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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SAMMANFATTNING
Nätverket för IT i högre utbildning är öppet för alla som är intresserade av IT i undervisning och lärande vid
landets lärosäten.
Nätverkets e-postlista består av 214 prenumeranter. Årets två internat hade god uppslutning med sammanlagt
86 deltagare. Tyngdpunkten i arbetet under året har varit att fortsätta arbetet med webbinarier, samt kunskapsoch erfarenhetsutbyte främst i regelbundna e-möten samt vid två internat, ett i Karlskrona tillsammans med
Swednet och ett i Stockholm i samband med SUNET-dagarna.
ITHU:s arbete utförs ideellt, på de flesta håll inryms arbetet i nätverket i den ordinarie tjänsten på respektive
lärosäte. Inga medlemsavgifter har tagits ut under 2017.
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 2008-10-06 till Uppsala universitet som innehade ordförandeskapet. Ordförandeskapet gick sedermera över till Karlstad universitet 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 IT-pedagoger i högre utbildning. Nätverket arbetar för att höja kompetensen, 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 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
• omvärldsbevakning av utvecklingen inom området
• samverka med myndigheter och andra organisationer inom vårt intresseområde
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Verksamhet och resultat 2017
FORTLÖPANDE ARBETE - AKTIVITETER FRÅN VERKSAMHETSPLANEN FÖR 2017
Arbete med ITHU:s webbplats har fortsatt under 2017 med en arbetsgrupp i ITHU:s styrgrupp som ansvarig
för sajten. Webbplatsen innehåller information om nätverkets verksamhet, aktuella konferenser och en omvärldsbevakning via ett Twitterflöde och rubriker från andra nätverk och bloggar. Under året lade vi upp en
översiktssida på webbplatsen (http://ny.ithu.se/webbinarier/) med länkar till alla inspelade webbinarier vi har
genomfört från 2013.Under året har också ett arbete med att få ITHU att fungera som remissinstans för frågor
angående pedagogisk användning av IT i högre utbildning pågått. ITHU finns nu på listan för SIS-remisser där
vi kommer att göra en insats. Under hösten initierades kontakt med UKÄ, en kontakt som resulterade i ett
möte mellan ITHU och UKÄ i november. En delegation från ITHU:s styrgrupp träffade UKÄ:s GD tillsammans
med två av hans medarbetare. Det var ett intressant och fruktbart möte som resulterade i planer på att hålla
webbinarier tillsammans.
Både styrgruppens medlemmar 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 2017 har ITHU intensifierat kontakten med de andra nätverken och ett arbete för ett närmare samarbete med många av dessa
nätverk har stått i fokus. Beslut togs om att under 2017 och 2018 hålla ett internat tillsammans med SUNET
som vanligt och en konferens tillsammans med Swednet.
Alla medlemmar ansvarar för att arbeta med lobbyverksamhet för att påverka sina lärosäten angående frågor
om IT i undervisning och lärande.

Internat
ITHU genomförde sedvanligt två internat under 2017 med sammanlagt 86 deltagande medlemmar. Vårens
internat arrangerades tillsammans med Swednet utifrån att de båda nätverken ville stärka banden. Höstens
internat 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.

World Café på internat i Karlskrona
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ITHU-INTERNAT KARLSKRONA
Vårens internat, den 11-12 maj, arrangerades tillsammans med Swednet. ITHU arrangerade world café med intensiva och intressanta diskussioner. ITHU:s årsmöte avhandlade bl a verksamhetsberättelse, verksamhetsplan,
ekonomisk rapport och budget och rapporter från arbetsgrupperna. Val av styrgrupp och ny valberedning
genomfördes. Som sammankallande för valberedningen valdes Mats Brenner, Högskolan i Gävle.
ITHU-INTERNAT PÅ KTH I STOCKHOLM
Kungliga tekniska högskolan var värd för årets höstinternat, 10-11 oktober, som samordnades med SUNET.
Internatet började måndag förmiddag och pågick till tisdag eftermiddag där det avslutades med gemensam
middag i SUNETs regi. Temat var ny teknik för ny pedagogik och Stefan Hrastinski föreläste i det gemensamma
passet. Efterföljande diskussioner gjordes i world café-format.

Arbetsgrupper 2017
LMS-GRUPPEN
Sammankallande är Lasse Bourelius, Blekinge Tekniska Högskola.
Arbetet har resulterat i en tilläggstjänst som SUNET upphandlat och delar av arbetet i gruppen leds som
ett projekt i SUNET:s regi, SUNET LMS och har en eget nätverk (sprunget ur ITHU-samarbetet vid namn
Salsa-nätverket. Den delen är fokuserad på Canvas LMS. I LMS-gruppen inom ITHU samsas både lärosäten
och personer fr Salsa-nätverket och de som använder och har intresse för andra lösningar. Det finns många
gemensamma intressen. Vid de två första SUNET dagarna i mars i Halmstad träffades LMS-gruppen och även
vid den gemensamma Swednet/ITHU konferensen i maj i Karlskrona. ITHUs höstmöte i samband med SUNETdagarna i oktober så fanns det punkter som berörde gruppens arbete. En viktig del för alla LMS-användare är
integrationer mellan nya Ladok och LMS. LMS-gruppen har under slutet av 2017 medverkat till att det nu tas
fram en gemensam lösning för dessa integrationer som förhoppningsvis inom kort ska kunna börja användas
i samtliga LMS inom ITHU-nätverket.
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.
DIGITAL TENTAMEN
Sammankallande är Mats Brenner, Högskolan i Gävle.
En ny arbetsgrupp bildades i slutet av hösten 2017 med följande lärosäten som ligger i förvaltningsläge med
digital tentamen, som därmed har mer gedigna erfarenheter att sprida vidare hur datoriserad tentamen kan
implementeras och vidareutvecklas på svenska lärosäten: Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Örebro
universitet samt Högskolan i Gävle som sammankallande (HiG är även projektledare i det nationella Projektet
Digital tentamen II - SUNET Inkubator). Fyra webinar hölls under hösten 2017 och ett planeringsmöte med den
nya arbetsgruppen hölls för ett kommande webinar som skulle hållas i jan 2018, om Nya krav på tentavakter/
tentavärdar - för digital tentamen. Ny uppdaterad webbplats byggdes även under hösten 2017 för Projekt
Digital tentamen II, där nu aktuella kontaktadresser, konferenser, leverantörer m m finns för lärosätena att
använda.
Under år 2017 var det mer än 10 lärosäten i landet som antingen upphandlat systemlösningar, genomfört
pilotester med projektlicenser eller skapat projektgrupper för digital tentamen. Under året har det varit en
mycket positiv utveckling inom verksamhetsområdet digital/datoriserad tentamen.
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Webbinarier
ITHU arrangerar 3-6 webbinarier per år, oftast i samarbete med andra organisationer som t. ex. SUNET,
UKÄ, EDEN (European distance and e-learning network, NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och olika
europeiska och nordiska projekt. Följande webbinarier genomfördes under 2017:

Clive Young och Nataša Perovic (UCL, London) berättar om ABC-metoden (26 april)

25 OKTOBER
Language learning apps and MOOCs for refugees
62 deltagare, 384 visningar
26 APRIL
Effektiv kursdesign med ABC-metoden
72 deltagare, 272 visningar
19 APRIL
Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs
64 deltagare, 738 visningar
15 MARS
The power of silent learners in a group
83 deltagare, 958 visningar
Läs mera om ITHU:s webbinarier på http://ny.ithu.se/webbinarier/

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.
Deltagande vid nätverksmötena skiftar mellan 5 till 20 deltagare per gång och under första halvan av 2017
sjönk antalet deltagare. En ny mötesform togs fram för att ge mervärde för deltagarna och stimulera samarbete.
Delar av innehållet i nätverksträffarna baseras nu på aktuell information om vad som händer inom IKT och
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lärande inom svenska lärosäten. 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. Den här mötesformen har visat sig populär och antalet deltagare steg markant under
hösten. Efter sommaren bytte vi dessutom e-mötesplattform till Zoom som har enklare inställningar och mindre
video och ljudproblem jämfört med den mer komplexa plattformen Adobe Connect.

ITHUs medlemmar
ITHU har en gemensam e-postlista med 214 prenumeranter. Vid varje lärosäte finns en kontaktperson utsedd.
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.
Styrgrupp under 2017
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
Ann Gustafsson, Högskolan Dalarna (fyllnadsval för avgående Alex Alexandersson, Södertörns Högskola, okt
2017)

2018-05-11
Birgitta Hemmingsson
Ordförande ITHU
ithu.se
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Ekonomisk rapport 2017
IB 2017-01-01

169168

KOSTNADER UNDER 2017
Webbhotell ITHU 2017
1034
Webbhotell ITHU 2018
966
Informatör 2015-2016
29018
OH och lärosätets övriga avgifter 8996
PLUSPOST 2017
Felbokförd post 2016

UB 2017-12-31
2018-05-11
Birgitta Hemmingsson
Ordförande ITHU
ithu.se
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