CALL FOR PAPERS
Sociologisk Forskning: Temanummer

Samhällsvetenskapliga perspektiv på
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Deadline för manus: 1 november 2015
Den samhällsvetenskapliga forskningen om neuropsykiatriska funktionsned
sättningar (NPF) etablerades på allvar under slutet av 1990-talet när sociologer
problematiserade den medicinskt-psykiatriska NPF-forskningen utifrån ett samhälls
teoretiskt kritiskt perspektiv på diagnoser. Sedan slutet av 00-talet har dessutom en
från den medicinska-psykiatriska forskningen mer självständig NPF-forskning inom
samhällsvetenskap och humaniora kunnat utvecklats, en forskning som bl.a. foku
serar på erfarenheter och identiteter bland de som får en diagnos, litterära, själv
biografiska och mediala berättelser om personer med neuropsykiatriska funktions
nedsättningar och som har en teoriutveckling som, inspirerad av disability studies,
feminist disability theory och crip-theory, undersöker begrepp som neuromångfald
(neurodiversity) och neuronormativitet.
NPF-forskningen är fortfarande under utveckling och med detta temanummer 
vill Sociologisk Forskning belysa och bidra till denna forskning. Till temanumret
välkomnas manus som behandlar NPF ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, vilket här
även inkluderar mer samhällsvetenskapliga ansatser inom humaniora. Numret har som
ambition att täcka många perspektiv på NPF, men särskilt välkomnas manus som bidrar
till teoretisk utveckling inom den samhällsvetenskapliga NPF-forskningen i Sverige.
Exempel på ämnen som artiklar skulle kunna behandla är:
•
•
•
•
•
•
•

Historiska perspektiv på NPF
NPF och arbetsliv/skola
NPF och identitet
Kulturella representationer av NPF
Rättssociologiska perspektiv på NPF
NPF på institutionell/policy-nivå
Intersektionella perspektiv på NPF
(t.ex. genus, ålder/livsfaser)

• NPF i vardagslivet (inklusive sexuali
tet, känslor, relationer och familjeliv)
• NPF som kategori/diagnos
• Teoretiska perspektiv på NPF (t.ex.
Critical Neuroscience, Critical Autism
Studies, och Neuronormativity)
• Neuromångfald (Neurodiversity)
• NPF som politik, kritik och motstånd

Inskickade manus kommer att genomgå peer-review. Deadline för manus är
1 November 2015. Numret är planerat att publiceras som nummer 3 2016.
Information om format för manus m.m. finns i Sociologisk Forskning samt på
hemsidan: www.sociologiskforskning.se.
Texter och frågor om temanumret skickas till gästredaktörerna:
Hanna Bertilsdotter Rosqvist, mail: hanna.bertilsdotter.rosqvist@umu.se
Joakim Isaksson, mail: joakim.isaksson@umu.se
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