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Kursplan: Klassiska och samtida perspektiv på 
digitalisering, 6 hp 

Classic and contemporary perspectives on digitalization,  
6 hp 

 Kursens syfte 

Denna kurs behandlar klassiska och samtida perspektiv på digitalisering 
och syftar till att den forskarstuderande skall tillägna sig såväl en viss bredd 
som ett visst djup avseende exempel på sådana perspektiv inom 
ämnesområdet informatik och dess olika referensdiscipliner. 

Kursens mål 

Efter genomgången kurs skall den forskarstuderande kunna: 

• Förstå, beskriva och med stöd av olika perspektiv som nyttjas inom 
informatikområdet reflektera över digitalisering. 

• Förstå, beskriva, diskutera och värdera användningen av olika, såväl 
klassiska som samtida, perspektiv inom ämnesområdet. 

• Resonera kring perspektiv och ansatser för att förstå materiella, 
strukturella och sociala samt organisatoriska dimensioner av 
digitalisering. 

• Hålla sig ajour med samtida perspektivströmningar inom 
ämnesområdet 

Innehåll 

Kursens huvudsakliga innehåll är: 

• Ett urval av klassiska och samtida perspektiv som anläggs på 
digitalisering (t.ex. struktureringsteori, socio-teknik, socio-
materialitet, socialkonstruktivistiska ansatser) 

• Informatikämnesorienterade perspektiv på digitalisering 

• Varianter av perspektiv för analys, mera precisa ansatser/metoder 
och dess tillämpningar inom området 
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De perspektiv som behandlas i kursen kan ta sig olika uttryck; analytiska 
perspektiv, mera precisa och operationaliserade teoretiska linser för att 
förstå inom området relevanta fenomen, exempel på tillämpningar av 
perspektiv, samt ansatser och metoder för att studera förutsättningar för, 
processer och effekter av digitalisering. 

Aktiviteter 

Litteraturseminarier samt skrivande av PM med reflektion i anslutning till 
genomförda seminarier. Aktivt deltagande vid seminarier och inläsning av 
anvisade artiklar eller annan litteratur inför seminarierna. 

Litteratur 

Fastställs kontinuerligt i samråd mellan kursansvarig, handledare och 
deltagande forskarstuderande. 

Examination 

Examination inom kursen sker genom: (1) ett aktivt seminariedeltagande 
samt (2) skriftlig framställning av seminarierelaterade PM med reflektion 
över de texter som behandlats enligt ovan.  

Riktmärket är att ett seminarium (med inläsning, aktivt deltagande i form 
av diskussion och uppvisande av ett kritiskt förhållningssätt och 
framställning av PM) ger en högskolepoäng. Poängsättning sätts därmed 
efter frekvensen för deltagande vid rullande seminarier samt PM och 
varierar inom poängspannet ovan per kalenderår. 

Övrigt 

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att ta tillvara de resurser som 
studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför 
utbildningen 
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