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1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2019-11-19 (GU 2019/2906 ) att gälla
från och med 2020-08-31, höstterminen 2020. 
Ansvarig institution/motsvarande: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 
 

2. Syfte 
Digital humaniora är en spetsutbildning i skärningspunkten mellan centrala
humanvetenskapliga kompetenser och teknikområdet. I programmet ges möjlighet att utifrån
humanistiska perspektiv och frågeställningar undersöka den digitala teknikens förhållande till
och betydelse för samhälle, kultur och forskning. Programmet syftar till att utveckla kunskap
och förmågor som behövs för att kunna tillämpa digitala forskningsmetoder, digitalisera text
och bild och tillgängliggöra kulturarvsmaterial digitalt. Utbildningen vänder sig till studenter
som vill specialisera sig inom området digital humaniora på avancerad nivå. 
  
Med utgångspunkt i studenternas tidigare högskoleutbildning är programmets övergripande
syfte: 

● att med digitaliseringen som utgångspunkt skapa och utforska nya forskningsfrågor och -
fält, samt vitalisera traditionella humanistiska metoder och perspektiv.

● att utforska och pröva digitala publiceringspraktiker, samt olika former för digital
kulturförmedling och kunskapsproduktion.

● att använda traditionella och digitala metoder och praktiker för att analysera och beskriva
digitala plattformar, artefakter och kulturer.

  
Vid sidan av teoretisk fördjupning bidrar programmet med praktisk och aktuell kunskap om
digitaliseringens möjligheter genom dialog med verksamheter inom kulturarv och digitalisering i
form av till exempel gästföreläsningar och studiebesök. 
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3. Förkunskapskrav 
Kandidatexamen inom något humanistiskt ämne vilken inbegriper ett självständigt arbete om
minst 15hp.  
Sökanden med kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller konstnärligt ämne kan
söka utbildningen och antas efter granskning av kandidatexamensarbete eller motsvarande.  
Behöriga är också studenter som har motsvarande kunskaper enligt tidigare studieordning eller
motsvarande utländsk examen.  
Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska
A/Engelska 5.  
 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Filosofie masterexamen med huvudområdet Digital humaniora (Degree
of Master of Arts (120 credits) with a major in Digital Humanities).
Utbildningen leder till Filosofie masterexamen med huvudområdet Litteraturvetenskap (Degree
of Master of Arts (120 credits) with a major in Comparative Literature). 
Examen ger behörighet till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå inom respektive
huvudområde. 
 

5. Mål 
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor
i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på
grundnivå, 

● utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
●  utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och

situationer, och
● utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på

självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Generella mål för masterexamen 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen ska studenten 

● visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

● visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
  
Färdighet och förmåga 
För masterexamen ska studenten 

● visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
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● visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera
detta arbete,

● visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt
klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

● visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för
att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen ska studenten 

● visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

● visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.

  
 

6. Innehåll och upplägg 
Under det första studieåret läser studenterna samtliga kurser gemensamt. Kursinnehållet är
tvärvetenskapligt och ringar in fältet digital humaniora mot bakgrund av andra humanistiska
forskningstraditioner. Teknikens betydelse både för den humanistiska forskningen och för
kulturen och samhället i stort står i centrum under utbildningens första termin, med ett särskilt
fokus på delnings- och deltagarkulturer, nya publiceringskulturer och den digitala teknologins
betydelse för förmedling av kulturarv. Termin två innefattar kurser som introducerar digitala
verktyg och analysmetoder för bland annat text- och bildanalys och visualisering, samt
projektinriktade kurser vilka fokuserar på digitalisering av text- och bildmaterial och
utvecklingen av digitala resurser och representationer. 
Det andra programåret inleds med en termin valfria kurser, som ger studenterna möjlighet att
fördjupa sig inför masterexamensarbetet, till exempel genom studier vid ett utländskt lärosäte. 
För studenter som avser att läsa mot en filosofie masterexamen med huvudområde
litteraturvetenskap krävs två obligatoriska kurser i litteraturvetenskap under termin tre.
Utbildningen avslutas med ett masterexamensarbete inom valt huvudområde: digital humaniora
eller litteraturvetenskap. 
Programmets valfria inslag väljs i samråd med institutionens studievägledare och/eller
programmets koordinator för att på bästa sätt kombinera obligatoriska kurser med kurser som
erbjuds vid institutionen, på andra institutioner inom Göteborgs universitet eller annat
universitet i Sverige eller utomlands. 
Behörighet 
För behörighet till Digital humaniora masterexamensarbete krävs godkända kurser om 60 hp
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inom programmet. 
För behörighet till Litteraturvetenskap masterexamensarbete med inriktning mot digital
humaniora krävs 60 hp med progression från grundnivå (grundkurs och fortsättningskurs) i
litteraturvetenskap, godkända kurser om 60 hp inom programmet samt två obligatoriska kurser
om sammanlagt 15hp i litteraturvetenskap på avancerad nivå. 
Se även bilaga. BILAGA H2DHU 2019-10-10. 
 

7. Platsgaranti 
Studenter som antagits till programmet och som söker till dess kurser och uppfyller
behörighetskraven samt i föreskriven takt följer programmet har generell platsgaranti till
samtliga ingående obligatoriska kurser. Valfria kurser sökes däremot som fristående kurser men
kan ingå i examen. 
 

8. Övergångsbestämmelser 
Studenter antagna till tidigare utbildningsplan och studiegång kommer från och med HT20 följa
den revierade utbildningsplanen med tillhörande studiegång. 
 

9. Övrigt 
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 
Varje kurs, samt programmet i sin helhet, utvärderas muntligt och skriftligt enligt institutionens
riktlinjer. Programkoordinator och kursansvariga ansvarar för att så sker. Resultaten delges
studenterna och ligger till grund för fortlöpande pedagogiskt utvecklingsarbete. 
För undervisnings- och examinationsformer, se de aktuella kursernas kursplaner. 
Vissa kursmoment kan förläggas utanför Göteborg. Exkursioner eller studiebesök kan innebära
kostnader som finansieras av studenten själv. 
Föreliggande version är en revidering av utbildningsplanen som ursprungligen fastställdes av
Humanistiska fakultetsstyrelsen, Göteborgs universitet, 2015-09-09 att gälla från och med
HT17.  (G 2015/179) 
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BILAGA: STUDIEGÅNG MASTERPROGRAMMET I DIGITAL HUMANIORA 
 
ÅR 1 
 
 
TERMIN 1, HT 
 

 
TERMIN 2, VT 

 
1. Introduktion till digital humaniora  
(15hp) 
 
Delkurser 
 
Digital teknik och humanistisk 
kunskapsproduktion (7,5hp) 
 
Delkursen introducerar och problematiserar 
digital humaniora som forskningsområde, 
samt hur detta område förhåller sig till 
humaniora generellt.  
 
Från codex till kod (7,5hp)  
 
Delkursen inbegriper mediehistoriska 
perspektiv på representationer av det digitala 
i konst, film, litteratur och samhällsdebatt. 
Datorkodens betydelse belyses ur 
humanistiskt perspektiv som en diskurs med 
stort inflytande på dagens samhälle och 
kultur. 
 

 
1. Metoder inom digital humaniora  
(15hp) 
 
Delkurser 
 
Metoder för text- och bildanalys och 
visualisering (7,5hp) 
 
Delkursen ger en introduktion till digitala 
verktyg och analysmetoder som kan 
användas för text-och bildanalys och 
visualisering. 
 
 
Digitala metoder (7,5hp)  
 
Delkursen ger en introduktion till hur 
internet och digitalt fött material kan 
undersökas genom digitala metoder.  
 

 
2. Delnings- och deltagarkulturer (15hp)  
 
Delkurser 
 
Digitala kulturer (7,5hp) 
 
Delkursen undersöker hur digital teknologi 
påverkar samhället och kulturen, utifrån 
såväl estetiska, teoretiska och praktiska 
perspektiv.  
 
 
 

 
2. Digitalisering och kulturarv (15hp) 
 
Delkurser 
 
Digitaliseringsprocesser och digitala 
utställningar (7,5hp) 
 
Delkursen ger praktisk och teoretisk 
kunskap om digitalisering av text och 
bildbaserat kulturarvsmaterial genom 
genomförande av ett mindre 
digitaliseringsprojekt.  
 



Perspektiv på delnings- och 
publiceringskulturer (7,5hp)  
 
Delkursen undersöker hur digitala 
plattformar används för att förmedla 
kulturarv och forskning, liksom hur sociala 
medier utnyttjas för att förmedla kulturarv 
och skapa möjlighet till publikt deltagande.  
 
 

Digitala resurser och representationer 
(7,5hp) 
 
Delkursen är projektinriktad och kretsar 
kring hur en uppsättning verktyg och 
program kan användas för att utveckla en 
digital resurs eller en digital representation 
som fokuserar på tillgängliggörandet av 
kulturarv.  
 
 

 
 
ÅR 2  
 
 
TERMIN 3, HT 
 

 
TERMIN 4, VT 

 
1. Valfria kurser (30hp) 
 
Kurser som erbjuds vid institutionen, på 
andra institutioner inom Göteborgs 
universitet eller annat universitet i Sverige 
eller utomlands. Väljs i samråd med 
studievägledare och/eller 
programkoordinator. 
 
 
För studenter som avser ta ut en 
masterexamen med huvudområdet 
litteraturvetenskap läses kurserna  
LV2111 ”Aktuella litteraturvetenskapliga 
teorier och problemställningar” (7,5hp) och  
LV2112 ”Litteraturteoretisk och metodisk 
fördjupning” (7,5hp).  
 
 

 
1. Masterexamensarbete (30hp)  
 
Masterexamensarbete inom valt 
huvudområde. Examensarbetet kan utformas 
som en traditionell vetenskaplig uppsats 
eller som en rapport i anslutning till 
utvecklandet av en digital resurs. 
 
 
 
 

 


