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Sammanfattning  
Nätverket   för   IT   i   högre   utbildning   är   öppet   för   alla   som   arbetar   med   högskolepedagogiska  
frågor   och   digitalisering   av   högre   utbildning   vid   landets   lärosäten.   
 
Nätverkets   e-postlista   består   av   288   prenumeranter.   En   markant   ökning   av   prenumeranter  
skedde   under   senare   delen   av   2019.Tyngdpunkten   i   arbetet   under   året   har   varit   att   stärka  
ITHU:s   samverkan   med   myndigheter,   organisationer   och   nätverk.   ITHU   har   under   året   bl.a.  
samverkat   med   UKÄ   för   att   anordna   en   virtuell   konferens,   fungerat   som   referensgrupp   till  
UHR   samt   startat   upp   nya   subnätverk,   t.ex.   nätverket   för   tillgänglighetsfrågor.   
 
Under   2019   har   ITHU   arbetat   med   att   utveckla   verksamheten   och   samarbetet   med   UKÄ  
kring   den   virtuella   konferensen   i   september   var   ett   av   utfallen   av   detta   utvecklingsarbete.  
Konferensen   fick   stort   genomslag   och   mycket   god   återkoppling.   Utvärderingen   visade   att  
den   virtuella   konferensen   fungerade   bättre   och   höll   högre   kvalitet   än   en   fysisk   konferens.  
 
ITHU   har   också   varit   synliga   på   konferenser   med   konferensbidrag   i   form   av   presentationer  
och   workshops   både   nationellt   och   internationellt.   
 
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  
(IT-chefernas   nätverk   för   lärosäten   i   högre   utbildning).  
 
ITHU:s   arbete   utförs   ideellt.   På   många   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   2019.  

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.   Ordförandeskapet   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,   då   vid   Umeå   universitet,   valdes   till   vice   ordförande.  

 
 

1  



 
 

Inledning  
ITHU   är   professionsnätverket   för   digitalisering   inom   högre   utbildning.   Nätverket   arbetar   för  
att   höja   kompetensen   hos   lärosätenas   medarbetare,   initiera   arbetsgrupper   och   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   pedagogisk   IT-kompetens   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  
● samverka   med   myndigheter   och   andra   organisationer   inom   nätverkets  

intresseområde  
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Verksamhet   och   resultat   2019  

Aktiviteter  
Under   2019   liksom   2018,   har   fokus   varit   på   samverkan   mellan   ITHU   och   myndigheter,  
organisationer   och   nätverk.   ITHU   har   under   året   stärkt   samverkan   med   UKÄ,   varit   tillfrågad  
som   referensgrupp   till   UHR   och   Regeringens   digitaliseringsråd   och   arbetat   vidare   med  
relationerna   till   nätverk   som   t.ex.   SVERD,   ITCF   och   Swednet.  
 
Både   styrgruppen   och   hela   nätverkets   medlemmar   bevakar   kontinuerligt   internationella  
trender   och   medverkar   vid   nationella   och   internationella   konferenser   inom   högre   utbildning.  
Kontakter   knyts   med   ITHU:s   motsvarigheter   i   andra   länder   runt   om   i   världen.   
 
Nationellt   finns   ett   antal   nätverk   med   likartat   syfte   och   målsättning   som   ITHU.   Under   2019  
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.  

UKÄ:s   och   ITHU:s   virtuella   konferens   27   september   2019  
En   virtuell   konferens   genomfördes   i   samverkan   mellan   UKÄ   och   ITHU   med   stöd   av   SUNET  
27   september   2019.   UKÄ   ansvarade   för   innehållet   och   ITHU   för   design   och   genomförande  
(tekniskt/pedagogiskt).   För   den   tekniska   plattformen   svarade   SUNET/NORDUnet.   Cirka   500  
registrerade   sig   för   konferensen   och   de   flesta   deltog   åtminstone   en   del   av   dagen.   Den  
öppnande   plenumsessionen   fick   cirka   370   samtidiga   deltagare.   Konferensen   fick  
överväldigande   gensvar.  
https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019-10-10-overvaldigande-gensvar-pa-virtuell-k 
onferens-om-hogskolepedagogisk-utveckling.html  

Internat  
ITHU   genomförde   sedvanligt   två   internat   under   2019   med   nätverkets   medlemmar   som  
deltagare.   Internaten   genomfördes   inom   ramen   för   SUNET-dagarna.   Det   finns   stora   fördelar  
med   samordning.   Utöver   uppenbara   besparingar   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.  
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SUNET/ITHU   internat   i   Växjö   1-2   april  
Vårens   internat,   den   1-2   april,   arrangerades   tillsammans   med   Sunet   under   Sunetdagarna   vid  
Linnéuniversitetet   i   Växjö.   ITHU   höll   nätverksträff   under   kvällen   1   april,   med   diskussioner  
som   dokumenterades   i   padlet    https://padlet.com/ithunatverket/kunskapsmassa  

SUNET/ITHU-internat   i   Falun   21-22   oktober  
Högskolan   Dalarna   var   värd   för   årets   höstinternat,   som   samordnades   med   SUNET:s  
utbildningsstödjande   tjänster.   Internatet   började   måndag   förmiddag   och   pågick   till   tisdag  
eftermiddag.   Sedvanlig   gemensam   middag   under   kvällen.  

Årsmöte   
ITHU:s   årsmöte   hölls   online   tisdag   7   maj   och   avhandlade   bl   a   verksamhetsberättelse,  
verksamhetsplan,   ekonomisk   rapport   och   budget   och   rapporter   från   arbetsgrupperna.   Val   av  
styrgrupp   och   ny   valberedning   genomfördes.  

Presentationer  
Workshop   under   EDEN-konferensen   i   Brygge,   Belgien,   19   juni   2019;   “Sustainable  
conferences   and   projects   -   time   for   virtual   collaboration”.   Alastair   Creelman   och   Niklas  
Brinkfeldt   presenterade  
 
Rundabordssamtal   under    International   Forum   ALC   (IFALC),   8   augusti,    Minnesota,   The  
digital   challenges   and   opportunities   in   an   online   ALC   context,   Niklas   Brinkfeldt  
 
Workshop,   UKÄ-ITHUs   virtuella   konferens,   27   september,   Active   Learning   Classroom  
Online,   Niklas   Brinkfeldt   och   Minette   Henriksson  
 
Presentation   och   workshop,   SALSA:s   nätverkskonferens   i   Västerås,   20   november,  
Samarbete   och   delning   i   utvärdering   av   digitala   verktyg,   DIGIPED,   Niklas   Brinkfeldt  

Arbetsgrupper/Subnätverk   2019  

Befintliga   grupper  
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.   Medlemmarna   i   mediegruppen   är   aktiva   och   ordnar  
träffar   regelbundet.   
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Nystartade   och   potentiella   subnätverk  

Tillgänglighet  
Frågor   om   tillgänglighet   har   blivit   alltmer   aktuella   och   eftersom   intresset   för   dessa   frågor   har  
varit   stort   på   nätverksträffarna,   startades   i   slutet   av   2019   ett   subnätverk   till   ITHU   med   fokus  
på   Tillgänglighet.   Sammankallande   är   Lena   Dafgård,   Högskolan   Dalarna.   

Active   Learning   Online   &   Blended   (ALO)  
För   dig   om   arbetar   med   eller   utformar   miljöer   för   studentaktiverande   undervisningsformer   på  
nätet   eller   i   blended   miljöer.   Sammankallande   är   Niklas   Brinkfeldt,   Högskolan   Dalarna.  

Digiped   i   samarbete   med   SUNET  
För   dig   som   vill   bidra   till   att    samla   kunskap   och   information   om   utvärderingar   av   digitala  
pedagogiska   verktyg    ( för   mer   information:     https://wiki.sunet.se/display/DigiPed/DigiPed )   

Nätbaserade   konferenser  
För   dig   som   är   intresserad   av   att   dela   och   ta   del   av   erfarenheter   från   de   olika   former   av  
nätbaserade   konferenserna   som   genomförs.  

Pedagogisk   utveckling   och   digitalisering   inom   högre   utbildning   
Special   interest   group,   Swednet   -   nätverk   i   samverkan   med   Swednet.   
 

Avslutade   grupper  
 
LMS-gruppen  
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  
En   ny   arbetsgrupp   bildades   i   slutet   av   hösten   2017.   Projektet   övergick   under   2018   till  
SUNET   Inkubator   som   sedermera   övergick   till   ITCF:s   regi.  

Webbinarier  
ITHU   arrangerar   flera   webbinarier   per   år,   oftast   i   samarbete   med   andra   organisationer.  
Följande   webbinarier   genomfördes   under   ITHU:s   flagga   2019:  
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24   april  
Informal   Online   Encounters   –   Making   online   conferences   more   social  
David   Röthler   och   Alastair   Creelman   visade   olika   metoder   för   att   skapa  
socialiseringsaktiviteter   i   webbinarier   och   digitala   konferenser,   t   ex   fikapaus,   stadsvandring,  
virtuell   middag   mm.  

OER   info-webbinarier     (oktober   -   december)  
Vad   händer   på   OER-området   i   andra   nordeuropeiska   länder?   Vilka   prioriteringar   råder   och  
vad   kan   vi   lära   oss   av   varandra?   Experter   från   tre   länder   delade   sina   erfarenheter   i   tre  
webinarier.  

● Tisdag,   8   oktober   2019  
● Måndag,   11   november   2019  
● Måndag,   2   december   2019   

4   december  
Promoting   digital   skills   and   innovation   in   higher   education   professional   development   –  
experience   from   University   of   the   Highlands   and   Islands   (UHI),   Scotland .  
Representanter   från   skotska   UHI   visade   hur   lärarnas   digitala   kompetenser   utvecklas   och  
bidrar   till   lärosätets   pedagogiska   meriteringssystem.   Webbinariet   arrangerades   i   samarbete  
med   Vinnovaprojektet    Nya   Vägar   för   flexibilitet   i   högre   utbildning .  

Samverkan  
Under   2019   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.   Efter   genomförd   virtuell   konferens   träffades   ITHU:s   styrgrupp   för  
en   fysisk   träff   för   uppföljning   den   10   december   i   Stockholm.  

UHR  
ITHU:s   styrgrupp   har   via   Markus   Schneider   fungerat   som   referensgrupp   kring   utlysningen   av  
medel   för   distansundervisning   i   landsbygd.  

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   mycket   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   2019   har   vi   tillsammans   diskuterat   bl.a.  
en   funktion   som   gemensam   remissinstans   för   digitaliseringsarbetet   vid   lärosätena.  
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Nätverksarbete   

Nätverksträffar   i   Zoom  
ITHU   har   nätverksträffar   för   alla   medlemmar   och   intresserade   den   första   tisdagen   i   varje  
månad   kl   15.00.   Dessa   möten   är   en   viktig   arena   för   informationsutbyte,   kompetensutveckling  
och   planering   av   olika   aktiviteter.  
 
Nätverksträffarna   har   även   under   2019   ett   ökande   antal   deltagare,   dels   tack   vare  
inriktningen   att   ha   ett   särskilt   tema   för   varje   möte,   men   i   slutet   av   året   också   tack   vare   ITHU  
engagemang   kring   virtuella   konferenser.   Vid   varje   möte   delar   representanter   vid   respektive  
lärosäten   information   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.   
 
Under   2019   hade   nätverksträffarna   följande   teman:  
5   februari:   Vad   händer   vid   lärosätena   under   2019?   Se    Padlet .  
5   mars:   Lärosätens   prioriteringar   under   2019.  
2   april:   Sändning   från   SUNETdagarna.   Aktuella   teman   från   konferensen.   Se    Padlet .  
7   maj:   UKÄs   uppdrag   om   pedagogisk   utveckling   och   Årsmöte   2019.  
4   juni:   Medienätverkets   aktiviteter   och   och   ”Undervisning   under   utveckling”,   UKÄs   virtuella  
konferens   i   höst  
3   september:   Diskussion   om   tillgänglighet.   Se    Padlet .  
1   oktober:   Tillgänglighet   (gästtalare:   Mats   Brenner,   Ersta   Sköndal   Bräcke)   samt  
avrapportering   från   UKÄ/ITHU:s   virtuella   konferens  
5   november:   Vilken   fråga   skulle   du   vilja   ha   hjälp   och   stöd   i   från   nätverket?  
3   december:   Diskussion   om   arbetsgruppernas   prioriteringar   och   verksamhet.  
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ITHUs   medlemmar   och   styrgrupp  
ITHU   har   en   gemensam   e-postlista   med   288   prenumeranter.   Vid   varje   lärosäte   finns   en  
kontaktperson   utsedd.  
 
Styrgruppen   har   det   övergripande   ansvaret   för   att   se   till   att   nätverket   hålls   samman.   Den  
viktigaste   uppgiften   är   att   förbereda   nätverksmöten,   både   virtuella   och   reella,   och   att   utse  
programansvarig   till   internaten.   Därutöver   behandlas   frågor   avseende   ekonomi,  
administration,   information   och   den   fortsatta   verksamheten.   Styrgruppen   har   e-möten   minst  
en   gång   i   månaden,   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   i   fortsättningen   väljer   styrgruppsmedlemmar   och   att   rollerna   fördelas  
inom   styrgruppen   såsom   det   fungerar   bäst.  
 
Under   2019   blev   det   många   fler   möten,   bl   a   med   anledning   av   den   virtuella   konferensen  
tillsammans   med   UKÄ.   Bland   annat   träffades   styrgruppen   fysiskt   i   Stockholm   vid  
uppföljningen   av   den   virtuella    konferensen.   
 
Styrgrupp   under   2019  
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   och   Högskolan   Dalarna  
Maria   Hedberg,   Lunds   universitet  
Lars   Uhlin,   Karolinska   institutet,   Linköpings   universitet   och   Mälardalens   högskola  
Johani   Karonen,   Högskolan   i   Skövde  
Anna   Thorén,   Högskolan   i   Borås  
Petronella   Ekström,   Örebro   universitet  

ITHUs   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.   2019   har   varit   ett   år   då   stor   utveckling   av   verksamheten   genomförts.   Samarbetet  
med   UKÄ   kring   den   virtuella   konferensen   i   september   var   ett   av   utfallen   av   detta  
utvecklingsarbete.   Konferensen   fick   stort   genomslag   och   mycket   god   återkoppling   från  
deltagarna.   Enligt   utvärderingen   fungerade   den   virtuella   konferensen   bättre   och   höll   högre  
kvalitet   än   en   fysisk   konferens.    
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Ekonomisk   rapport   2019  
IB   2019-01-01 127   779  
 
Kostnader   under   2019  
 
Webbhotell   ITHU   2019     950  
Domän   ithu.se     119  
Gåvor    3100  
 
Totala   kostnader   2019   4169  
 
UB   2019-12-31  123   609   
 
 
 
 
 
2020-05-19  
Birgitta   Hemmingsson  
Ordförande   ITHU  
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