
Prosjektoppgave  
Alle kursdeltakere skal samarbeide om et prosjekt. Det er lagt opp til to gruppeleveranser 
(13/10 og 10/11) og en individuell leveranse (21/11) som alle må bestås for å få gå opp til 
eksamen. Leveransene sendes på epost til pnielsen@ifi.uio.no og til margunn@ifi.uio.no. 
De ukentlige gruppesamlingene vil bestå av løpende prosjektpresentasjoner (hva er 
oppnådd/hva er planlagt), mulighet for å stille spørsmål til feltarbeidet eller pensum og 
tid til å jobbe sammen. Det er obligatorisk fremmøte på disse samlingene. 

  
1. Innlevering (13. oktober 2011) 
Undersøk og beskriv en informasjonsinfrastruktur.  
Leveransen består av: 
a. En undersøkelse som består av minst 2 intervjuer av personer som er involvert med infrastrukturen, enten 
gjennom å utvikle eller å bruke den.  
• Intervjuene skal suppleres med annenhånds informasjon slik som rapporter og web.  

• Intervjuene skal utføres og dokumenteres på en vitenskapelig måte.  

b. En skriftlig beskrivelse av funnene i undersøkelsen. Beskrivelsen skal: 
•  Være basert på faktaopplysinger samt informasjon fra intervjuobjektene.  

• Omhandle de forskjellige komponentene som infrastrukturen består av (teknologi, aktører, standarder etc.) og 
hvordan de henger sammen.  

• Anvende begrepene/konseptene fra kurset og beskriver casen som en informasjonsinfrastruktur.  

• Beskrive hvordan infrastrukturen har utviklet seg over tid.  

• Ha et omfang på 10-15 A4-sider. Dokumentet skal fremstå ryddig og profesjonelt (slik at det gjerne kan deles 
med eieren av informasjonsinfrastrukturen eller andre) 

c. Presentasjon av casen på seminar (med PowerPoint eller lignende). 
  
2. Innlevering (10. november 2011) 
Analyser casen beskrevet i første del. Dette er altså en videreføring av 1. Innlevering.  
Leveransen består av:  
a. En skriftlig analyse av casen. Analysen skal:  
• Inneholde en beskrivelse og diskusjon av hvilke faktorer har påvirket infrastrukturen i en positiv retning 

(suksessfaktorer) samt hvilke faktorer som har vært utfordringer. Her er det viktig å bruke 
begrepene/konseptene fra kurset  

• Inneholde en beskrivelse og diskusjon av hvilke strategier som ble anvendt (gjerne sett i lys av punktet 
ovenfor), mulige alternative strategier som kunne ha vært anvendt  

• Inneholde en beskrivelse av forslag til strategier for å videreutvikle infrastrukturen  

• Ha et omfang på 25-30 A4-sider. Dette dokumentet skal være en videreutvikling av og således inneholde 1. 
Innlevering. Dette dokumentet skal fremstå ryddig og profesjonelt  

b. Presentasjon av analysen på seminar 
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3. Innlevering (21. november 2011) 
Sammenlign av case.  
Leveransen består av: 
a. En skriftlig sammenligning av egen case med annen case presentert på forelesninger (ikke de andre 
prosjektcasene). Sammenligningen skal:  
Beskrive og diskutere likheter og forskjeller mellom casene – fokuser på likheter du synes er 
fremtredende/interessante relatert til begrepene/konseptene brukt i kurset (enabling, shared, open, 
heterogeneous, standardized, evolving, installed base) 

• Ha et omfang på 4-5 A4-sider. Dokumentet skal fremstå ryddig og profesjonelt  

• Leveres individuelt (det er med andre ord ikke lov å samarbeide)  
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