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Mål
Efter genomgången kurs ska studenten, med en hög grad av självständighet, kunna:
l

l

l
l

kritiskt granska informationsinfrastrukturen för praktiker kopplade till delning,
sökning och forskning,
kritiskt analysera den digitala transformationens betydelse för humanistisk
forskning och dess samhälleliga effekter,
analysera digitaliseringens betydelse för kulturarvssektor och forskning,
beskriva etablerade kritiska perspektiv från humaniora och samhällsvetenskap
och visa hur sådana perspektiv kan appliceras på metoder och praktiker inom
digital humaniora.

Innehåll
Inom kursen diskuteras perspektiv på hur den kritiska traditionen inom humaniora och
samhällsvetenskap kan kontextualisera och problematisera implementeringen av ny
digital teknik inom akademin och samhället. Kursen fokuserar på kritiska perspektiv på
tre aspekter av digital humaniora: utvecklandet av nya metoder för datadriven forskning;
infrastrukturen för delande av information och sökning; digitalisering inom
kulturarvssektorn. Under kursen analyserar studenterna utvalda pågående
digitaliseringsprojekt eller metodologiska tillämpningar. Inom ramarna för denna uppgift
adresseras frågor kopplade till digitaliseringens och nya forskningsmetoders inflytande
över aspekter såsom social diversitet, forskningsetik, ideologisk reproduktion, genus och
ekonomisering.

Undervisningsformer

infrastrukturen för delande av information och sökning; digitalisering inom
kulturarvssektorn. Under kursen analyserar studenterna utvalda pågående
digitaliseringsprojekt eller metodologiska tillämpningar. Inom ramarna för denna uppgift
adresseras frågor kopplade till digitaliseringens och nya forskningsmetoders inflytande
över aspekter såsom social diversitet, forskningsetik, ideologisk reproduktion, genus och
ekonomisering.

Undervisningsformer
Kursen ges på distans via lärplattform. Föreläsningar och uppgifter kommer att vara
tillgängliga via kursens lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Kursen examineras genom en skriftlig uppgift och en förinspelad onlinepresentation av
uppgiften. Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande
ordning där betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F
innebär att studentens prestationer bedömts som underkända. Betygskriterier för AF
skalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument. Studenten informeras om
kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Om universitetet har beslutat att en
student har rätt till speciellt pedagogiskt stöd på grund av ett funktionshinder, har
examinator rätten att göra en anpassad tentamen eller få studenten att genomföra
tentamen på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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