DRI 1002: IKT og Informasjonssøking Våren 2007

3. Obligatoriske oppgave: Internett, demokrati, makt og organisering
Denne oppgaven baseres seg på pensum i 3. bolk i kurset. Dere kan bygge på arbeidet dere gjorde i
de to andre obligatoriske oppgavene der dette er naturlig.
Generelt oppfordrer vi til at dere leter etter relevant stoff på nettet i besvarelsen av oppgaven, men
hvor dere må drøfte og begrunne troverdigheten av artiklene.
I besvarelsen stiller vi krav til at dere refererer kilden på en korrekt måte, dvs. slik det er beskrevet
i Vade me cum. Bruk ellers samme mal som for de to øvrige oppgaver.
Oppgaven kan besvares enten som gruppeoppgave eller som individuelle oppgave.
Dersom dere leverer individuelt, bør besvarelsen være på ca 3000 ord, ellers ca 5000 ord.

1. Internett og makt
Mange hevder at Internett er anarkistisk, og ingen kan styre nettet.
a)
b)

Drøft påstanden, og nevn spesielt grupper du/dere mener har makt/kontroll i/over
Internett.
Redegjør for ulike typer maktmidler som blir anvendt eller som kan tenkes bli brukt. I
hvor stor grad er din egen bruk av Internett påvirket av dette?

2. Internett og demokrati
Det er stilt store forventninger til Internett som demokratifremmende medium, både for den enkelte
og for ikke-offentlige organisasjoner (ofte også omtalt som NGO’er – non-government
organisations)
a) I hvilken synes du/dere bruk av Internett faktisk bidrar til å styrke demokratiske funksjoner.
Gi 2-3 eksempler og drøft disse
b) Kan dere også gi eksempler på at bruk av Internett kan ha negative virkninger på
demokratiet. Drøft om det er mulige tiltak (tekniske, organisatoriske, økonomiske..) som
kan motvirke dette

3. Internett og organisering
Kap. 12 i Digitale medier omhandler hvordan IKT og spesielt Internett har skapt nye forutsetninger
for å organisere arbeid og samhandling på.
a) På hvilken måte opplever dere at Internett på virker deres måte å samhandle med andre.
Drøft både et eksempel fra studier eller jobb og fra privatlivet/andre aktiviteter
Frist for innlevering : 30 mars

