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Digitaliseringen af sociale omgangsformer giver både nye muligheder og udfordringer for
samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. Det er blevet relativt enkelt at høste meget store

datamængder fra sociale medier og lignende internetteknologier, men det er et åbent spørgsmål, hvad man
stiller op med denne overflod af nye digitale spor. Hvad er et hyperlink, en brugerprofil eller et hashtag i
grunden for en type data? Hvad er relationen mellem internetadfærd og folks "virkelige" liv? Og hvordan

håndterer man digital empiri i konkrete samfunds- og humanvidenskabelige undersøgelser?
 

Denne bog giver en praktisk indføring i, hvad det vil sige at arbejde med digitalt fødte data. Der er tale om en
tilgang præget af både nye analytiske redskaber og nye former for empiri, der er opstået med internettet.
Bogen præsenterer "digitale metoder" og den tilhørende teoretiske basis med fokus på praktiske greb for

studerende og forskere, der selv skal i gang med at foretage undersøgelser på og med nettet.
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