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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. Benedicta Pécseli er lektor på Gladsaxeseminariet og forfatter til og redaktør af flere lærebøger
inden for det pædagogiske felt. Bidragyderne til antologien er Lisanne Wilken, Lars Kjærholm, Christina
Anderskov, Louise Hausgaard, Lars Holmberg og Pia Lundberg.
Type. Dansk kultur er et begreb, som anvendes i adskillige, ofte modstridende betydninger. Bogs ISBN er
9788721000097, køb den her DR-K. EMU understøtter og motiverer til undervisning og læring af høj kvalitet
og med inddragelse af it, så lysten til læring styrkes. Du kan som bruger af denne side også gense mange
programmer i fuld længde. Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse
innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. På Miljøstyrelsens hjemmeside får du viden om
vores natur og miljø og arbejdet med at udvikle nye grønne indsatser og miljøvenlig teknologi. dk. DR-K live.
Sociologi er studiet af samfund deres strukturer, organisation og betydning for de individer, der indgår i
samfundet. Danmarks kulturkanal. 22. Barnevernskritikk er viktig. dk. I vid forstand snakker man gjerne om
«norsk kultur», som en samlebetegnelse på visse fellestrekk nordmenn deler. Den er en samfundsvidenskab
— et begreb som den nogle gange omtales som synonymt med — som bruger forskellige former for empirisk
undersøgelse og kritisk analyse til at udvikle og forfine viden omkring menneskers … Læs videre Medier og
kultur - en grundbog i medieanalyse og medieteori. DR-K live. 2018. Via University College; University
College Lillebælt I dette fag får du skærpet din forståelse af rollen som projektleder, og det ansvar du har for
at få samarbejdet og kommunikationen mellem … Helsefremmende arbeid gir deg kunnskap og forståelse av
helseaspektene man kommer bort i som Barne- og ungdomsarbeider.
I spedbarnsalderen er felles oppmerksomhet et fundament for sosiale relasjoner, en forutsetning for tilegnelse
og bruk av språk, og dypest sett en betingelse for etablering og opprettholdelse av en kultur (Tomasello,
1999). Ribert Kultur og Kommunikasjon tilbyr tjenester og ekspertise innen organisasjonsutvikling,
mangfold, flerkulturell ledelse, samt utvikling av den enkelte leder og … Kultur, brukes i en rekke forskjellige
sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-,
kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand. Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design er et norsk statlig museum etablert i 2003 gjennom sammenslåingen av
Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.

