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  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

SAMMANFATTNING
Nätverket för IT i högre utbildning är öppet för alla som arbetar med digitalisering av högre utbildning vid landets 
lärosäten. Nätverkets e-postlista består av 216 prenumeranter. Tyngdpunkten i arbetet under året har varit att 
stärka ITHU:s samverkan med myndigheter, organisationer och nätverk. ITHU har under året 2018 bl.a. inlett ett 
samarbete med UKÄ och fungerat som referensgrupp till UHR och Regeringens digitaliseringsråd. ITHU:s styr-
gruppsmedlemmar har också varit synliga på konferenser, nationellt och internationellt, med konferensbidrag i 
form av presentationer och workshops. ITHU har också varit synliga på konferenser, nationellt och internationellt, 
med konferensbidrag i form av presentationer och workshops. Två av subnätverken som arbetar i ITHU:s regi, LMS 
och Digital tentamen har överflyttat sin huvudverksamhet till andra aktörer. LMS-gruppens arbete har resulterat 
i en tjänst, SUNET LMS, och arbetet med digital tentamen övergick till SUNET Inkubator och sedermera till ITCF. 

ITHU:s arbete utförs ideellt, på de flesta håll inryms arbetet i nätverket i den ordinarie tjänsten på respektive 
lärosäte, men i vissa fall utförs arbetet på fritiden. Inga medlemsavgifter har tagits ut under 2018.

KORT BAKGRUND
Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) bildades 2007 av NSHU (Myndigheten för Nätverk och Samarbete inom 
Högre Utbildning) under namnet IKT-infrastrukturgruppen. I samband med nedläggningen av NSHU överfördes 
resterande medel från verksamheten 2008-10-06 till Uppsala universitet som innehade ordförandeskapet. Ord-
förandeskapet gick sedermera över till Karlstad universitet och Claes Asker, 2010. År 2012 var det dags för Lunds 
universitet och Åsa Forsberg att ta över ordförandeskapet, resterande medel och ekonomiskt ansvar. År 2014 
valdes Lasse Bourelius, Blekinge Tekniska Högskola, till tillförordnad ordförande fram till höstinternatet. Markus 
Schneider, Karlstads universitet, valdes som ordförande för resterande mandatperiod, dvs. 2015, och befintliga 
medel överfördes till Karlstads universitet. Vid internatet i Borås hösten 2016 valdes Birgitta Hemmingsson till 
ordförande och det ekonomiska ansvaret och medlen flyttades till Mittuniversitetet. Niklas Brinkfeldt vid Umeå 
universitet valdes till vice ordförande.

INLEDNING
ITHU är professionsnätverket för digitalisering inom högre utbildning. Nätverket arbetar för att höja kompetensen 
hos lärosätenas medarbetare, initiera arbetsgrupper, vara IT-pedagogiskt stöd för andra lärosätesgemensamma 
nätverk. Nätverket består bl.a. av:  

• pedagogiska utvecklare
• ikt-pedagoger
• ikt-coacher
• universitets- och högskolelärare som i sitt arbete stöttar kollegornas användning
• personal inom it-enheter/avdelningar som arbetar med utveckling
• IT-chefer
• förvaltningsledare/systemansvariga
• bibliotekarier med inriktning mot IT-pedagogik 
• beslutsfattare inom högre utbildning med intresse av implementering och användning. 

SYFTE
Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, har som sitt främsta syfte att främja och stimulera lärande genom god 
och pedagogisk användning av IT i lärosätenas utbildningar. Nätverket arbetar med att på ett pedagogiskt sätt 
dra nytta av digitaliseringens möjligheter i utvecklingen av undervisningen i högre utbildning. 

Nätverket ska:
• verka för att höja den högskolepedagogiska digitala kompetensen hos medlemmarna, dvs. lärosätenas 

medarbetare
• initiera och samordna aktiviteter, projekt och arbetsgrupper inom det IT-pedagogiska arbetsområdet
• vara ett IT-pedagogiskt stöd för andra lärosätesgemensamma nätverk
• omvärldsbevaka utvecklingen inom området
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Verksamhet och resultat 2018
FORTLÖPANDE ARBETE - AKTIVITETER FRÅN VERKSAMHETSPLANEN FÖR 2018

Under 2018 har fokus varit på samverkan mellan ITHU och myndigheter, organisationer och nätverk. ITHU har un-
der året stärkt samverkan med UKÄ, varit tillfrågad som referensgrupp till UHR och Regeringens digitaliseringsråd 
och arbetat vidare med relationerna till nätverk som SVERD, ITCF och Swednet.

Både styrgruppens medlemmar och hela nätverkets medlemmar bevakar kontinuerligt internationella trender 
och medverkar vid nationella och internationella konferenser inom högre utbildning. Kontakter har under året 
knutits med ITHU:s motsvarigheter i andra länder runt om i världen. 

Nationellt finns ett antal nätverk med likartat syfte och målsättning som ITHU. Under 2018 har ITHU arbetat vidare 
för att stärka kontakten med dessa och ett arbete för ett närmare samarbete med många av dessa nätverk har 
stått i fokus. 

Alla medlemmar ansvarar för att arbeta med lobbyverksamhet för att påverka sina lärosäten angående frågor 
om IT i undervisning och lärande.

Aktiviteter
ITHU genomförde sedvanligt två internat under 2018 med nätverkets medlemmar som deltagare. Vårens internat 
arrangerades tillsammans med Swednet utifrån att de båda nätverken ville stärka banden. Höstens internat ge-
nomfördes inom ramen för SUNET-dagarna. Det finns stora fördelar med samordning. Utöver uppenbara bespa-
ringar är det framför allt för att samordningen främjar nätverkande. Programinnehållet vid internaten behandlar 
ett brett spektrum av frågor rörande IT i undervisning och lärande; pedagogiskt, tekniskt, organisatoriskt och 
administrativt.

ITHU-INTERNAT GÖTEBORG 24-25 MAJ
Vårens internat, den 24-25 maj, arrangerades tillsammans med Swednet. ITHU arrangerade under internatet 
workshop för utbildning för hållbar utveckling och digitalisering av högre utbildning. PIL-enheten presenterade 
arbetet kring återkoppling med hjälp av Feedback Fruits. 

ITHU:s årsmöte avhandlade bl a verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk rapport och budget och 
rapporter från arbetsgrupperna. Val av styrgrupp och ny valberedning genomfördes.

ITHU-INTERNAT I KARLSTAD 2-3 OKTOBER
Karlstads universitet var värd för årets höstinternat, som samordnades med SUNET. Internatet började måndag 
förmiddag och pågick till tisdag eftermiddag där det avslutades med gemensam middag i SUNETs regi. Temat 
var “Utbildningsstödjande tjänster i samarbete”.

PRESENTATIONER 
Workshop under EDEN-konferensen i Genua juni 2018 “Supporting development of digital learning spaces”. 
Lena Dafgård, Niklas Brinkfeldt och Birgitta Hemmingsson presenterade på plats och Johani Karonen fanns 
online. Alastair Creelman var behjälplig med skrivande och planering. http://ny.ithu.se/ithu-holl-workshop-pa-
eden-i-genua/

Under konferensen NU2018 i Västerås arrangerade ITHU två sessioner i formen “Diskutera och få återkoppling” 
på temat “Delade processer och resultat vid utvärdering av digitala verktyg” (Niklas Brinkfeldt och Minette 
Henriksson) samt “Samverkan mellan lärosäten för högskolepedagogisk utveckling – förutsättningar, möjligheter 
och hinder” (Niklas Brinkfeldt och Lars Uhlin).
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Arbetsgrupper 2018
MEDIEGRUPPEN 
Sammankallande för gruppen är Erik Lundberg, Göteborgs Universitet.

Många av lärosätena som representeras i nätverket finns även med i SUNET Play-nätverket, vilket skapar gott 
samarbetsklimat. Mediegruppen är aktiva, självgående och ordnar träffar regelbundet. Under 2018 träffades 
mediegruppen i maj för workshop på Stockholms Universitet. ITHU:s ordförande deltog i workshopen.

LMS-GRUPPEN
Sammankallande är Lasse Bourelius, Blekinge Tekniska Högskola. 

Arbetet har resulterat i en tjänst som SUNET upphandlat, SUNET LMS, Tjänsten bygger på Canvas. SUNET LMS 
har en eget nätverk (sprunget ur ITHU-samarbetet vid namn Salsa-nätverket som är ett aktivt nätverk i ständig 
utveckling. 

DIGITAL TENTAMEN
Sammankallande är Mats Brenner, Högskolan i Gävle.

En ny arbetsgrupp bildades i slutet av hösten 2017. Projektet övergick under 2018 till SUNET Inkubator som se-
dermera övergick till ITCF:s regi.

Webbinarier
ITHU arrangerar flera webbinarier per år, oftast i samarbete med andra organisationer. Under 2018 fick denna del 
av verksamheten prioriteras ner lite eftersom mycket kraft lades på samverkansaktiviteter. Följande webbinarier 
genomfördes under ITHU:s flagga 2018:

14 MAJ
Facilitated MOOC-support
Många av de som skulle vinna mest på onlineutbildningar saknar den studievana och studieteknik som krävs 
för att tillgodogöra sig dessa utbildningar. Ett behov av praktisk hjälp och support från en mentor finns. I denna 
workshop presenterades möjliga lösningar.
https://moonliteproject.eu/events/webinars/webinar-5/

6 DECEMBER
Framtidens högskola - vision och utmaningar
Ett projekt vid KTH, Framtidens KTH-utbildningar, tog fram förslag på hur verksamheten skulle kunna se ut jubi-
leumsläsåret 2027/2028 då KTH fyller 200 år. Resultatet från projektet var i form av en fiktiv utbildningsbroschyr 
för studenter. I webbinariet diskuterade vi framtidens högskola utifrån KTHs vision.
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Samverkan
Under 2018 har samverkan med myndigheter, organisationer och nätverk varit det högst prioriterade området 
i ITHU:s verksamhet. 

UKÄ
En dialog mellan ITHU och UKÄ kring digitalisering av högre utbildning inleddes under NU-konferensen i Västerås. 
Planeringsarbetet för en virtuell konferens som genomförs under hösten 2019 tog fart.

UHR
ITHU:s styrgrupp fick via nätverkets ordförande en förfrågan att delta i hearingen kring utlysning av medel för 
distansundervisning i glesbygd. Stora delar av styrgruppen deltog i hearingen i lokalerna på Piperska muren 14 
november.

REGERINGENS DIGITALISERINGSRÅD
I maj 2018 blev ITHU:s ordförande kontaktad av en representant från Regeringens digitaliseringsråd som ville 
ställa frågor till nätverket om digitalisering. Ett möte hölls med stora delar av styrgruppen och ITCF:s samordnare. 

SUNET
I SUNET finner ITHU en stabil och bra samarbetspartner. Nätverket har under många år haft möjlighet att hålla 
internat under SUNET-dagarna, vilket är väldigt värdefullt. SUNET är dessutom en tydlig spelare i det digitala 
pusslet och därmed en viktig resurs för nätverket.

ITCF
Det goda samarbetet med ITCF fortsätter och under SUNET-dagarna i Karlstad träffades ITHU:s och ITCF:s styr-
grupper för att se vilka områden nätverken bäst kan samverka kring. Digitalisering av högre utbildning var ett 
hett ämne.

SVERD
Under EDEN-konferensen i Genua hölls ett informellt möte mellan SVERD och ITHU för att undersöka möjlighe-
terna till samarbete. Ordförande och vice ordförande för ITHU deltog vid SVERD:s höstkonferens den 19 oktober 
i Stockholm.

SWEDNET
En gemensam konferens hölls i Göteborg 24-25 maj. Nätverken arbetar på nya former för samarbete framöver.

Nätverksarbete 

NÄTVERKSMÖTEN I E-MÖTESRUM
ITHU har möte en gång i månaden via e-möte, den första tisdagen i varje månad kl 15.00. E-mötena är en viktig 
arena för informationsutbyte, kompetensutveckling och planering av olika aktiviteter. I nätverksrummet för ITHU 
har det ägt rum 300 möten sedan starten med Adobe Connect 2010. I Zoom har under 2018 (april-dec) ca 25 möten 
genomförts i ITHU:s regi. Mötena är i första hand nätverksmöten och styrgruppsmöten.

Nätverksmötena har i snitt 20-25 deltagare. Under 2018 har nätverket övergått helt till att använda Zoom som 
mötesrum. Zoom har enklare inställningar och stabilare ljud och bild jämfört med den mer komplexa plattformen 
Adobe Connect. Delar av innehållet i nätverksträffarna baseras på aktuell information om vad som händer inom 
IKT och lärande inom svenska lärosäten. Vid varje möte delar representanter vid respektive lärosäten informa-
tion på en digital anslagstavla i form av en Padletsida. Deltagarna i nätverksträffarna har gruppdiskussioner om 
innehållet och kommer därefter överens om vad man vill veta mer om. Detta ämne kan sedan vara fokus och 
presenteras vid nästa nätverksträff. Utifrån valt fokus bjuds också gäster in till nätverksträffarna.
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ITHUs medlemmar 
ITHU har en gemensam e-postlista med 213 prenumeranter. Vid varje lärosäte finns en kontaktperson utsedd.

ITHU:S UTVECKLING
Ett återkommande tema för diskussion inom nätverket är dess organisationsform och hållbarhet. En svaghet är 
att nätverket bygger sin verksamhet väldigt mycket på frivilliga insatser och engagerade individer. Idag saknar 
ITHU intäkter eftersom nätverket inte tar medlemsavgifter eller får finansiering från lärosätena. Trots detta har 
ITHU ändå åstadkommit väldigt mycket positivt för digitalisering inom högre utbildning framförallt i Sverige. 
Följande viktiga frågor måste lösas inom den närmaste framtiden:

• Hur skapar ITHU en hållbar organisationsform med trygg finansiering?
• Hur definierar nätverket medlemskap?
• Hur bygger ITHU upp sin legitimitet gentemot lärosätena?

STYRGRUPPEN 
Styrgruppen har det övergripande ansvaret för att se till att nätverket hålls samman. Den viktigaste uppgiften 
är att förbereda nätverksmöten, både virtuella och reella, att utse programansvarig till internaten och delta 
i programplaneringen. Därutöver behandlas frågor avseende ekonomi, administration, information och den 
fortsatta verksamheten. Styrgruppen har e-möten varje månad, tisdagen två veckor innan nätverksmötet. Enligt 
verksamhetsplanen utser ITHU en styrgrupp vid sitt internat under vårterminen. 

Medlemmarna i styrgruppen väljs för två år i taget. För att uppnå kontinuitet i nätverkets arbete skall inte hela 
styrgruppen väljas ny varje år utan hälften av ledamöterna skall vara kvar. Under årsmötet 2018 beslutades att 
årsmötet väljer styrgruppsmedlemmar och att rollerna fördelas inom styrgruppen såsom det fungerar bäst.

Styrgrupp under 2018
Birgitta Hemmingsson (ordförande), Mittuniversitetet och SUNET
Niklas Brinkfeldt (vice ordförande), Umeå universitet och Högskolan Dalarna
Markus Schneider, Karlstads universitet och SUNET
Alastair Creelman, Linnéuniversitetet
Lena Dafgård, Göteborgs universitet
Maria Hedberg, Lunds universitet
Lars Uhlin, Karolinska institutet och Linköpings universitet
Johani Karonen, Högskolan i Skövde

2019-05-06
Birgitta Hemmingsson
Ordförande ITHU
ithu.se
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Ekonomisk rapport 2018

IB 2018-01-01    132 163

KOSTNADER UNDER 2018

Webbhotell ITHU 2018  854
Domän ithu.se    111
Presenter till konferenstalare  1304
Prenumeration padlet      2115

Totala kostnader 2018             4384

UB 2018-12-31   127 779

2018-05-06
Birgitta Hemmingsson
Ordförande ITHU
ithu.se


