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MEVIT1700 – Digital kultur 
               

 

Hjemmeeksamen, høst 2014 

 

Utlevering mandag 17. november kl. 10.00. Innleveringsfrist er torsdag 20. november kl 14.00. 

Innlevering: 

1) personlig innlevering torsdag 20. november mellom kl. 12.00 og 14.00 i ekspedisjonen i IMKs 

lokaler i Forskningsparken (kart) og 2) elektronisk innlevering i Fronter. 

 

Oppgavesettet er på to (2) sider. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

WorldWideWeb – digital kultur i 20 eller 25 år 
 

2014 er jubileumsår for WorldWideWeb.  Vi kan markere at det er 25 år siden Tim Berners-Lee lanserte ideen. Eller vi 

kan markere at det er 20 år for WorldWideWeb i Norge:   

 

”1994 var året da norske avisredaksjoner fikk øynene opp for mulighetene i den nylig introduserte nettleseren 

Mosaic og begynte å planlegge nettutgavene som ble lansert året etter. OL på Lillehammer ble verdens første 

olympiade der resultatene ble lagt ut fortløpende på en nettside, laget av pionerselskapet Oslonett.” 

  

Slik inviterte Norsk medieforskerlag til å diskutere ”20 år med WWW” på sin konferanse i oktober i år. 

Medieforskerlaget konstaterte at WorldWideWeb med årene har blitt ”verktøy, plattform og kanal til bruk i så vel 

offentlig samfunnsliv, organisert virksomhet som i sosial utfoldelse.” 

 

Definer ”digital kultur” og drøft hvordan WorldWideWeb har bidratt til digital kultur siden denne teknologien 

ble tatt i bruk. 

 

Bruk pensum i drøftingen. Gi presise referanser med sidetall til de steder i pensum du knytter din framstilling. 

________________________________________________________________________________ 

 

Nynorsk oppgåvetekst: 

 

WorldWideWeb – digital kultur i 20 eller 25 år 
 

2014 er jubileumsår for WorldWideWeb.  Vi kan markere at det er 25 år sidan Tim Berners-Lee lanserte ideen. Eller vi 

kan markere at det er 20 år for WorldWideWeb i Norge:   

 

”1994 var året da norske avisredaksjoner fikk øynene opp for mulighetene i den nylig introduserte nettleseren 

Mosaic og begynte å planlegge nettutgavene som ble lansert året etter. OL på Lillehammer ble verdens første 

olympiade der resultatene ble lagt ut fortløpende på en nettside, laget av pionerselskapet Oslonett.” 

  

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/gaustad/ga11/


  

Side 2 av 2 
 

Slik inviterte Norsk medieforskerlag til å diskutere ”20 år med WWW” på konferansen sin i oktober i år. 

Medieforskerlaget konstaterte at WorldWideWeb med åra har blitt ”verktøy, plattform og kanal til bruk i så vel 

offentlig samfunnsliv, organisert virksomhet som i sosial utfoldelse.” 

 

Definer ”digital kultur” og drøft korleis WorldWideWeb har medverka til digital kultur i dei åra som har gått 

frå denne teknologien blei tatt i bruk. 

 

Bruk pensum i drøftinga. Gi presise referansar med sidetal til dei stadene i pensum du knyter framstillinga di til. 

________________________________________________________________________________________________ 

Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/  

 

- Besvarelsen skal leveres både elektronisk og ved personlig oppmøte (husk studentkort eller annen 

legitimasjon). Besvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe på Fronter, og skal kalles ditt 

kandidatnummber (eks xxxxxx.pdf eller xxxxxx.doc). Ved oppmøte skal besvarelsen leveres i tre 

eksemplarer sammen med ett eksemplar av skjema «Obligatorisk erklæring vedrørende fusk/ 

akademisk redelighet».  

 

- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer, som du finner på studentweb (IKKE 

NAVN), emnekode og emnenavn, samt semester og år. 

 

- Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt ti siders besvarelse (á 2300 tegn, uten mellomrom). 

Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Emneansvarlig Knut Lundby svarer på spørsmål om oppgaveteksten på e-post 

knut.lundby@media.uio.no mandag 17. november fram til kl. 13.00. Spørsmålene vil bli besvart 

innen kl. 16.00 samme dag. 

 

Eksamensresultat vil bli publisert i studentweb 12. desember 2014. Resultater gis ikke over e-post eller telefon. 

http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/
http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
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