
SASA009 Kursplan för Etnografi (läskurs; doktorandnivå) 7,5 hp  

Ethnography (reading course; PhD level) 7,5 credits  

 

1. Fastställande 
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2015-10-14. 
 
2. Allmänna uppgifter 
Kursen är en seminariebaserad läskurs på doktorandnivå inom huvudområdet socialt arbete. 
Undervisningsspråk är svenska eller engelska. 

 

3. Mål 
För att bli godkänd på kursen skall doktoranden 
– visa fördjupade kunskaper i etnografins ursprung, historia och tradition. 
– visa fördjupade kunskaper om vilken typ av forskningsfrågor som kan undersökas genom 
etnografiska studier och om metodens förtjänster och begränsningar. 
– visa kvalificerad förmåga att kunna planera en etnografisk studie och analysera ett 
etnografiskt material.  
 
4. Kursinnehåll 
Kursen ger en orientering till den etnografiska traditionen och centrala arbeten och begrepp 
inom denna. Kursen tar sin utgångspunkt i de frågor som deltagarna står inför i relation till 
egen datainsamling under avhandlingsarbetet. Under kursen fokuseras tre frågor som 
belyses i litteraturen och diskuteras under seminarier: Hur planeras en etnografisk studie 
(problemformulering, förberedelser, tillträde till fältet)? Hur genereras etnografiska data 
(fältanteckningar, intervjuer, dokument, kvalitetsfrågor)? Hur analyseras etnografiska data 
(kodning, omvandling till vetenskaplig text)?  
 
5. Undervisning och examination 
Kursen bedrivs genom självstudier och aktivt deltagande i seminarier. Kursen examineras 
genom seminarium och ett paper. 
 
6. Betyg 
Betygsskala G/U. 
 
7. Förkunskapskrav 
Antagen till forskarutbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. 
 
8. Litteratur 



• Kompendium om 280 sidor bestående av metodlitteratur i artikel och kapitelform (se 
nedan). 
• Atkinson, Paul (2014). For Ethnography. London: Sage. (ca 230 s). 
• Goffman, Alice (2015). Jagade: livet på flykt i en amerikansk stad. Stockholm: Natur och 
 kultur. (ca 380 s) [går förstås att läsa på engelska också!] 
• 2 valfria etnografier. 
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