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FREMTIDENS DIGITALE HUMANIORA
ER PROBLEMBASERET
Data og algoritmer er blevet en del af hverdagen. Fænomener som sociale
medier, kunstig intelligens, augmenteret virkelighed, biometrisk overvågning,
og tingenes internet rejser grundlæggende humanfaglige spørgsmål (f.eks. om
etik, identitet, fællesskaber, magt og erkendelse) der vil optage virksomheder
og offentlige institutioner i mange år fremover. Derfor skal vi spørge os selv,
hvad digitale humanister skal kunne i fremtiden.
Det er vigtigt, at vi ikke falder tilbage i en arbejdsdeling, hvor ingeniørerne
tager sig af det tekniske, mens humanisterne er en slags analytiske generalister.
Digitaliseringen betyder, at der er spørgsmål, der ikke kan stilles, empiri, der
ikke kan tilgås, og analyser, der ikke kan foretages troværdigt, uden teknisk
førstehåndserfaring og et vist niveau af praktisk kunnen. De almene humanistiske
kompetencer til at skabe mening, tænke i sammenhænge og formulere kritik
skal derfor udvikles i tæt og konkret samspil med de problemer, der opstår, når
man har fingrene i den teknologiske frikadellefars.
Det er svært at forestille sig, at en ekspert i tysk litteratur ikke mestrede sproget,
eller at en arkæolog ville overlade det praktiske udgravningsarbejde helt og
holdent til tredjepart. Engang lå etnologistudiet sågar på Frilandsmuseet, hvor
de studerende skulle lære at beherske forskellige pløje- og byggeteknikker
som en del af deres uddannelse. For mange humanistiske traditioner er
håndværksmæssig kunnen og konkret erfaring med kildematerialet altså en
forudsætning for kritisk refleksion. Af samme årsag kunne man sige, at digital
humaniora indebærer en slags humanistisk ingeniørarbejde. I det følgende
stiller vi tre spørgsmål til, hvad det vil sige, med udgangspunkt i vores erfaringer
fra Teknoantropologisk Laboratorium.

HVORDAN SKAFFER VI DATA?
Hvert år vokser mængden af digitale tekster og billeder med tusinder af
milliarder af gigabytes. Der er tale om et bredt udsnit af kulturprodukter,
der giver detaljeret indsigt i menneskers hverdagsliv. Det må humanister
helt oplagt interessere sig for at undersøge, men det kræver, at vi, ud af de
enorme strømme af ustruktureret data, kan frembringe et relevant empirisk
materiale, som vi faktisk kan redegøre for.
I Teknoantropologisk Laboratorium har vi for eksempel undersøgt, hvordan
byområder fremstilles af brugerne på Instagram. Derfor var vi nødt til at forstå,
hvordan man kan bede Instagram om data fra et bestemt geografisk område.
Der findes selvfølgelig værktøjer, der gør det automatisk, men hvad er det
egentlig, der sker, når man trykker på knappen? Får man billeder fra de brugere,
der har deres konto registreret i området? Får man de billeder, der er tagget
med en lokation i området? Eller de billeder, der er uploadet fra en lokation i
området? Ville det i virkeligheden være mere interessant med de billeder, der
faktisk ligner lokationer i området? Og hvad er det, man ikke får med?
Værktøjsmagere og dataudbydere deler ikke altid vores faglige intuitioner om,
hvad der er interessant at undersøge. Bag de grafiske brugerflader gemmer der
sig et hav af datavalg og udeladte datamuligheder, som den digitale humanist
risikerer aldrig at få øje på. Men hvad nu hvis vi kunne forstå hvordan vores
empiri var konstrueret, hvis vi selv kunne læse dokumentationen til Instagrams
eller Facebooks API’er? Hvad nu hvis vi kunne finde ud af, hvordan YouTubes
algoritmer anbefaler indhold, ved at programmere en robot? Eller hvis vi kunne
hente data fra Twitter i et mere hensigtsmæssigt format ved at skrive et script i
Python? Burde vi så ikke lære det? Det mener vi.

HVORDAN LAVER VI ANALYSER?
Mængden af nye data er ofte en selvstændig attraktion. I Teknoantropologisk
Laboratorium har vi for eksempel hjulpet Det Kongelige Teater med at
kortlægge det københavnske kulturlandskab med udgangspunkt i likes
og kommentarer fra 500 kulturinstitutioners sider på Facebook. Det var
primært interessant, fordi vi kunne finde mønstre i næsten 2 millioner likes og
kommentarer på tværs af 75.000 opslag.
Men netop mængden er også en udfordring for en humanvidenskabelig
analyse, fordi den umiddelbart gør det svært at arbejde kvalitativt og
fortolkende med materialet. En af de afgørende forskelle mellem digital
humaniora og andre former for ‘big data’ analyse skulle netop gerne være
evnen til at komme i dybden og skabe mening.
Det var også tilfældet med Det Kongelige Teater. Her var formålet at udvælge
og arbejde kvalitativt med cases, hvor opslag om kultur havde brudt de
sædvanlige reaktionsmønstre og engageret nye brugere. For at nå dertil måtte
vi lave en netværksanalyse og bruge nogle algoritmer, der kvantitativt kunne
fortælle os noget om mønstrene i data og pege på de tilfælde, der afveg fra
mønsteret. På den måde kunne vi arbejde med nogle interessefællesskaber,
der tog udgangspunkt i brugernes egne handlinger.
Vi er altså på den ene side i en situation, hvor vi gerne vil holde fast i nogle
ambitioner om at arbejde eksplorativt og fortolkende, samtidig med at vi
er nødt til at kunne behandle vores empiriske materiale maskinelt. Så hvad
nu hvis vi kunne eksperimentere med at operationalisere vores begreber
om, hvad et fællesskab er, hvis vi lærte noget om netværksmatematik og
clusteranalyse? Og hvad nu hvis vi kunne skabe overblik over de vigtigste
temaer i store mængder tekst, hvis vi lærte noget om natural language
processing? Burde vi så ikke gøre det? Det mener vi.

HVORDAN GØR VI EN FORSKEL?
Det er svært at beskæftige sig humanistisk med data og algoritmer uden at
anlægge et kritisk perspektiv. De forhold, vi har beskrevet herover, rejser så
mange etiske og normative spørgsmål, at det på mange måder er et arbejde
i sig selv, at forsøge at forholde sig til dem. Det kan derfor forekomme oplagt
at indtage en kritisk position på sidelinjen, hvor man både kan have rene
hænder og tid til at koncentrere sig om kritikken. Det er der efter vores
opfattelse to væsentlige grunde til at genoverveje.
For det første er det plausibelt, at humanister, der selv har haft hænderne
i det digitale maskinrum, vil være i stand til se kritiske vinkler, der ikke er
synlige for udenforstående, eller til at nuancere kritiske vinkler, der synes
enkle for udenforstående. Vi har blandt andet selv oplevet at måtte revidere
vores begreber om filterbobler, ekkokamre, twitterbots, privatliv eller retten
til at blive glemt, efter at have arbejdet konkret med at udvikle opskrifter
til journalister, der sporer falske nyheder og misinformationskampagner på
nettet.
For det andet synes det oplagt, at humanister, der faktisk kan intervenere
i det digitale landskab, har nogle andre muligheder for at gøre en kritisk
forskel. I Teknoantropologisk Laboratorium arbejder vi ofte i kollaborative
data-sprints. Her er formålet som regel at udvikle en ny metrik, skabe en ny
visuel repræsentation, eller finde en ny måde at stille data til rådighed på, i
tæt samspil med aktører, der har noget på spil i forhold til hvordan det bliver
gjort. Her er vores position, igen, at vi selvfølgelig skal påtage os at lære
noget om datavisualisering eller informationsdesign, hvis vi eksempelvis kan
bruge det til at gøre det lettere for offentligheden at spore en falsk nyhed eller
få øje på et ekkokammer.

ØVERST:
Studerende træner Python i TANTLab
og organiserer deres egen kodeklub.
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