
 

VAD ÄR 
ANTROPOLOGI? 

Anthropos (Människan) + Logos (Kunskap) 

= Läran om människan 

Kulturantropologi är alltså läran om människan 
som kulturell varelse. Det innebär att man som 
antropolog vill studera hur människor fungerar 
kulturellt.  

Man försöker hitta kulturella variationer i världen 
och utveckla teoretiska perspektiv på kultur och 
samhället samt förstå vad det innebär att vara en 
människa i världen. Genom att studera det 
specifika i vardagen vill antropologen förstå 
människors sociala och kulturella världsbild.  

Detta görs genom etnografiskt fältarbete med 
intervjuer och deltagande observation. Det här 
kommer ni få lära er mer om idag.  

 

 SCHEMA 

10:15 – Del 1: Introduktion till kulturantropologi 
 

11:00 - Paus 
 

11:15 – Del 2: Perspektiv och teman 
 

12:00 – Lunch 
 

13:00 – Samling i workshopgrupper 
 

13:45 – Gruppdiskussion 
 

14:15 – Paus 
 

14:25 – Återsamling i helgrupp  

KONTAKTA OSS 

Amanda Ömar, Sara Krüger, Martina Franzén  
Info@antropologisk.workshop.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEM ÄR 
PLATSEN 
TILL FÖR? 

- En antropologisk workshop i hur man ser den 
bekanta platsen med nya ögon 

 

Testa på att vara 
antropolog för en dag! 

 



 

PERSPEKTIV VI LÄR 
OSS IDAG 

PLATS 

Den fysiska platsen ur ett kulturellt 
perspektiv utgörs av två delar, 
människorna i rummet och de 

föremål som finns i rummet samt hur samspelet 
dem emellan ser ut. 

KROPP 

Med kropp menas den fysiska 
kroppen och det vi kan se med bara 
ögat. Kroppen är därför något som 

tolkas utifrån plats och sammanhang och i 
tolkandet av andra kroppar fyller vi i 
egenskaper om personen som vi egentligen 
inte vet. 

Sambandet  

Fokus ligger på hur kropp ooch plats påverkar 
varandra och hur det synliggörs genom teman. 

  

 TEMAN  

GENUS 

Enkelt förklarat så är kön den 
biologiska kroppen, den fysiska 
kroppen och könet på passet. Medan 

genus är den sociala konstruktionen, de 
föreställningar som kulturellt och socialt hör ihop 
med man eller kvinna. Samhället har dessa två 
indelningar men det finns flera 
genustillhörigheter. 

FUNKTIONSVARIATION 

En funktionsvariation kan både vara 
synlig som till exempel när en person 
har ett ben, men den kan också vara 

något som inte syns som om en person inte har 
ett luktsinne.  

ETNICITET 

Med etnicitet så menar man en 
persons identifiering till en etnisk 
grupp, vilket är en grupp människor 

med gemensam kultur och historia, ofta med 
ursprung från samma område i världen. 

 

 

Kan ni göra 
ert välkända 
obekant? 

 

 

 


