TUTKIMUSMENETELMÄT:
21. ANTROPOLOGI

21. ANTROPOLOGI
Tämä menetelmä vie tekijänsä suureen maailmaan kokemaan ja havainnoimaan. Menetelmään on otettu mallia antropologien tavasta
tutkia käyttäytymistä ja kulttuuria kokonaisvaltaisesti, ilman ennakko-oletuksia. Tavoitteena
on panna merkille kaikki pienetkin yksityiskohdat tutkittavasta kohteesta ja inspiroitua
siitä, miten eri tavalla me ihmiset toimimme ja
teemme asioita.

2) Yrittäkää havainnoida aistinvaraisesti mahdollisimman paljon yksityiskohtia ja merkitä ne
muistiin: Miltä paikka näyttää/tuntuu/kuulostaa?
Miten ihmiset käyttäytyvät? Tarkkailkaa “paikallisia” ja osallistukaa heidän toimintaansa, jos
mahdollista.
3) Kirjatkaa muistiin/taltioikaa älypuhelimella
vaikutelmia ja ajatuksia, piirtäkää luonnoksia
ympäristöstä, ihmisistä ja esineistä.

Tarvittavat materiaalit: muistikirja, kynä, kamera ja nauhuri tai älypuhelin, jolla pystyy tallentamaan ääntä sekä kuvia.

4) Suhtautukaa avoimesti kaikkeen näkemäänne
ja kokemaanne (ei arviointia/arvostelua).

Tarvittava aika: 45 minuutista puoleen päivään.
Sopii myös koti-/ennakkotehtäväksi.

5) Järjestelkää ja analysoikaa keräämiänne
tietoja: Mitä olette oppineet?

Miten toimitaan?
1) Valitkaa tehtävän kannalta keskeiset vierailukohteet (ja tarvittaessa luvat vierailuihin).

Seuraavaksi: Roolihahmot –menetelmällä
(kortti nro 29) havaituista asioista saadaan
konkreettisempia ja todentuntuisempia.
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