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DRI1002 - IKT og informasjonssøking
8. Seminar uke 10:   Oppsummering mm 

1. Presentasjon og gjennomgang av 3. 
obligatoriske oppgave

2. Gjennomgang av eksamensoppgaver 
2004

3. Oppsummering og spørsmål 
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De tre hovedpilarene
.

Samfunnsvit. & humanistisk perspektiver
Informasjonsvitenskap (Bibliotek, arkiv… 
• Organisering og tilrettelegging av informasjon 
• Vurdering og evaluering av informasjon
Litt om organisering  

Rettslig-ideologisk perspektiver:
Informasjons- og ytringsfrihet

• Offentlighet –innsyn
• ..

Infomatisk perspektiver
IKT og Internet: 
• IP/TCP, 
• WWW: HTML &HTTP 

Organisere, lage og gjenfinne data
• Databaser og fritekst
Søking og søkestrategier

Styring av og på Internett  
(demokrati-perspektivet)
• Rettslig regulering
•Teknisk kontroll 
•Organisatorisk  styring 
•Sosiale og kulturelle aspekter
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Det informatiske perspektivet  
IKT og Internett

• Prinsipper for Internets oppbygging og arkitektur
• Standarder, protokoller,

– IP  & TCP ,..
– WWW:

• URL, HTTP,HTML og nettlesere
• Organisering av data

– Strukturerte databaser og fritekstsystemer 
– Data og metadata, hypertekstsystemer

• Søkemotorer, kataloger og portaler
• Litt om organisering av Internett 
• Nettverksorganisering og nettverksøkonomi
• Kontroll og sensur av og på Internet 
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Lagene i datakommunikasjonsmodellen

Medium

Kontroll av 
linjer/forbindelser

Kontroll av 
linjer/forbindelser

Adressering og 
(IP) ruting

Adressering og
ruting (IP)

Ende-til-ende
utveksling av data, 

(TCP) feilkont

Ende-til-ende
utveksling av data, 
feilkontroll  TCP

Bruker-orienterte
anvendelser 

(applikasjoner) 

Bruker-orienterte
anvendelser 
(applikasjoner) 

Data i form av 
en strøm av bits

”Informasjon”  i form 
av formatterte data

Data i form av 
nummererte pakker
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Informasjonsvitenskapelig perspektiv : 
Organisering av [offentlige] informasjonskilder 

Noen temaer
• Oppfylle infrastrukturkravet knyttet til  

ytringsfriheten
• Realisere andre demokratiske idealer

– Kunnskap og opplyst, mulighet til medvirkning mm 
• Offentlige arkiver og prinsipper for 

arkivfunksjonen i forvaltningen 
• Organisering av offentlig informasjon 

(Norge.no, Odin,…) 
• Bibliotekenes tilbud og organisering i relasjon 

til Internett
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Informasjonssøking og kildekritikk – et enkelt bilde? 
Informasjonssøkere

– Privatperson
– Organisasjoner
– Bedrifter

Informasjonsmegling 
(sekundærkilde) 
– Bibliotekene
– Offentlige inf. tjenester
– Kommersielle info. tjenester
– Andre aktører; ..  

Informasjonsprodusenter (primærkilder)
– Offentlig informasjon 
– Akademia
– Næringslivet – kommersielt 
– Ikke-kommersielle organisasjoner, privatpersoner etc. 

. 

søkestrategi

Informasjons-
tjenester

Kriterier for 
Kildekritikk:

Søkeresultat

Strategi for 
Datafangst

Data og 
Metadata…

Interessefelleskap eller interessekonflikter ?
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Kildekritikk
• Hvorfor kildekritikk 
• Hva er kildekritikk 
• Når og hvordan må vi utøve kildekritikk
• Tradisjonelle kildekritikk

– Generell kildekritikk : 
• Ekthet, uavhengig og upåvirket, tendensfri/objektivitet, 

autoritet
– Fagspesifikk kildekritikk:

• Faglig/vitenskapelig vurdering av informasjon:, relevant, 
korrekt, fullstendig, tidsaspekt,..

• Kildekritikk på Internett: 
– Internettøkonomi, sammenheng/hvem som står bak: 

Skjult/åpen web,..
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Forholdet mellom teknologi og endringer i 
samfunnet 

• Hvilken rolle og betydning har Internett for 
tilgjengeliggjøring og bruk av informasjon 

Generelle prinsipper, reguleringer etc. som gjelder alle 
medier og alle former for informasjon

De spesielle forhold som gjelder bruk av 
Internett 


