
IKT og informasjonssøking (DRI1002)  
 

Eksamen 19. april 2006 kl. kl. 10:00 (5 timer)  
 
 
De siste måneders hendelser knyttet til forekomster av E.coli-bakterier i matvarer og likeledes 
spredning av fugleinfluensaen til våre naboland, har synliggjort myndighetenes vanskelig 
oppgave i å nå fram med tilstrekkelig relevant og så langt mulig korrekt informasjon til 
landets innbyggere på en forståelig måte.  Ikke minst kan situasjonen være krevende for 
befolkningen som prøver å forholde seg til et stadig skiftende nyhetsbilde. 
 

1) Vis hvorledes idealet om ytrings- og informasjonsfrihet kan ha betydning for å få frem 
korrekt og fullstendig informasjon om kontroversielle samfunnsspørsmål.  Drøft 
eventuelle problemer knyttet til praktisering av disse frihetsidealene i saker som for 
eksempel vedrørende fugleinfluensa og E.coli-bakterien. 

 
2) Hvilken rolle mener dere IKT og spesielt Internett kan spille for befolkningens 

mulighet til å skaffe seg informasjon om kontroversielle samfunnsspørsmål?  Ta 
spesielt i betraktning at det er uenighet og/eller usikkerhet om hva som er en riktig 
saksfremstilling, og at det stadig kommer nye fakta og meninger i saken.  Drøft 
herunder bruk av Internett i forhold til andre informasjonskanaler.  Er det egenskaper 
ved Internett (tekniske, økonomiske, organisatoriske etc.) som gjør at bruk av Internett 
skaper spesielle utfordringer i denne sammenheng? 

 
3) Du har en bestefar som føler seg usikker på hva som er fakta og hva som er rykter i 

”E.coli-saken”. Han søkte på Internett og fant flere artikler som ga svært feilaktig 
informasjon, blant annet fra nettsteder www.spisetilsynet.com. Skisser en strategi og gi 
konkrete råd til din bestefar for å skaffe seg mest mulig saklig og troverdig 
informasjon om dette. 

 
Presiseringer 

• Bruk virkelige eller konstruerte eksempler i alle deler av besvarelsen der det er 
relevant. Trekk eventuelt inn momenter fra de obligatoriske oppgavene der dette er 
relevant.  

• Figurer kan gjerne benyttes. 
• Alle deler av oppgaven skal besvares og alle teller omtrent like meget. 
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Hendingar dei siste månadene knytt til førekomstar av E.coli-bakterier i matvarer og likeeins 
spreiing av fugleinfluensaen til våre naboland, har synliggjort myndigheitene sine vanskelege 
oppgåve i å nå fram med tilstrekkelig relevant og så langt mogleg korrekt informasjon til 
landets innbyggarar på eit forståeleg vis.  Ikkje minst kan situasjonen være krevjande før folk 
som prøver å meistre til eit stadig skiftande nyhendebilet. 
 

4) Vis korleis idealet om ytrings- og informasjonsfridom kan ha følgjer for å få frem 
korrekt og fullstendig informasjon om kontroversielle samfunnsspørsmål.  Drøft 
eventuelle problem knytt til praktiseringa av desse fridomsideala i saker som til dømes  
fugleinfluensa og E.coli-bakterien. 

 
5) Kva for rolle meiner du IKT og spesielt Internett kan spele for folk sine muligheiter til 

å skaffa seg informasjon om kontroversielle samfunnsspørsmål?  Ta spesielt i omsyn 
til at det er usemje og/eller usikkert om kva som er ein riktig framstilling av saka, og 
at det stadig kommer nye fakta og meiningar i saka.  Drøft denne samanhangen og 
bruk av Internett i tilhøvre til andre informasjonskanalar.  Er det eigenskapar ved 
Internett (tekniske, økonomiske, organisatoriske etc.) som gjør at bruk av Internett 
skaper spesielle utfordringar i denne samanheng? 

 
6) Du har ein bestefar som er usikker på kva som er fakta og kva som er rykte i ”E.coli-

saka”. Han søkte på Internett og fant fleire artiklar som gav svært feilaktig 
informasjon, blant anna frå nettstaden www.spisetilsynet.com. Skisser ein strategi og gi 
konkrete råd til din bestefar for å skaffe seg mest mulig saklig og truverdig 
informasjon om dette. 

 
Presiseringar 

a. Bruk verkelege eller konstruerte døme i alle delar av dine svar. Trekk inn 
moment frå dei obligatoriske oppgåvene der dette er relevant.  

b. Figurar kan godt nyttast. 
c. Du skal svare på alle delar av oppgåvesettet og alle delar tel omlag likt. 

 


