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Beskrivning
Författare: Patrik Aspers.
Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju
och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i
relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden. Boken tar upp konkreta
problem vid förstudie, teorival, analys och kodning, samt arbete i olika kulturer.
Läs mer
Den här upplagan har genomgått en generell uppdatering och kompletterats med nya avsnitt,
framför allt om kodning, om skrivprocessen och om vad kvalitativ forskning är.
Denna bok vänder sig till verksamma inom företagsekonomi, socialt arbete, socialantropologi,
sociologi och statsvetenskap samt andra som vill fördjupa sina kunskaper inom kvalitativt
arbete.
Om författarna
Patrik Aspers är professor i sociologi, verksam vid sociologiska institutionen och SCORE vid
Stockholms universitet, samt vid Textilhögskolan i Borås. Han har publicerat en rad böcker
och artiklar om teori och genomfört flera empiriska studier med etnografi ska metoder.

Annan Information
Jämför priser på Etnografiska metoder (Häftad, 2011), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Etnografiska metoder (Häftad, 2011).
Lära dig etnografiska metoder såsom intervjuer, observationer, text- och bild- analys. En bred
kunskapsbas som efterfrågas i många olika yrken. Efter en kandidatexamen i etnologi har du
kunskaper och verktyg som är användbara för arbete inom kultursektorn, samhällsplanering,
utbildning och forskning. Etnologer finns i.
Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju
och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i
relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden. Boken tar upp konkreta
problem vid förstudie, teorival, analys och.
redogöra för vad etnografiska metoder kan tillföra en kundcentrerad filmdesignprocess; visa
förståelse för case-metodik som ett sätt att skapa en kundcentrerad audiovisuell produkt;
redogöra för basala kreativitetsmodeller; tillämpa förvisualisering. Startar och slutar: v45, 2017
- v49, 2017; Studietakt: 100%; Studieort: Falun.
Etnografiska metoder. P Aspers. Liber: Malmö, 2007. 542, 2007. The worth of goods:
Valuation and pricing in the economy. J Beckert, P Aspers. Oxford University Press, 2011.
229, 2011. Empirical phenomenology: A qualitative research approach (The Cologne
Seminars). P Aspers. Indo-Pacific Journal of Phenomenology.
Antropologin använder sig av etnografiska metoder med långa fältarbeten och djupintervjuer.
Med sitt fokus på vardag och erfarenhet- vill jag påstå att den är speciellt lämpad för att ge en
inblick i och en förståelse för människors livssituation; deras bekymmer, glädjeämnen,
drömmar och förhoppningar. Med sådan kunskap.
Etnografiska metoder. att förstå och förklara samtiden. av Patrik Aspers (Bok) 2007, Svenska,
För vuxna. Ämne: Samhällsvetenskaplig forskning : metodik, Kvalitativ metod,.
21 nov 2016 . Playground är en lekfull utställning om normer och rätten att vara sig själv. Här
ställs besökaren inför stora och viktiga frågor: Vad är normer? Är de bra, dåliga eller både
och? Vem gör dem och kan du skapa egna? Playground är en lekfull utställning om ett
allvarligt ämne. Med fokus på normer om kön och.
Etnografiska observationer - vad betyder det? Observationer kan låta litet laboratoriemässigt,
men i den här boken görs de inte i något laboratorium i vanlig bemärkelse, utan i offentliga
miljöer där forskaren kan undersöka mänskligt seende, både sitt eget och andras. Vad som
utmärker detta seende är vad de olika texterna.
Vad är en etnografisk ansats när man vill undersöka och förbättra undervisning i
klassrummet? Hur går den till och vilka resultat kan man nå? Birgitta Kullberg använder i
denna bok sin långa erfarenhet och utveckling av det etnografiska forskningsperspektivet för
att visa hur det är verkningsfullt på ett pedagogiskt, didaktiskt.
François Hartog menar att det första exemplet på etnografiska skildringar är Herodotos
historieskrivningar från 400-talet f.Kr. Själva termen etnografi myntades dock under 1800-

talet, och dess moderna metod härstammar från de rapporter som kolonialmakternas
administrationer i de koloniserade länderna avgav om den.
Följande kommer särskilt att behandlas: grundlig kunskap om kvalitativa metoder,
livshistoriska ansatser – livsberättelser, minnesarbete, konstnärliga metoder, etnografiska
metoder. Delkurs I fokuserar på teori och metod och förberedelser inför ett fältarbete. Delkurs
II fokuserar tillämpning av teori och metod samt fältarbete.
3 jul 2014 . Den aktuella studien är begränsad och ambitionen är att bredda undersökningen till
att omfatta fler forskningsfält samt att titta på hur intervjuer och etnografiska metoder kan
bidra till att belysa frågan. Det finns alltså all anledningen att återkomma till ämnet framöver.
Studien finns nu publicerad i Research.
Med etnografiska metoder undersöks hur medarbetare och chefer hanterar kulturell mångfald i
det praktiska vardagsarbetet. Studien fokuserar även på medarbetarnas syn och förväntningar
på frågor som rör kulturell mångfald och därmed utforskas huruvida kulturell mångfald kan
ledas utifrån starka etiska grunder.
11 feb 2007 . Tisdag 13 feb 07 - Föreläsning 8 Etnografi i klassrummet - Birgitta Kullberg
(2004) KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 Förberedelser för det . 1) Välj
lämplig metod. the prefieldphase = föreberedelsefasen 2) Fundera över;vetenskapsteoretisk
karaktär = forskarens kunskaps-, människo-.
11 dec 2014 . Kursens huvudsakliga innehåll. I kursen studeras etnografiska metoder dels på
ett teore- tiskt plan som metodologi och dels som ett verktyg och en praktik för att samla in,
skapa och redovisa etnografiskt ma- terial. Olika metoders lämplighet för användande i
relation till konkreta designprojekt diskuteras,.
Gemensamt är de etnografiska metoderna och den antropologiska ansatsen. EnglishThere is
clearly a great deal of ethnographic data which can be collected and protected as world
heritage. more_vert. open_in_new Länk till källa; warning Anmäl ett fel. Det är uppenbart att
ett stort antal etnografiska faktorer kan samlas.
Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju
och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i
relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden. B.
”There was not a mere consciouness of something there, but fused in the central happiness of
it, a startling awareness of some ineffable good. Not a vague either, not like the emotional
effect of some poem, or scene, or blossom, of music, but the sure knowledge of the close
presence of a a sort of mighty person, and after it.
Köp begagnad Etnografiska metoder av Aspers, Patrik, 1970- hos Studentapan snabbt, tryggt
och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Etnografiska metoder/kvalitativa intervjuer. Ansvarig lärare: Eva Kingsepp,
kingsepp@jmk.su.se. Momentet behandlar två huvudområden: etnografi och kvalitativa
intervjuer. Kursen tar upp aspekter så som metodernas lämplighet, förberedelser, urval, första
kontakter, datainsamling och dataanalys. Målet är att du som en.
Kvalitativa metoder. Vi har genom våra marknadsföringskunskaper, som spänner från
konsumentbeteende till hur inköpsorganisationer beter sig i nätverk, en närmast unik möjlighet
att hitta mönster, . Vi har genom vårt kontaktnät tillgång till etnografiska metoder där
undersökaren nästan flyttar ihop med intervjuobjektet.
1 jan 2007 . Läs ett utdrag ur Etnografiska metoder av PATRIK ASPERS! Provläs boken gratis
direkt på din iPhone, iPad, Android eller dator. Välkommen!
För att förstå varför människor agerar som de gör, liksom hur människor från andra länder
och kulturer förhåller sig till olika aspekter i vårt samhälle, krävs metoder som går på djupet.
Den etnografiska metoden, med deltagande observationer och intervjuer, bidrar med svar på

just den här typen av frågor, något som.
Bruno Latour. Latour [latu:ʹr], Bruno, född 1947, fransk sociolog och antropolog. Bruno
Latour räknas som en av världens ledande vetenskapsteoretiker, vars nydanande
teoribildningar och etnografiska metoder har fått. (26 av 189 ord). Vill du få tillgång till hela
artikeln? Skaffa NE.se eller Logga in. Källangivelse.
27 okt 2006 . Av olika skäl föredrar jag att hellre använda benämningen empirisk-holistiska
metoder (eller i vissa fall rationalistisk-holistiska metoder). Det kan nämnas att . Etnografi
[Hur upplever och handskas människor i denna kultur med.?] *, Kvalitativ deskriptiv metod /
innehållsanalys # [Vilket mönster visar sig.
Title, Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Author, Patrik Aspers. Publisher,
Liber, 2007. ISBN, 9147086483, 9789147086481. Length, 275 pages. Export Citation, BiBTeX
EndNote RefMan.
15 okt 2009 . Välkomna till kursen i etnografiska metoder! Kursen syftar till att göra er
bekanta med hur studier av detta slag utförs i praktiken. I det universum av möjliga
infallsvinklar man kan ha på denna svårdefinierade tradition – delad mellan sociologer,
antropologer och etnologer – har jag valt att lägga.
Mer specifikt försöker jag belysa hur försök till organisation inom den svenska och polska
kvinnorörelsen påverkar och beror på den specifika rörelsekontext den ingår i. Jag undervisar
bl.a. i kvalitativa/etnografiska metoder på B-nivå i sociologi. Akademiska intressen: sociala
rörelser, organisation, transnationalisering,.
31 Aug 2015 - 9 min - Uploaded by Lund University EduEn introduktion till etnografi
presenterad av subkulturforskaren Erik Hannerz vid .
15 mar 2013 . Kvalitativa metoder som används inom visuell kultur är bland annat visuell
etnografi med betoning på mötet och interaktionen mellan betraktare, användare och
producenter av bild och visuell kommunikation och de teknologier för visualitet som ingår.
Visuell etnografi undersöker platser för visuell kultur,.
Etnografiska metoder (Heftet) av forfatter Patrik Aspers. Pris kr 449. Se flere bøker fra Patrik
Aspers.
Kvalitativa data och metoder är dock det som starkast associeras med etnografi. Med
beskrivningarna som görs eftersträvar man oftast att även relatera särskilda handlingar eller
händelser i relation till det kulturella sammanhanget. Ett tydliggörande exempel kan
exempelvis vara att en forskare under en tid arbetar som en.
Etnografiska metoder i form av fältarbete, observationer, intervjuer, kartläggning av brukarens
beteenden görs. Define. När väl all information från fältarbetet är insamlad blir nästa steg att
använda olika kreativa. metoder för att analysera dem. I den här fasen formuleras de behov,
känslor, tankar och beteenden man upptäckt.
Idiografisk och Nomoetisk metod Edit. Dessa två metoder skiljs åt på det sättet att en
idiografisk metod menar att etnografiska studier ska användas för att producera detaljrika
beskrivningar av händelser precis som de är. En nomotetisk metod menar däremot att man ska
använda etnografisk forskning till att utveckla teorier.
Planen var att göra en mindre pilotstudie av barns syn på mat och att använda etnografiska
metoder: deltagande observation, foto och samtal. Vi önskade framförallt att få ta del av
barnens egna matvanor och uppfattningar om olika budskap och valde därför att låta barnen ta
foton med engångskameror. Barndomsforskare.
affär/snabbköp/väckelsemöte/stripteaseklub/biljardhall/hundutställning/travb ana och svarar på
frågan om vad ”fältet” berättar om den finländska kulturen. Berättelsen längd skall vara 4 A4
sidor (radavstånd 1.5, marginaler. 1.5 cm) och det skall inkludera referenser till litteraturen om
forskarens roll och etnografiska metoder.

8 maj 2014 . Metoden för forskningen är etnografisk observation och till en viss mån
deltagande. Arbetets namn är ”Graffitisubkulturen efter nolltoleransen - En etnografisk
undersökning om graffitimålare och kontroll”. Etikprövning begärs för att ha möjlighet till att
publicera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter som.
Doktorsavhandlingen (2000) undersökte fyra kvinnoorganisationers mediebruk och
medieproduktion med etnografiska metoder. Min forskning om medier i det multietniska
samhället har lagt focus på minoriteters medieproduktion, statlig minoritets mediepolitik,
minorieters deltagande i main stream medieproduktion, den.
27 nov 2015 . har expertis inom etnografiska metoder. Samtliga har medverkat i studien.
Nedan presenteras först en inledande text om den senaste forskningen på området. Därefter
presenteras studiens resultat. Slutligen diskuteras detta i relation till forskningen på området.
De bilder som finns i anslutning till texterna.
Förord. 5. Inledning. 7. Metod. 8. Undersökningens tre delar. 8. Etnografisk undersökning. 8.
Intervjuer och genskjutsintervjuer. 10. Netnografi. 11. Informanter i studien. 12. Kommentar
vad gäller barn och ungdomar som informanter. 12. Kort historik tv-programmet Idol. 13.
Unga och mediebeteende. 15. Vad är egentligen.
Den etnografiska metoden har sina rötter i bland annat socialantropologin och Chicagoskolans
berömda urbanstudier. Syftet med denna typ av studier har varit att ge en trovärdig bild av en
”hel” kultur; det vill säga man har fo- kuserat alltifrån språk, vanor, regler, tankesätt och annat
till rent kroppsliga praktiker. Från att ofta.
Även reflexivitet har behandlats som en metod för att sätta forskningsprocessen i perspektiv
(Ehn & Klein 1994). Andra metodböcker är mer disciplinspecifika och behandlar till exempel
etnografiska angreppssätt (Aspers 2007; Kaijser & Öhlander 1999), olika förhållningssätt inom
historieforskningen (Dahlgren & Florén.
6 sep 2017 . I och med den europeiska koloniseringen och den transatlantiska slavhandeln
ledde mötena mellan amerikanska, europeiska och afrikanska kulturer i Karibien och Nordoch Sydamerika till blandade kulturuttryck som språk, musik, dans, historieberättande,
religion, mat, hantverk och metoder för.
Etnografisk metod används av etnologer då de studerar grupper av människor. Det är framför
allt två huvudegenskaper som utmärker det etnografiska perspektivet. För det första är det
dess fokus på helhet. Etnologer gör intensiva, detaljerade studier av olika kulturella eller
sociala fenomen. Ett fenomen tolkas i relation till.
27 apr 2017 . Inom forskningen arbetar Thommy främst med etnografiska metoder, samt
mediaanalys baserad på semiotik och hermeneutik. Han gör även självetnografiska studier av
produktionsmiljöer, en form av studie av den egna arbetsprocessen som ligger ganska nära
den konstnärliga forskningen.
Metodeoliskt bygger avhandlingen på empiri insamlat med etnografiska metoder under läsåret
2012-2013. I de fem empiriska kapitlen diskuteras hur föreställda geografier, skolhabitus,
rykten och symboliska gränser förhandlas av studiens aktörer. I det avslutande kapitlet
diskuteras och analyseras avhandlingens främsta.
Etnografisk metod. Kursen ges i form av föreläsningar, litteraturseminarier, projektdel med
gruppvis handledning och en individuell skrivuppgift. Föreläsningarna syftar framförallt att ge
en överblick över området, och knyta detta till andra kognitionsvetenskapliga riktningar och
utvecklingstendenser. Litteraturseminarierna.
Vanligen förknippas dock etnografi med fältstudier och deltagande observation (Bryman,
2011). Det går även att argumentera för att det existerar ett särskilt etnografiskt perspektiv som
skiljer forskningsinriktningen ifrån annan kvalitativ forskning som endast använder sig av
etnografiska metoder. Harry Wolcott utvecklar i sin.

reflektera över användandet av etnografiskt baserade metoder vid dokumentation av villkor
för lärande möten och samtal . I: Gemzöe, L m fl (red) Nutida etnografi. Reflektioner från
mediekonsumtionens fält, Stockholm: Nya Doxa, s 149-158. socialantropologen Lena Gemzöe,
och resulterade i boken Nutida etnografi.
6 jan 2009 . Undersökningen betraktar jag som en sociologisk kvalitativ studie där
resultatanalysen är delvis inspirerad av Patrik Aspers (Aspers, 2007) förklaring av etnografiska
metoder. Teoretisk begreppsapparat för analys av empirin är situerat lärande (Bruner, 2002),
identitet och konflikten mellan struktur och.
KVALITATIV METOD. Innehåll. Vad menas med kvalitativ metod? Finns det en speciell
kvalitativ vetenskapsteori? Vad kan man få fram med kvalitativ metod? .. Etnografi. - studerar
subkulturer och sociala fält inom samhället, kommunikativt beteende på gruppnivå. - intervju
+ observation ger kunskap om sociala regler.
9 sep 2017 . En etnografisk metod förutsätter en konstruktivistisk ontologisk utgångspunkt om
jag förstår det rätt. En forskare som väljer att söka kunskap genom ett etnografiskt
forskningsprojekt söker ett inifrånperspektiv och vill förstå hur människor själva tolkar sin
sociala och politiska verklighet – till skillnad från en.
ISBN: 9789147086481. Liber. 1:1 uppl. 2007. 274 s. Häftad. 24x17cm. 520 gram. Vissa
understrykningar och anteckningar i blyerts finns.
25 feb 2017 . Förstå kulturen och målet av serviceföretaget – Förstå problemet ur företagets
perspektiv 2. Identifiera det verkliga problemet – Ur kundens perspektiv • Etnografiska
metoder 3. Visualisera resultatet HCB/wohe/KU17_03 26; 9. Exploremetoder – Intressentkartor
– Servicesafaris – Skuggning – Kundresekarta.
24 okt 2017 . Ingela inleder med en kortare introduktion till UX och etnografiska metoder.
Föreläsning: Service design: Helsingborgs bibliotek har använt sig av Service design och
specifikt metoden ”Kundresan” för att få en djupare förståelse för användares behov,
förväntningar och beteenden. Eva Hveem berättar om.
Om man betraktar slöjd ur en nordisk kulturell synvinkel kan man säga att slöjden inte längre
bara är ett hantverk utan är något som överförts också till utbildningens formella rum och
vidare till storstadens informella rum. Inom aktuell slöjdpedagogisk forskning blir det därför
tydligt att det finns behov att diskutera slöjdens.
Vi genomför utbildningar och seminarier med fokus på etnografisk metodik. Just nu erbjuder
vi följande utbildningar: Etnografi – en introduktion (1 dag) Under denna dag får du en
introduktion till det etnografiska arbetet. Du får: lära dig grunderna i vad etnografi är en
överblick över de metoder som kan användas lära dig.
LIBRIS titelinformation: Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden / Patrik
Aspers.
Vilka är vi? Studentföreningen Etnograferna startade våren 2011 av studenter inom
ämnesdisciplinerna etnologi och kulturantropologi. Vi har som målsättning att skapa en
mötesplats för alla som är intresserade av etnografiska metoder, som karaktäriserar
ämnesdisciplinerna kulturantropologi och etnologi. Föreningen.
Lärandemål. Efter avslutad kurs ska studenten: • visa insikt om betydelsen av etnografiska data
inom antropologin • kunna redogöra för och diskutera det antropologiska fältarbetets
viktigaste kännetecken och variationer • visa förmåga att kunna använda etnografiska metoder
på enkla fältarbetesuppgifter • kunna visa.
Den etnografiska fältarbetsmetoden är en av de metoder som används för att överskrida
etnocentrismen. och komma bort ifrån generalisering. Franz Boas myntade termen
kulturrelativism, vilket handlar just om att varje specifika samhälle och kultur har sin egen
kulturella logik och ingen kan på riktigt förstå ett samhälle och.

Etnografi och deltagande observation För att få djupare kunskap om berörda aktörers attityder,
beteende och handlingar fokuserat kring temat illegal jakt på rovdjur i Sverige, har olika
etnografiska metoder i kombination med varandra använts. Intervjuerna kom att utgöra en
grund till fortsatt etnografisk undersökning i form.
Forskningsansatser. ▫ Aktionsforskning. ▫ Etnografi / Etnometodologi. ▫ Fenomenologi. ▫
Fenomenografi. ▫ Grounded theory (grundad teori). ▫ Hermeneutik. ▫ Narrativ forskning.
Inom kvantitativ forskning används positivismen.
Metodologiska utgångspunkter vid fältarbetet har i huvudsak sin grund inom etnografisk
metodteori och såväl . så att säga till likriktighet. Nyckelord : Elevforskning,
Praktikgemenskap, Lärande, Styrning - handledning, Etnografi .. säkerligen en bidragande
orsak till att den kyrkliga folkundervisningens metoder också.
Använda antropologiska/etnografiska metoder. Söka efter okända och oerkända behov.
Visualisera. Arbeta utifrån och in istället för inifrån och ut. Köpenshamns kommun använder
också KL:s innovationsmodell (se ovan). Ett förhållningssätt är att gå ifrån best practice till
next practice… Susie A. Ruff, enhetschef, center för.
9 dec 2011 . Artikel producerad av ESBRI: Etnografisk metod fångar innovationen.
Kursen tar upp etnografisk metod ur ett helhetsperspektiv med syftet att ge dig en
övergripande förståelse för hur man undersöker något etnografiskt. Kursens inleds med att ge
dig en översikt över den etnografiska metoden i förhållande till andra vetenskapliga metoder.
Efter det problematiseras metoden och sedan följer en.
Etnografiska metoder, Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på
metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och
analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden.
Boken tar upp konkreta problem vid förstudie,.
Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden. Omslagsbild. Av: Aspers, Patrik.
Utgivningsår: 2011 (tr. 2013). Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga: 2. uppl. Kategori:
Facklitteratur. Förlag: Liber. ISBN: 91-47-09615-2 978-91-47-09615-2. Antal sidor: 287 s.
Logga in för att reservera titeln. Lägg i minneslista.
introduktion till etnografiska metoder provar vi på en variant av en cultural probe och sedan
övar vi oss i konsten att observera. Workshopledare: Ingela Wahlgren, Universitetsbiblioteket i
Lund. 3. Från noll till prototyp på 90 min! Lär känna Lean UX. Har du drömt om att göra den
där appen, tjänsten, evenemanget, kreativa.
Uppsatser om ETNOGRAFISKA METODER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska
högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier &
examensarbeten.
10 jun 2016 . För att besvara forskningsfrågorna planeras en design där kombinerade metoder
kommer att användas. Inledningsvis kommer ett antal fokusgruppsintervjuer att genomföras
med yrkesverksamma inom gymnasiesärskola samt parintervjuer med föräldrar. Dessutom har
vi valt etnografiska metoder för att få.
Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju
och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i
relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden. Boken tar upp konkreta
problem vid förstudie, teorival, analys och.
Harriet Strandell använt sig av etnografiska metoder i sina forskningar gällande dagvårds- och
eftermiddagsverksamhet. Paju (2013) granskar i sin doktorsavhandling vardagliga föremål och
företeelser inom dagvården, genom att undersöka barn som aktörer. Handlingar, kroppslighet
(fi. ruumiillisuus) och den materiella.
22 nov 2017 . Projektet ”Den delade staden” kommer bland annat att undersöka hur

etnografiska metoder kan användas i städers förnyelseprojekt. Med i detta nummer finns även
en konferensrapport av Sarah Hagström från UXlib III konferensen i Glasgow 6-7-juni 2017
med intressanta perspektiv på tillämpad etnografi.
metoder, men etnografi som metod är en av de vanligaste. Det etnografiska greppet förutsätter
dessutom en viss ömsesidig aktivitet mellan forskarna och de som studeras. Genom
praktikforskning kan det erhållas kunskap inom fältet som kan tänkas vara lättare att tillämpa i
praktiken. Enligt Saurama och Julkunen (2009,.
Politisk etnografi har alltmer kommit att betraktas som en oumbärlig metod inom
statsvetenskapen. Utgångspunkten för den politiska etnografin är att människors uppfattning
om sin egen sociala och politiska verklighet är helt central för att vi ska kunna förstå och
förklara politiska fenomen. Med sin utgångspunkt i människors.
Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju
och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i
relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden. Boken tar upp konkreta
problem vid förstudie, teorival, analys och.
20 feb 2017 . Om kursen. Kursen ger fördjupad orientering och kunskaper om etnografiskt
fältarbete, kvalitativa intervjuer och självbiografiskt berättande. I kursmomenten ingår
tillämpning och färdighetsträning som inbegriper planering, genomförande och tolkning.
Särskilt fördjupning ägnas analyser av teoretisk och.
Etnografi betyder ordagrant beskrivning av kulturer eller folkslag. Härstammar från
antropologin vars ändamål var att beskriva kulturer och liv inom isolerade stammar. I början
fokuserade etnografer mest på de exentriska och säregna små grupperna inom kulturer såsom
knarkare, alkoholister, religiösa sekter, gatugäng,.
Susann undervisar på FHS om samhällssäkerhet med utgångspunkt i risk, sårbarhet och
resiliensperspektivet. Hon har också undervisat på på olika lärsosäten om kvalitativ och
etnografisk metod. Hon håller gästföreläsningar på dessa ämnen och om Latinamerika, särskilt
Argentina, i olika akademiska miljöer och i andra.
utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok. 11:8 vation enligt
antropologisk tradition. Det innebär ett intensivt fältarbete, i vilket forska ren fördjupar sig i
kulturen som ska studeras. Moderna antropologer använder sig av etnografiska metoder för att
studera det moderna samhället och sociala problem.
Author: Aspers, Patrik; Genre: Book; Published in Print: 2007; Title: Etnografiska metoder : att
förstå och förklara samtiden.
En ny etnografisk undersökning av antropologen Katarina Graffman visar att när ungdomen i
dag talar om DN menar de nätet. Den här delen av fallstudien påminner till viss del om en
etnografisk studie. Att arbeta med etnografisk metod innebär dock att ställas inför ett antal
etiska dilemman och överväganden. Denna tur.
vilken spelande utförs. Närmare bestämt spelande på Vegasmaskiner på krogen. Ett sätt att
studera kultur är den etnografiska metoden. Inom svensk etnografisk forskning förekommer
många referenser till etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren. Deras bok Kulturanalys – ett
etnologiskt perspektiv (1982) har länge fungerat.
22 apr 2009 . Kvalitativa metoder har i Sverige framförallt inneburit djupintervjuer och
fokusgrupper. Ett komplement till dessa metoder är den etnografiska metoden där man bl a
använder sig av deltagande observation i informantens naturliga miljö. Det är ett unikt sätt att
fånga konsumentens verkliga beteende.
Etnografiska metoder är kvalitativa metoder som på olika sätt handlar om att observera
människor i deras miljö, deras relationer sinsemellan och deras interaktioner med verktyg och
andra artefakter.

19 feb 2017 . Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden av Aspers, Patrik. Pris
från 40,00 kr.
Referenslitteratur. Kapitel 16, p. 274-275, "Etnografiska metoder" av Williamson (2002).
Kapitel 3, Observationer, i "Konsten att vara vetenskaplig" av Sven-Ove Hansson (2007) som
finns fritt tillgänglig på http://www.infra.kth.se/~soh/konstenatt.pdf.
Metoder. Antropologisk kärnkompetens. Antropologer är specialister på kulturella och sociala
fenomen. Vi använder oss av kvalitativa metoder som djupintervjuer, fokusgrupper,
deltagande observation och berättelseanalyser. Ibland kan en kombination av etnografiska och
kvantitativa metoder vara att föredra för att få både.
Understanding the Conditions Facing Heritage in a Hybrid Market är ett samarbete med med
Lunds universitet, där vi använder etnografiska metoder för att analysera hur kulturella och
ekonomiska faktorer påverkar hur vi förstår och vårdar kulturmiljöer. Under året har några
fleråriga samarbeten avslutats, bland annat.
Studien genomfördes med etnografiska metoder, i förskolan, bland barn 3-6 år, och med
fokus på det dynamiska och rörliga i förskolebarns lekar. Resultatet kan sammanfattas som två
övergripande teman, Överlevnad och Hegemonier, där barn reflekterar över vad liv och död
innebär och över de maktrelationer de möter i.
About · Solutions · Clients · Contact. Scandinfo. About · Solutions · Clients · Contact · Logga
in. No posts tagged etnografiska metoder. Newsletter. Din e-post. Contact. +46 31 743 44 00;
mail@scandinfo.se; Kungsgatan 42, 411 15 Gothenburg, Sweden. © 2017 Scandinfo
Marketing Research AB.
Att analysera kultur innebär på så vis att uppmärksamma förgivettagna betydelser som
människor i en specifik miljö, ett område eller med en övertygelse delar och som strukturerar
deras eller andras syn på samma miljö, område eller övertygelse. Etnografiska metoder där
nära observationer av dagligt liv görs med hjälp av.
Pågående forskning studerar mänskligt liv, beteende och relationer utifrån olika teoretiska
inriktningar och etnografiska metoder. Forskning baserad på fältarbete bedrivs i världens alla
hörn, i mellersta Afrika, thailändska kustlandet, Ryssland, Indien, Skottland och på Balkan
såväl som på hemmaplan. Tematiskt bedrivs.
Här kan du anmäla dig till Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder på Göteborgs
universitet.
Metoder. Olika etnografiska metoder och en enkätstudie till kommuner (n 16) om
organiseringen av de fem introduktionsprogrammen och om den ekonomiska fördelningen till
dessa. Januari 2009 - april 2014: 164 arbetsdagar fältstudier på plats. • Klassrumsobservationer,
deltagit i lärares planeringsmöten och ”skuggat”.
19 dec 2011 . Välkommen att läsa forskarkursen Etnografi: Autoetnografi och andra
experimentella etnografiska metoder.
4 sep 2013 . etnografisk metod. ”…de koder, föreställningar och värden som människor delar
(mer eller mindre, medvetet eller omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i socialt
handlande… [Kultur] söks i människors görande, i inlärda handgrepp, färdigheter och
kroppsliga dispositioner” (Ehn &. Löfgren.
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