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Seksjon 1

1 OPPGAVE

TFL102, forside
Emnekode: TFL102
Emnenavn: IT og samfunn
 
Dato: 31. mai 2016
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 1
IT og samfunnskonsekvenser (teller 30 %)
Diskuter følgende temaer, og begrunn synspunktene med utgangspunkt i pensumboka og
forelesningene:
 
a. Vil IT bidra til at vi får et bedre helsetilbud?
 
b. Hvilke endringer i arbeidslivet kan delingsøkonomi føre til?
  
c. Hvilke endringer i kompetansebehov og sysselsetting kan robotisering føre til?
 
d. Diskuter påstanden: "Økt bruk av IKT vil bidra til positiv utvikling for underutviklede land"
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

1. 

    a) Vil IT bidra til at vi får et bedre helsetilbud?
Det finnes mange argumenter for at man kan si at IT vil bidra til at vi får et bedre helsetilbud. Helsesektoren

er en av de viktigste sektorene i manges liv da svært mange av oss er innom denne sektoren opptil flere

ganger i løpet av våre liv. IT og digitalisering av helsesektoren kan være med på å effektivisere, standarisere,

fornye, forbedre og forenkle denne sektoren. Regjeringen jobber aktivt for å videreutvikle og innovere det

digitale helsetilbud. 

I dag har vi for ekesmepel fått tilbud om elektronisk pasientjournal (EPJ). Denne skal fungere som en vanlig

journal på nett som leger, annet medisinsk personell og brukeren selv kan ha tilgang til digitalt. En standrisert

EPJ som brukes og stadig oppdateres av brukeren selv og lege kan være med på å redde liv ved å være

enkel og tilgjengelig når den trengs. Rundt et så viktig dokument hvor en kan finne en rekke sensitive

personopplysninger om en bruker er sikkerheten viktig å ta stilling til.

Et annet tilbud som kan gi bedre helsetilbud på tvers av geografisk plassering er telemedisin.Telemedisin er

nettopp medisinsk hjelp uavhengig av geografisk plassering. Ved hjelp av for eksempel live videooverføring,

måletjenester, elektronisk pasientjournal o.l. kan en lege som befinner seg et sted hjelpe en pasient som

befinner seg et helt annet sted. Dette vil være behjelpelig for pasienter som ikke har mulighet til å reise over

større avstander.
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E-respet er også en tjeneste som kan bidra til et bedre helsetilbud. Ved å ha elektroniske resepter er det

mindre risikio for feil i resepter og dette kan i tilfeller være med på å redde liv. E-respet skal også være

enklere å bruke både for pasienter, ansatte i apotet og medisinsk personell.

I Norge i dag har vi nettsiden helsenorge.no som er en del av satsningen på digitalisering for et bedre

helsetilbud. Tjenesten skal gjøre det enkelt for brukeren å finne informasjon om helse, rettigheter, bytting av

fastelge etc.

En siste faktor som kan være med å bedre helsetilbudet ved hjelp av IT er ulike apper til f.eks.

smarttelefoner. Det finnes i dag uttalige treningsapper, helseapper, søvnapper, kostholdsapper osv. Disse

skal gjøre det enkelt for brukere og leve et sunnere liv.

På den andre siden kan alle disse nye tjenestene føre til et usunt forhold til kropp og helse. Vi ser i dag en ny

utvikling av et helsehysteri som grenser mot usunt. Nettsider som lommelegen.no gjør at flere diagnoserer

seg selv, flere blir også psykisk syke og stresset av det massive hysteriet som kan være en følge av

digitaliseringen. 

    b) Hvilke endringer i arbeidslivet kan delingsøkonomi føre til?
Helt siden begynnelsen av internett har deling og utveksling av ressurser, tanker og ideer stått i fokus.

Internett og digitalisering åpner for en ny delingsøkonomi og delingskultur. Delingsøkonomi er et

sosioøkonomisk system basert på deling av ressurser. Delingsøkonomi åpner for at privatpersoner kan dele,

låne og kjøpe produkter og tjenester av hverandre. Dette har både en rekke fordeler, men også en rekke

ulemper, og fører med seg endringer i arbeidslivet.

Fordelene kan sies å være: Det åpner for flere arbeidsplasser i et allerede presset arbeidsmarked, brukerene

får flere valgmuligheter, mindre svart arbeid og det kan være miljøvennlig (mindre bruk og kast samfunn)

Ulempene kan være: Skatteutfordringer, hvem som har arbeidsgiveranssvaret, økning av svart arbeid,

utfordrer det allerede etablerte næringslivet og mindre "vanlige" arbeidsplasser som er en viktig del av

manges identitesbygging. Tillit er en helt essensiell faktor for at delingsøkonomi skal fungere, og uærlige

personer med uærlige hensikter kan misbruke dette. 

Eksempler på delingsøkonmi er AirBnb, Uber og Finn.no. Airbnb er en tjeneste hvor privatpersoner kan leie

ut private rom/hus/leiligheter. Dette bruker nå svært mange som et billigere alternativ til hotell.

Uber er en tjenesteservice hvor private aktører kan tilby billigere drosjeservice. Taxi-næringen stiller seg

svært kritisk til denne tjenesten da det ikke trengs drosjeløyve og sertifisering for å være en ubersjåfør. Det

argumenters også med at tjenesten gir et usunt konkurransemarked som den etablerte taxi-næringen ikke

kan konkurrere med.

Finn.no er en nettbasert tjeneste hvor man blant annet kan selge og kjøpe gamle produkter som andre

privatpersoner ikke lenger har bruk for. Bruken av finn.no i Norge har tatt av og det legges ut utallige

annonser hver dag.

Delingsøkonomi digitalt gjør at man ikke trenger en mellomperson/mellomledd for å dele/selge/leie ut

ressurser som privatperson.

    c) Hvilke endringer i kompetansebehov og sysselsetting kan robotisering føre til?
I dag står vi ovenfor en endring i kompetansebehov og sysselsetting som følge av IKT og digitalisering.

Endringene kan sammenlignes med den industrielle revolusjon hvor maskiner tok over en stor mengde

jobber, og mennesket var redd for å blir overflødige og ubrukbare. Som vi vet i etterid tok maskinene over en
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del jobber, men nye jobber ble også skapt. Det samme kan vi se i dagens samfunn hvor digitalisering tar

over, men også skaper jobber. En ny faktorer i denne diskusjonen er hvorvidt roboter og robotisering fører til

endringer. Robotisering jobbes og forskes stadig med, og det er gode grunner til at vi kan se for oss en

fremtid hvor robotisering har tatt over jobber innenfor transport, kommunikasjon, helse, salg og service. Det

vil derfor være nødvendig med økt kompetanse innenfor IT yrket som kan videreutvikle og forbedre denne

teknogien. I stortingsmelding 23 (Digital Agenda i Norge) har regjeringen slått fast at det vil være vesentlig

behov for økt fokus på IT-utdanning, forskning og arbeid. 

En ulempe med roboter og robotisering er at det er svært vanskelig å kode skjønn, gråsoner og menneskelig

kontakt. Innenfor f.eks. helse hvor dette er svært viktig er det derfor en lang vei igjen å gå før roboter kan ta

over stillingen til leger og sykepleiere. Kunstig Intelligen (KI) forskes og arbeides det stadig med. Dette dreier

seg om å gi roboter en tilnærmet lik intelligens som mennesker. En rekke forskere, blant annet Stephen

Hawking, har advart mot dette. I advarselen ble det gitt utrykk for at det var en lange rekke fordeler, men at

det også da er helt kritisk å ta stilling til alle ulempene og konsekvensene. 

 

    d) Diskuter påstander: "Økt bruk av IKT vil bidra til positiv utvikling for underutviklede land"
Påstanden "økt bruk av IKT vil bidra til positiv utvikling for underutviklede land" kan diskuteres både for og i

mot. Det er ingen tvil om at bruk av IKT i i-land er en faktor som gjør at vi ligger lang foran utviklingsmessig,

og det vil være ønskelig at også u-land får tilgang til denne teknologien for forbedring av helse, arbeid og

utdanning. Men en kan ikke bare legge til rette for teknologien og regne med at landene og samfunnene tar

det i bruk slik som vi gjør. En er også nødt til å ta hensyn til en rekke andre faktorer slik som religion, kultur,

infrastruktur, behov, ønske og samfunnet generelt. Det er også viktig med tillit og en pådriver.

Universitet i Agder er en del av et prosjekti Nepal kalt Nepal Wireless Networking Project. Prosjektet startet i

2003 og ønsket å binde landsbyer i fjellene i Nepal sammen med hverandre og sammen med verden.

Prosjektet møtte motstand fra landeta regjering, så det var et behov for hemmelighold, men ved hjelp av en

pådriver og tillit i landsbyen ble prosjektet en suksess som nå er utvidet til 200 landsbyer. Noen av

landsbyene har klart å trekke turister som har ført til økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. Helsehjelp kan

nå fås digital og barn har mulighet til opplæring og utdanning. En viktig faktor for at prosjektet har vært en

suksess har vært at de mange andre faktorene i bildet også ble tatt hensyn til. 
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3 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 2
Etikk (20%)
Læreboken i kurset beskriver hvordan ulike etiske teorier kan bidra til å avgjøre hva som er rett og
galt i ulike sammenhenger. Bruk av ulike teorier kan gi ulike svar. Ta for deg to etikk-teorier og vis
med caset nedenunder hvordan de kan bidra til å belyse om en handling er rett eller gal.
 
Case: Du er ansatt som seniorutvikler i et nystartet IT-selskap som utvikler et spennende nytt
system som gjør at selgere kan generere og maile salgsslagord og bestillinger fra smarttelefonen
sin. Selgere i selskapet ditt har fått et stort selskap til å tro at systemet vil bli tilgjengelig i løpet av
få uker. Dessverre så er det fremdeles noen småfeil (bugs) i systemet. Testlederen rapporterer at
alle de kjente feilene ser ut til å være små og enkle å rette, men det vil ta en måned før testgruppa
er sikre på at systemet ikke inneholder noen alvorlige feil. På grunn av den harde konkurransen,
så er det kritisk at dere er «først på markedet» med applikasjonen deres. Så vidt du vet vil et
velrennomert bedrift lansere en lignende applikasjon i løpet av noen få uker. Spørsmålet er: Vil du
anbefale lansering av applikasjonen allerede neste uke?

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

2.
Etikk er en av de viktigste områdene innen filosofi og kan betegnes som læren om moral. Etikk skal være

med å sette rettningslinjer og normer for rette og gale handlinger. I dagens samfunn hvor IKT inkorporeres

mer og mer inn i våre daglige liv er vi nødt til å sette oss inn i de mange nye etiske utfordringene vi står

ovenfor. 

I dette scenarioet vil jeg ta for meg handlingsutilitarisme (act utilirarism) og Kants etikk for å belyse det etiske

problemet. 

Handlingsutilitarisme er en konsekvensetikk som bestemmer om en handling er rett eller gal ved å se på

dens konsekvenser. Handlingen vil være etisk rett om det er den handlingen som fører til mest mulig lykke for

flest mulig levende vesner. Utfordringer ved denne teorien vil være at det er svært vanskelig å regne ut alle

konsekvense. Ved bruk av handlingsutilitarismen er vi i dette scenarioet nødt til å se på konsekvensen av å

anbefale lanseringen av applikasjonen før alle "bugsene" er rettet opp. Hvis det viser seg at småfeilene ikke

har noe nevneverdig å si for det store selskapet, og kjøperen vil være fornøyd med produktet vil det være

etisk riktig. Men om bugsene fører til store problemer/feil som videre fører til konsekvenser for hele det store

selskapet og alle som jobber der vil det være etisk ukorrekt. Men om feilen bare er små, men fortsatt har har

noen konsekvenser for det store selskapet kan det alikevel være en etisk rett handling fordi det føler til mer

lykke og goder for de ansatte i det nystartede IT-selskapet som kan fikse småfeilene etterhvert. Da en aldri
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kan vite alle konsekvense av en handling kan det etiske problemet diskuteres i det uendelige og

handlingsutilitarismen vil ikke kunne gi svar på om handlingen var etisk rett eller gal før alle konsekvensene

av handlingen blir synlig.

Kants etikk er en sinnelagsetikk hvor sinne/motviasjonen til den som utfører en handling bestemmer om

handlingen er etisk gal eller riktig. Kant etikk har også to kategorsike imperativ hvor det første er: handlingen

skulle kunne bli gjort til en universell lov, altså at alle andre skulle kunne gjøre det samme i samme situajson.

Det andre imperativet er at man skal bruk mennesker som et mål, men ikke som et middel. Ved hjelp av

Kants etikk vil den etiske problemstillingen bli noe annerledes. Sinnelaget til seniorutvikleren som anbefaler

applikasjonen på tross av bugs vil være at vedkommende ønsker å være først på markedet for å tjene

penger på tross av et uferdig produktet. Trekker vi inn de kategoriske imperativene bruker seniorutvikleren

derfor det store selskapet som et middel for å nå IT-selskapets mål. Handlingen vil heller ikke kunne bli gjort

til en universell lov da det ville åpnet opp for en rekke uferdige applikasjoner som kan inneholde alvorlige feil.

Det ville derfor ifølge Kants etikk være uetisk å anbefale lansering av applikasjonen.
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4 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 3
IKT-politikk (35%)
 
a. Stortingsmelding 23  - Digital agenda for Norge (2012-2013) gir regjeringens
   og  stortingets målsetting for IKT-politikk på ulike felt.
   Redegjør for 3 ulike målsettinger i denne meldingen.
 
b. Redegjør kort for noen ulike måter som digitaliseringen av samfunnet har
   bidratt til økt sårbarhet.
   Hvilke tiltak kan offentlig sektor bidra med for økt sikkerhet i samfunnet som
   helhet?
   
c. Forklar kort hva "persondata" er.
 
d. Forklar kort hva et "åndsverk" er
 
e. Hva er "sensitive persondata"?
 
f. Når og til hvem skal det søkes konsesjon for personregistere?

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

3.
    a) Stortingsmelding 23  - Digital agenda for Norge (2012-2013) gir regjeringens og stortingets målsetting
for IKT-politikk på ulike felt. Redegjør for 3 ulike målsettinger i denne meldingen.
Et av målsteningen i Stortingsmelding 23 er å øke og videreutvikle den digitale kompetansen i Norge.

Regjeringen har sett verdien i at befolkningen har denne kompetansen både på nasjonalt plan og på globalt

plan. Digital kompetanse vil være viktig i Norge for effektivisering, forbedring og innovasjon.

En annen målsetning er digitaliseringen av helsesektoren. Ved å digitalisere denne sektoren vil det være en

lang rekke fordeler. Økningen av antallet eldre blir brukt som et eksempel. Ved hjelp av digital

velfeferdsteknologi som komfyrvakt, fallsensor, måleinstrumenter og trygghetsalarm vil eldre har mulighet til å

bo hjemme lenger slik som de vil. Det gir også økt trygghet, sikkerhet og selvstendighet.

Den tredje målsetningen jeg skal ta for meg er IKT og hvordan det henger sammen med miljø og klima. IKT

og teknologi henger sammen med store klimautslipp, men teknologien har også mulighet til å redusere

utslippene på en lang rekke områder. Ved å gjøre innhold tilgjengelig digitalt og å tilby digitale produkter

fremfor fysiske produket (f.eks. bøker, CDer, film) kan dette være med på å minske klimautslipp. Brukerne
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føler seg også som en del av det globale samfunnet, og ønsker et tilbud der etter. Ved å digitalisere produkter

og tjenester spares det penger på både transport og produksjon.

 

    b) Redegjør kort for noen ulike måter som digitaliseringen av samfunnet har bidratt til økt sårbarhet.
Hvilke tiltak kan offentlig sektor bidra med for økt sikkerhet i samfunnet som helhet?
I dagens informasjonssamfunn hvor vi er koblet opp og bruker digitale produkter og tjenester døgnet rundt

kan vi si at samfunnet har blitt mer sårbart, og sårbart på en helt ny måte. Mengden informasjon og ressurser

som ligger tilgjengelig på nett kan være svært enkelt å samle inn og distribuere til uhederlige formål.

Digitaliseringen av samfunnet har også gjort oss i store grad avhengig av denne teknologien, og vi føler oss

nærmes blindet eller lammet uten. Enkle sammenbrudd i teknologiske tjenester kan bryte sammen hele

infrastrukturen i samfunnet og kan få svært kritiske konskevenser da både telekommunikasjon,

kommunikasjon, helse, utdanning, forsvaret, næringsliv og service er bundet opp mot denne teknologien.

Det er derfor en svært viktig samfunnsoppgave å strebe ettet at vi tar utnytte av alle fordelene, men også

sikrer oss og er klar over sårbarheten vi står ovenfor. 

Offentlig sektor er nødt til å bidra med en rekke tiltak for å øke sikkerheten. Ved å ha strenge

autoriseringskrav, lover og regler kan det bidra til økt sikkerhet. Det er også viktig med god opplæring av den

enkelte bruker og å bruke ressurser på videre forskning og utdanning innen IKT-sektoren. 

 

    c) Forklar kort hva "persondata" er.
Persondata er informasjon eller opplysninger som kan trekkes opp mot en enkeltperson slik som navn,

adresse, fødselsnummer og ip-adresse. Persondata er beskyttet av personopplysningsloven.

 

    d) Forklar kort hva et "åndsverk" er
Åndsverk er et skaperverk laget av en opphavsmann slik som for eksempel et kunstnerisk verk, musikk, film

eller et literært verk. Åndsverk og opphavsmannens rettigheter er beskyttet av åndsverkloven.

 

    e) Hva er "sensitive persondata"?
Sensitive persondata er personopplysninger med sensitiv verdi som kan knyttes opp mot en enkeltperson.

Sensitive persondata kan være etnisitet, religiøs tilhørighet, legning, helseforhold, kriminell bakgrunn og

politisk ståsted. Sensitiv persondata er også beskyttet av personopplysningsloven. 

 

f) Når og til hvem skal det søkes konsesjon for personregistere?
I personvernloven står det nedfelt at når en skal registrere et personregister digitalt skal det søkes

konsesjon av datatilsynet. 
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5 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 4
Fra semesteroppgavene (”presentasjonene”) (15 %)
a. Hvilke problem gir ”digitale skiller” i samfunnet?  
 
b. Pek på noen utfordringer eller problemer med barns tilgang til Internett
 
c. Forklar kort hvilke gevinster vi kan få i såkalte "Smart cities", og hva som
   gjør slike byer "smarte"
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

4.
    a) Hvilke problem gir ”digitale skiller” i samfunnet?  
Digitale skiller definers som gapet mellom de med regelmessig tilgang til IT (særlig internett) og de uten. Det

er store digitale skiller både nasjonalt i Norge, men også globalt. Digitale skiller kan gi utfordringer og

problemer i samfunnet ved at folk faller utenfor og ikke får benyttet de ressursene og mulighetene teknoligen

gir. For å ta Norge som et eksempel hvor nesten alle har tilgang til teknologien, men det fortsatt finnes

digitale skiller - skillet har også noe å gjøre med bruken av teknologien. Den store eldregenrasjonen i dag

som ikke har vokst opp med internett syntes det er utfordrende med den stadige overflyttningen fra analoge

til digitale kommunikasjons- og tjenesteportaler. Lokalbanker legges ned og presser eldre over på plattformer

de føler seg usikre på. Digital kompetanse er derfor svært viktig og nevnes blant annet i Stortingsmelding 23

- Digital Agenda for Norge (2012-2013). Her står det blant annet at helt fra tidlig skolealder skal barn bli gjort

kjent med digtale verktøy og programmer slik at de har den kompetansen de trenger videre i livet.

Stortingsmeldingen tar også for seg at å gi digital kompetanse til de som har falt utenfor arbeidslivet vil gi de

mulighet til å komme tilbake i arbeid igjen.

Vi kan se at det ofte er de som har mest nytte av teknologien som ikke har kompetanse eller muligheten til å

ta den i bruk.

    b) Pek på noen utfordringer eller problemer med barns tilgang til Internett
Barn digitaliseres i dag tidligere og tidligere, og internett er allerede integrert i deres hverdag og privatliv i en

svært ung alder. Ved dette er det en rekke fordeler, men også en rekke utfordringer som man er nødt til å

være bevisst på.

Barns tilgang til internett har gjort mobbing av andre svært mye enklere enn tidligere. Ulike apper og sosiale

medier er tilgjengelig døgnet rundt og er vanskelig å overvåke for foreldre/lærer. På internett har man også

større muligheter til å være anonym som kan gjøre terskelen lavere.
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På internett finnes det også en lange rekke farer barn kan komme over, slik som f.eks. pedofile som utnytter

de. Chat og bruk av webkamera kan gjøre at barn kommer i kontakt med folk med uhederlige formål. Dette

kan også brukes i rekruteringen av barn til ulike ekstemistiske miljøer.

Barn er også svært lett påvirkelige og vi kan se at alt fra dataspill til blogger setter sine spor i barns

påvirkningshverdag. Et eksempel på dette er f.eks. jenter som får et usunt kroppsbilde og ideal ved å følge

bloggere og "instagrammeres" perfekte hverdag. 

 

    c) Forklar kort hvilke gevinster vi kan få i såkalte "Smart cities", og hva som gjør slike byer "smarte"
Smart Cities er betegnelsen på byer som tar i bruk teknologiske hjelpemiddeler for å bli smartere.

Teknologien vil da henge sammen og tilby smarte løsninger til brukerene. Internet of Things (IoT) henger tett

sammen med Smart Cities og dreier seg om at ting er koblet sammen opp mot internett. Gevinster av Smart

Cities kan være flere - effektivitet, automatisering, miljøgevinst, enkelhet, inovasjon. Brukere skal i prinsippet

få en enklere og mer effektiv hverdag. Rushtrafikk kan være et eksempel - ved hjelp av teknologi kan dette

unngås ved at et system gir deg alternative reiseruter og annen nyttig informasjon. 
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