
INF3290 Høsten 2015 – Veiledning til Lesing og Gruppeundervisning 

Dette er en veiledning til INF3290 studenter i forhold til å lese litteratur og forberedelse til 
gruppeundervisningen. Det er gruppelærer (sammen med dere) som styrer gruppeundervisningen. 

Tema: Bruk av IT i organisasjoner 

Hva du skal lære: 

- Hvordan brukes IT i organisasjoner (og på tvers av 
organisasjoner) 

- Hva som kreves for å få til gode IT-systemer i (og på 
tvers av organisasjoner) 

Hva foreleses: 

- Eksempler/cases på systemer 

- IKT som arbeidsverktøy 

- Ordningslogikker og koordinering 

Hva leses: 

- Artikler om konsepter og caser 

Gruppeundervisning: 

- Diskusjon av artiklene 

Sentrale begreper: 

- Samarbeid og koordinering  

- Ordningslogikker 

- Sosio-teknisk 

Pensum: 

1. Tverrfaglig teknologiforskning (Aanestad og Olaussen)  

2. The Integration of Computing and Routine Work (Gasser)  

3. Ordningslogikker i informasjonspraksiser – en case fra hjertetransplantasjon (Grisot)  

4. Subtle Redistribution of Work, Attention and Risks: Electronic Patient Records and Organisational 
Consequences (Vikkelsø) 

Til Gruppeundervisningen (uke 36+37): 

Forberedelse: alle skal lese alle artiklene. Fordel artiklene mellom gruppene, alle artiklene skal presenteres og 
diskuteres. Artiklene bør leses med fokus på hvordan arbeidsprosesser og IT henger sammen. Forslag til fokus 
for lesing og diskusjon: 

Aanestad og Olaussen: Beskriv perspektivet og hva som ligger i kjernen på dette. Hvordan er dette perspektivet 
annerledes fra (IFI) kurs dere har tatt før? 

Gasser: Beskriv hvordan artikkelen beskriver koordinering i arbeidsprosesser og integrasjon av IT I arbeid. Hva 
er de tre strategiene for å håndtere svakheter ved systemene? Har noen erfaringer med dette? 

Grisot: Hva er en ordningslogikk? Gi noen eksempler på logikker fra artikkelen 

Vikkelsø: Beskriv hvordan praksis har blitt forandret som resultat av innføringen av systemet 

  

Tema: Store og komplekse informasjonssystemer 

Hva du skal lære: 

- Hva som kjennetegner store og komplekse 
informasjonssystemer 

- Hva relaterte muligheter og utfordringer er 

- Hva årsaker kan være når IT systemer kollapser – og 
hva kan vi gjøre for å håndtere utfordringene 

- Hvordan organisasjoner håndterer IT – legacy 
systemer, utfordringer/muligheter/viktighet av 
integrasjon og standardisering 

Hva foreleses: 

- Eksempler/cases på IT-kriser/utfordringer  

Hva leses: 

- Kronikker om kriser 

- Caser 

Hva jobbes det med: 

- Prosjekt 

- Egne erfaringer fra kriser og utfordringer 



 - Diskusjon av caser 

Pensum: 

5. Designing Work Oriented Infrastructures (Hanseth og Lundberg) (Case PACS/RIS, Sahlgrenska Hospital) 

6. Balancing the Local and the Global in Infrastructural Information Systems (Rolland og Monteiro) (Case 
Veritas) 

7. Ecologies of e-Infrastructures (Hepsø, Monteiro og Rolland) (Case Sharepoint) 

8. Reflexive integration in the development and implementation of an Electronic Patient Record system 
(Hanseth, Jacucci, Grisot og Aanestad) (Case Elektronisk pasientjournal) 

9. Who’s in Control: Designers, Managers – or Technology? Infrastructures at Norsk Hydro (Hanseth og Braa) 
(Case Hydro) 

10. ICT infrastructure for innovation: A case study of the enterprise service bus approach (Bystand og Aanby) 

11. Control Devolution as Information Infrastructure Design Strategy: A case study of a content service platform 
for mobile phones in Norway (Nielsen og Aanestad) 

Til gruppeundervisningen (uke 35): 
Forberedelse: Lese kronikkene. Hver gruppe identifiser 1-2 norske IT kriser/kollapser ved å lese på nett (se noen 
eksempler nedenfor). Presenterer disse og legger opp til diskusjon om: Hvorfor skjedde krisen? Hva kunne vært 
annerledes – hvordan kan lignende kriser unngås i fremtiden? Har dette noe med kompleksitet å gjøre – i såfall 
på hvilken måte? Er dette en generell utfordring vi kan lære av? 
Eksempler: 
http://www.aftenposten.no/viten/Dataprogram-som-ikke-snakker-samme-sprak-7402951.html 
http://www.aftenposten.no/iriks/IT-kollaps-rammet-de-store-Oslo-sykehusene-6282681.html 
http://www.cw.no/artikkel/offentlig-sektor/krise-politi-it 
http://e24.no/digital/sas-nettsider-fortsatt-ustabile/23292061 
http://www.rbnett.no/nyheter/article10128361.ece 
 
Til gruppeundervisningen (uke 38+39): 
Forberedelse: alle skal lese alle artiklene. Fordel artiklene mellom gruppene, alle artiklene skal presenteres og 
diskuteres. Artiklene bør leses som casestudier og gi forståelse av store og komplekse informasjonssystemer i 
organisasjoner. Forslag til fokus for lesing og diskusjon: 

Hanseth og Lundberg: Hva er de viktigste utfordringene beskrevet? Hva er kompleksiteten? Hvordan foreslås 
den håndtert? 

Rolland og Monteiro: Hva er de viktigste utfordringene beskrevet? Hva er kompleksiteten? Hvordan foreslås den 
håndtert? Hva menes med «balancing»? 

Hepsø, Monteiro og Rolland: Hva sier artikkelen om integrasjon? Hva menes med et «top-down» initiativ? Hva 
er de viktigste utfordringene beskrevet? Hva er kompleksiteten? Hvordan foreslås den håndtert? 

Hanseth, Jacucci, Grisot and Aanestad: Hva ligger i kontroll, kompleksitet og integrasjon? Hva er de viktigste 
utfordringene beskrevet? Hva er kompleksiteten? Hvordan foreslås den håndtert? 

Hanseth og Braa: Hva ligger i tittelen? Hva ligger i standarder og evolusjon? Hva er kompleksiteten? Hvordan 
foreslås den håndtert? Hva menes med «balancing»? 

Bygstad og Aanby: Hva er infrastruktur i denne artikkelen? Hva er kompleksiteten? Hvordan foreslås den 
håndtert? 

Nielsen og Aanestad: Hva menes med kontroll i denne artikkelen? Hva er kompleksiteten? Hvordan foreslås den 
håndtert? 

 
 

 

Tema: Informasjonsinfrastruktur teori / begreper 

Hva skal du lære: 

- Begrepene:  

Kompleksitet 

Informasjonsinfrastruktur (II) og deres karakteristika: 
Sosio-teknisk, Installert base, åpen,delt, heterogen og 
evolverende 

Hva foreleses: 

- Begrepene og eksempler 

Hva leses: 

- Om begrepene 

Hva jobbes det med: 

http://www.aftenposten.no/viten/Dataprogram-som-ikke-snakker-samme-sprak-7402951.html
http://www.aftenposten.no/iriks/IT-kollaps-rammet-de-store-Oslo-sykehusene-6282681.html
http://www.cw.no/artikkel/offentlig-sektor/krise-politi-it
http://e24.no/digital/sas-nettsider-fortsatt-ustabile/23292061
http://www.rbnett.no/nyheter/article10128361.ece


Strategier for å håndtere kompleksitet: kultivering, 
bootstrapping og top-down/bottom-up 

- Å anvende disse begrepene for å analysere og forstå 
konkrete caser 

- Å identifisere, beskrive og diskutere årsaker til 
kompleksitet 

- Å lese en vitenskapelig artikkel og trekke ut relevant 
stoff relatert til begreper 

- Definisjon og diskusjon av Informasjons-infrastruktur 

- Prosjekt  

Pensum: 

12. Large-Scale Complex IT Systems (Somerville et al) 

13. Design Theory for Dynamic Complexity in Information Infrastructures: the Case of Building Internet (Hanseth 
og Lyytinen) 

14. Design as Boostrapping On the Evolution of ICT Networks in Health Care (Hanseth og Aanestad) 

15. How to Infrastructure (Star and Bowker) 

Leseveiledning: 

Somerville et al: Large-Scale Complex IT Systems. Denne artikkelen er en god innledning til kurset. Den 
beskriver hvordan store og komplekse informasjonssystemer er annerledes enn mindre systemer og de 
konsekvensene dette har. Beskriver kompleksitet som et resultat av at mange forskjellige sosio-tekniske 
systemer kobles sammen 

Hanseth og Lyytinen: Dette er den sentrale artikkelen vi bruker for definisjon av karakteristika ved II samt 
relaterte strategier for å håndtere kompleksitet. Fokus i lesingen bør være på å forstå disse 

Hanseth og Aanestad: Les og forstå nettverkslogikk og hvordan dette er en kilde til kompleksitet. Forstå hvordan 
boostratpping er en strategi for å håndtere utfordringer vet nettverk 

Star og Bowker: Beskriver hva infrastruktur er, og hvor viktig alt annet arbeid (fleksibelt) på toppen av 
infrastrukturen er 

Til gruppeundervisningen (uke 43): 

Alle må ha lest Hanseth og Lyytinen. Diskuter: 

- Hva er kompleksitet? Hva er forskjellen på nettverkskompleksitet og sosio-teknisk kompleksitet? Hvorfor er 
kompleksitet relevant? Er kompleksitet noe nytt i forhold til hva dere tidligere har lært på IFI – og i så fall på 
hvilken måte?  

- Eksempler på kompleksitet fra prosjektarbeidet 

- Eksempler på hvordan håndtere kompleksitet 

- Diskuter påstanden: «Kompleksitet innebærer uløselige problemer» 

  

Tema: Prosjektarbeid 

Hva du skal lære: 

- Planlegge og gjennomføre et prosjekt på en profesjonell måte 

- Analysere en organisasjons systemportefølje gjennom en case studie der du bruker kvalitative metoder 
(intervju, observasjon og dokumentanalyse) 

- Å identifisere årsaker til kompleksitet og skissere alternative handlingsstrategier 

- Å knytte egne observasjoner til begreper og trekke ut praktiske implikasjoner 

- Å kritisk reflektere omkring håndtering og styring av IT i organisasjoner 

- Å presentere resultater (muntlig og skriftlig) på en profesjonell måte 

 


