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At være gravid Grit Niklasson Hent PDF Afhandlingen er en analyse af hvilke samfundsmæssige og
kulturelle påvirkninger, der har betydning for den dannelsesproces, kvinder gennemgår i løbet af
graviditetens ni måneder. Hvordan de muligheder, tilbud og forventninger, de mødes med fra

sundhedsvæsnet, familien, vennerne og den mere perifere bekendtskabskreds, har betydning for de valg, som
kvinderne træffer.

Arbejdet udspringer af en interesse for, hvad det er, der betyder noget for gravide kvinder i dag med den
mangfoldighed, de gravide repræsenterer såvel demografisk, socialt, værdimæssigt og politisk og på mange
andre områder. Hvorledes og i hvilket omfang den ny viden og de nye teknologiske og samfundsbestemte
muligheder, der er blevet aktuelle de seneste år, gribes og dermed præger den livsfase, graviditeten udgør. I
den forbindelse er normalitetsbegrebet centralt, og dermed også den normativitet, der er til stede i samfundet

generelt og i sundhedsvæsnet ikke mindst.
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