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Kultur og forståelse Hent PDF Forlaget skriver: Kultur er et centralt begreb - ikke mindst i den offentlige
debat, hvor forskellige kulturer ofte synes at støde sammen: Kulturen blandt de ansatte på plejehjemmet
forarger de pårørende. Ungdomskulturen bekymrer forældre og lærere. De fremmede kulturer siges at true

vores danske identitet. Kultur findes på alle samfundsniveauer, og vi indgår alle i mange forskellige kulturelle
fællesskaber.

Men hvad er kultur i det hele taget? Er det noget, man besidder eller ejer? Er kultur det, man gør eller det,
man tænker? Eller er kultur noget, man taler om eller fremanalyserer, altså en afspejling af italesættelsen af
kultur? Kulturvidenskaben giver en række redskaber til at besvare sådanne spørgsmål, og sætter dermed både

vores egen og de andres kultur i et klarere lys.

Kultur og forståelse er en grundbog i kulturvidenskab. Bogens første store kapitel giver en bred introduktion
til, hvad kulturvidenskab overhovedet er. Derefter gennemgås den antropologiske analysemetode i et fyldigt

kapitel om feltarbejde og fortolkning. Som afslutning gives fire konkrete ekstempler på analyse af
henholdsvis backpackerkulturen, gæsters opførsel, politiets verdensforståelse og de blindes måde at se verden

på. Bogen er desuden udstyret med både et person- og emneleksikon, der gør det lettere for læseren at
orientere sig og få overblik over kulturvidenskaben.

Kultur og forståelse er en grundbog til de pædagogiske uddannelser, sygeplejeuddannelsen og de sociale
højskoler. Den vil desuden kunne bruges på andre uddannelser, hvor mødet mellem mennesker er i centrum.
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