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> kunna redogöra för tongivande humanistisk och kulturvetenskaplig forskning inom digitala kulturer  
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redogöra



redogöra

Teori: en grupp antaganden eller påståenden som förklarar 
företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om 
dem.



redogöra

Teori: en grupp antaganden eller påståenden som förklarar 
företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om 
dem.

En verksamhet sägs vara teoretisk i motsats till empirisk om den 
bygger på teori och därför inte enbart konstaterar fakta utan 
även förklarar givna fakta och eventuellt förutsäger nya.







... ta fram era datorer!

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?diff=47990279&oldid=47990253&title=Teori&type=revision
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En viktig teoretisk utgångspunkt 
när man ska förstå digitala 
kulturer är att denna mediekultur 
är digital. 





inom all digital kultur – 
spelar det digitala roll





> 1,6 miljarder aktiva användare som 2021 
gick om Google och blev världens mest 
besökta sajt.

> algoritmer snarare än följare som 
bestämmer ens flöde.

> inte sällan figurerar kortvideos från Shein 
– världens största digitala klädbutik – där 
affärsidén är ultrasnabbt mode med trender 
som spåras med AI.









mediet spelar roll







varför ägna sig åt teori?



A. Teori som mer generaliserbar kunskap.
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A. Teori som mer generaliserbar kunskap.

B. Teoriers aktuella kapacitet – att använda för att 
förstå det digitala medie-, kultur- och informationsland-
skapet bättre.

C. Historiskt intresse – att skaffa sig en överblick av 
medie- och digital teoribildning under det sena 19- och 
tidiga 2000-talet.



Grau, teurer 
Freund, ist alle 
Theorie ...





teori & metod



Vetenskaplig forskning som 
praktik = metod.





föreläsningar



1. Introduktion 

Föreläsning 2. Digitaliseringens mediehistoria  
Föreläsning 3. Manovich & nya mediers principer  
Föreläsning 4. Miller, McLuhan & teorier om digital kultur  
Föreläsning 5. Digitala infrastrukturer & grön IT 
Föreläsning 6. Global digital kultur

Alla föreläsnings-slides laddas upp samma dag på min hemsida.



kurslitteratur









”the generative Internet is on a path to a 
lockdown, ending its cycle of innovation—
and facilitating unsettling new kinds of 
control”



”[a book that] predicts the demise of the 
open Internet ... The early 20th century 
offers examples of this pattern, which Wu 
dubs ’the cycle.’ The great information 
industries of that era—telephone, radio, 
and movies—all enjoyed a brief period of 
free-wheeling competition before they fell 
under the control of a handful of large 
firms.”



”With every click, every tweet, every 
share, am I being exploited or am I taking 
advantage of the digital revolution?"



”With every click, every tweet, every 
share, am I being exploited or am I taking 
advantage of the digital revolution?"



internet är fantastiskt !

















kurslitteratur & föreläsningar



Onsdag 18/1 Föreläsning 2. Digitaliseringens historia   



Måndag 23/1 Föreläsning 3. Manovich & nya mediers principer   



Onsdag 25/1 Föreläsning 4. Miller, McLuhan & teorier om digital kultur  
  



Måndag 30/1 Föreläsning 5. Digitala infrastrukturer & grön IT  



Onsdag 1/2 Föreläsning 6. Global digital kultur  



seminarier



1999

Tisdag 17/1 Textseminarium 1 (A & B):  



2018

Tisdag 24/1 Textseminarium 2 (A & B):  



Tisdag 31/1 Textseminarium 3 (A & B):  

2020





gruppindelning
A & B 



examination



Kursen examineras genom två uppgifter:  

(1.) en muntlig presentation (i grupper om 2-4 studenter) för 
hela klassen onsdag 8/2.  

(2.) en individuell inlämningsuppgift – som laddas upp 10/2 
på Canvas (senast kl. 24.00). 

Examinationsformerna går vi igenom i detalj på kursens 
sista föreläsning.

Examination DIKA21















– tack!

www.pellesnickars.se


