer. Birgit Petersson er speciallæge i
psykiatri og lektor i medicinsk kvindeforskning ved Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet.
Hun har i en mange år besvaret spørgsmål om kvinders sundhed i ALT for Damerne og har desuden udgivet

en lang række bøger om emnet.
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