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computer supported cooperative work

“CSCW should be conceived of as an endeavor to 
understand the nature and requirements of 
cooperative work with the objective of designing 
computer based technologies for cooperative work 
arrangements.” 

(Schmidt & Bannon 1992)

- et design-orientert, flerfaglig forskningsfelt
- forstå samarbeid for å designe IT-støtte
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samarbeidsverktøy
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in5500 innhold (formål)
Emnet gir innføring i og oversikt over det tverrfaglige 
forskningsfeltet Computer-Supported Cooperative Work (CSCW).
I CSCW er fokus på empiriske studier av arbeid og samarbeid med 
mål å kunne foreslå bedre IT-støtte. 
I emnet gjennomgås sentrale teorier og begreper for å forstå 
arbeid og bruk av IT, og studier av hva folk gjør i praksis, både i 
og utenfor arbeidet. 
Målet med emnet er å gi studenter et grunnlag for egen forskning 
om bruk og design av IT i folks hverdags- eller arbeidspraksis. 
Undervisningen er basert på diskusjon av forskningsartikler og 
det legges vekt på at studentene kan definere sin egen interesse 
innenfor forskningsfeltet.
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in5500 læringsmål
• redegjøre for hvordan bruk av IT i arbeid og hverdagsliv kan 

forstås i lys av sentrale teorier og begreper fra CSCW-feltet
• sammenlikne og kontrastere ulike teoretiske og metodiske 

tilnærminger innenfor et bredt og variert forskningsfelt som 
CSCW

• anvende teorier og begreper fra CSCW-feltet på egen empiri og 
egne erfaringer med bruk av IT i arbeid og hverdagsliv

• redegjøre for din egen interesse i CSCW-feltet og begrunne den 
med teori/begreper og empiriske studier fra pensum

• bygge opp din egen forståelse av bruk av IT i arbeid og hverdags-
liv som grunnlag for å forstå CSCW-feltet

• tilegne deg oversikt over og kunne beskrive "state of the art" 
innenfor forskningsfeltet
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in5500 opplegg

• ett tema hver uke 
• vanligvis 2 artikler

• les artiklene før timen & skriv lesenotat
– lesenotat: oppsummering, kommentarer, spørsmål
– målgruppe for lesenotat: deg selv før eksamen

• diskuter artiklene i timen, evt. rediger lesenotat
• til timen får dere diskusjonsspørsmål fra meg 
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in5500 opplegg

• ett tema hver uke 
• vanligvis 2 artikler
2 oppgaver:
• praktisk oppgave:

tegne / skrive et
dokument over
avstand i sanntid

• fordypning i tema
rapport
individuelt/gruppe
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IN5500 kollokvier våren 2022 - versjon 1
uke NB NB FORELØPIG PLAN

dato tema litteratur obliger
4 intro til emnet

26/1 forelesning av Tone
5 hva er cscw og samarbeid Schmidt & Bannon 1992, Bowers et al 1995

2/2  
6 teori om arbeid og praksis Schmidt 2011, Gasser 1986 bruke gruppevare:

9/2   tegne/skrive på avstand
7 begrepet oppmerksomhet / awareness Heath & Luff 1991, Schmidt 2010

16/2  
8 mobilt (sam)arbeid Luff & Heath 1998, Kristoffersen &

23/2  Ljungberg 1999
9 samarbeid innenfor IT Grinter 2003, Beyene et al 2009

2/3  
10 begrepet koordineringsmekanismer Carstensen & Sørensen 1996, Gerson 2008

9/3   
11 samarbeid med roboter Mutlu & Forlizzi 2008, Soma et al 2018

16/3     
12 samarbeid med autonome agenter Klein et al 2004, Wolf & Blomberg 2019

23/3  
13 cscw utenfor arbeidskontekst: i hjemmet Bratteteig & Wagner 2013,Verne & 

30/3  Bratteteig 2016
14 cscw utenfor arbeidskontekst: virtuelle Nardi & Harris 2006, Haapoja & Lampinen  

6/4 verdener / sosiale medier 2018  
15 påskeferie mandag 11. - mandag 18. april  

      
16 presentasjon og diskusjon av rapporter  

20/4   
17 cscw i offentlige tjenester Snellen & Wyatt 1992, Borchorst et al 2012

27/4   
18 infrastrukturer & digitale økologier Monteiro et al 2013, Jung et al. 2008  

4/5 verdener / sosiale medier   
19 samarbeid i design Dourish 2006, Robinson 1993

11/5  
20 oppsummering & eksamenstips  innlevering rapport

18/5   
21  

25/5  
22    

1/6   
23 ??? muntlig eksamen   

8/6    dato bestemmes senere  
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in5500 forslag til opplegg våren 2022

• kjøre standard opplegg,       
men som kollokvie

• ingen innleveringer i Devilry, 
bare muntlig diskusjon & 
feedback

• ingen sjekk av 80% oppmøte
• jeg kommer innom                  

hver uke for en prat
• oblig. innleveringer
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lesenotat: 
• ½-1 side
• oppsummering, 

kommentarer, 
spørsmål ...

oblig. innleveringer:
• mappe m. 80% lesenotater

(= 10 av 13)
• rapport individuell /gruppe 

om begrep / teori brukt på 
case / sammenlikne 2 teorier
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in5500 eksamen

• muntlig eksamen, ca. 30 min.
• en samtale gjennom pensum
• ref. læringsmålene
• forberedelsene viktige for 

samtalen
• første spørsmål:                            

hva er cscw for deg
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