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Verksamhetsberättelse 2020
2020 har på många olika sätt varit utmanande för högre utbildning och samhället i stort, både på
individ, grupp och lärosätesnivå. För ITHU och dess medlemmar innebar situationen med den snabba
digital omställning en intensifiering av redan pågående arbete med utveckling och stöd i lärosätenas
digitalisering. ITHU har på olika sätt bidragit till nationell samverkan och samordning genom sitt
arbete. Den samlade erfarenheten och kompetensen i nätverket har kommit att bli mer efterfrågad
och dess medlemmar har haft en central roll i lärosätenas arbete.
Verksamhetsberättelsen för 2020 är översiktlig och kortfattad, men anger huvuddragen i
verksamheten. Mer utförlig beskrivning av ITHU:s arbete under och perspektiv på den digitala
omställningen under 2020 finns att läsa i de rapporter som ITHU:s styrgrupp lämnat till UKÄ.
Rapporterna finns publicerade på ITHU:s webb http://ny.ithu.se/dokumentation/

ITHU nätverket
Medlemmar
Som professionsöverskridande nätverk består ITHU:s medlemmar av personer i olika
roller/funktioner bl.a. pedagogiska utvecklare, IKT-pedagoger, lärare och bibliotekarier, IT-chefer,
förvaltningsledare, systemansvariga, beslutsfattare med intresse för pedagogisk digital utveckling.
Den snabba digitala omställningen har medfört att intresset för ITHU:s arbete har ökat och det har
skett tillströmning av nya medlemmar. Under 2020 tillkom 100 medlemmar på sändlistan som för
tillfället består av 358 personer.

Styrgruppsarbete
Nätverkets verksamhet och aktiviteter samordnas av en styrgrupp bestående av främst pedagogiska
utvecklare och IKT-pedagoger från olika lärosäten som representerar en bredd av kompetenser inom
verksamhetens områden. Under våren 2020 hade styrgruppen 6 protokollförda möten (1
möte/månad) samt 7 extrainsatta möten. Vid årsmötet den 2 juni 2020 utökades antal
styrgruppsmedlemmar från 9 till 11 och under hösten utökades frekvensen av möten till varannan
vecka med 9 protokollförda möten. Ledamöter i styrgruppen har varit:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Niklas Brinkfeldt (ordförande), Högskolan Dalarna
Lars Uhlin, (vice ordförande), Linköpings universitet och Mälardalens högskola
Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet
Markus Schneider, Karlstads universitet och SUNET
Alastair Creelman, Linnéuniversitetet
Lena Dafgård, Högskolan Dalarna
Johani Karonen, Högskolan i Skövde
Anna Thorén, Högskolan i Borås
Petronella Ekström, Örebro universitet
Minette Henriksson, Göteborgs universitet och SUNET
Spiros Lukas, Sophiahemmets Högskola
Suzanne Pathkiller, Uppsala Universitet

Valberedning
Simon Ydhag, Försvarshögskolan och Mats Cullhed, Uppsala universitet
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Ekonomi
Ingående balans: 123 609
Kostnader:
(Webbhotell)
950
Utgående balans: 122,659

Verksamhet och aktiviteter under 2020
Nätverksträffar och årsmöte
Nätverksträffar har en central funktion i nätverksarbetet och utgör en viktig arena för
informationsutbyte, kompetensutveckling och planering av olika aktiviteter. Nätverksträffar
anordnas för medlemmar och andra intresserade den första tisdagen i varje månad kl. 15:00 och
under 2020 har 9 träffar hållits. Träffarna under året har haft varierande fokus och teman, men också
använts för att fånga upp och dela utmaningar/erfarenheter från distansläget samt diskutera
idéer/förslag på lösningar kring olika problem som identifierats. Under 2020 har antalet deltagare vid
våra nätverksträffar ökat, som mest samlades ett 60-tal medlemmar. ITHU:s årsmöte genomfördes i
anslutning till en nätverksträff den 2 juni.

Övriga nätverksaktiviteter
Facebookgruppen ”Digital omställning i högre utbildning NU”
Den 16 mars startade ITHU en Facebookgrupp för att främja samverkan och erbjuda stöd
https://www.facebook.com/groups/ITHUsamverkan. Den har kommit att utgöra ett viktigt nationellt
forum för erfarenhetsutbyte mellan olika yrkeskategorier, discipliner och ämnen och en källa till
gemensamma bidrag till ”lösningar” och idéer utifrån olika perspektiv och kompetens. Forumet har
varit ett viktigt komplement till det stöd och den support som högskolepedagogiska centrum vid
lärosätena har erbjudit sina lärare. För ytterligare information och redovisning av Facebookgruppen
se rapporten: ITHU Facebookgruppen Digital omställning i högre utbildning NU
http://media.ny.ithu.se/2021/04/ITHU-Facebookgruppen-Digital-omstallning-i-hogre-utbildningNU.pdf
Öppna webinarier
Utöver nätverksträffar har styrgruppen också anordnat öppna webinarier kring olika frågor utifrån
identifierade behov.
● ITHU/EDEN webinar 18 mars: Organising Digital Conferences – Experience and Opportunities
http://www.eden-online.org/organising-digital-conferences-experience-and-opportunities/
● ITHU webinar 20 okt: Uppkopplad utbildning, Kjell Nyman
● ITHU webinar 22 okt: Medskapande konferenser och möten online, Marcus Schneider m.fl.

Subnätverk
En viktig del av ITHU:s verksamhet är att organisera arbete och samverkan i subnätverk utifrån olika
centrala utvecklingsområden. För följande områden finns subnätverk som varit aktiva, nyuppstartade
eller på gång att formas under 2020. Några av subnätverken har också varit ”vilande”.
●

Tillgänglighet
Startades utifrån ökad aktualitet och intresse i slutet av 2019. Kontaktperson: Lena Dafgård,
Högskolan Dalarna. Subnätverket träffas den sista måndagen i månaden kl. 13:00 för att utbyta
erfarenheter och tips på olika sätt att öka och förbättra tillgängligheten för studenterna vid
lärosätena. För närvarande är det ca 40 medlemmar från 14 lärosäten som utbyter resurser och
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hjälper varandra. Subnätverket kommunicerar via en kanal i Teams.
https://ny.ithu.se/subnatverket-for-tillganglighet/
●

Digiped i samarbete med SUNET
DigiPed är ett samarbete mellan ITHU och Sunet. Syftet är att skapa en arena för lärosäten att
dela erfarenheter kring de digitala pedagogiska verktyg - som lärare använder i undervisningen.
Under 2020 har nätverket anordnat träffar med olika teman där intresserade har delat
erfarenheter. Vi har även påbörjat en kartläggning över vilka digitala pedagogiska verktyg som
lärosätena använder sig av. Kontaktpersoner: Niklas Brinkfeldt och Minette Henriksson
https://ny.ithu.se/subnatverket-digiped/ subnätverket kommunicerar via
https://forum.sunet.se/s/digiped/

●

Digitala examinationer
Började formas under 2020 och startade arbetet januari 2021. Nätverket strävar efter att utgöra
en självklar och viktig samtalspart för enskilda lärosätens och myndigheters utvecklingsarbete
och beslut gällande digitala examinationer. Kontaktperson: Petronella Ekström, Örebro
universitet. https://ny.ithu.se/subnatverket-digitala-examinationer/

●

Pedagogisk digital kompetens (PDK)
Nätverket initierades under 2020 och har sedermera blivit ett ITHU subnätverk. PDK är ett
nordiskt samarbete i en internationell kontext, för översyn och utveckling av pedagogisk digital
kompetens, PDK. Kontaktpersoner: Lotta Fröjdfeldt, Mälardalens högskola och Johani Karonen,
Högskolan i Skövde. https://ny.ithu.se/subnatverket-pdk/

●

Active Learning Online & Blended (ALO)(vilande)
Fokus på utformning av miljöer för studentaktiverande undervisningsformer på nätet eller i
blandade och hybrid miljöer. Kontaktperson: Niklas Brinkfeldt, Högskolan Dalarna.

●

Digitala konferenser (vilande)
Syftar till att dela erfarenheter från de olika former av nätbaserade konferenserna som
genomförs. Kontaktperson: Markus Schneider, Karlstad universitet.

Övriga grupper/nätverk:
●

●

Mediegruppen
Samlar personer som även finns med i SUNET Play-nätverket! Mediegruppen är aktiv och ordnar
träffar regelbundet. Sammankallande: Erik Lundberg, Göteborgs Universitet.
Pedagogisk utveckling och digitalisering inom högre utbildning (Swednet SIG)
Intressegrupp som initierades av Swednet 2019. Former för samverkan ITHU och Swednet
rörande detta gemensamma område har förts. Under 2020 arrangerades en gemensam träff den
22 april med Kjell Nyman som en del i hans arbete med ESO rapport kring digitalisering.
Under ht 2020 vilande.

Nationella samarbeten och aktiviteter
●
●

●
●

Nära samverkan mellan ITHU och SUNET
Samarbete med UKÄ/SUHF i genomförandet av virtuell Uppföljningskonferens om pedagogiskt
utvecklingsarbete den 6 mars 2020 https://www.uka.se/om-oss/konferenser-seminarier/konferenser--seminarier/2019-12-17-uppfoljningskonferens-om-pedagogisktutvecklingsarbete.html
IT-chefsforum (ITCF): återkommande kontakter och avstämningar, samtal om möjligheter till
fördjupat samarbete.
Pågående samtal kring hur ITHU och Swednet kan utveckla samverkan. Möte med ITHU:s
styrgrupp och Swednets styrelse hölls den 15 maj och fortsättning följer
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●

ITHU:s styrgrupp har bidragit med samtal och underlag för UKÄ:s uppdrag att genomlysa
Pedagogiska och tekniska utmaningar under pandemin. Flera olika organisationer lämnat
yttranden och ITHU bidragit med 4 delrapporter https://www.uka.se/publikationer-beslut/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2021-03-24-pedagogiska-och-tekniskautmaningar-under-pandemin---yttranden-fran-hogskolesektorn.html En del i underlaget till UKÄ
består av en enkätstudie till ITHU:s medlemmar om erfarenheter från pandemin, genomförd
under februari 2021. Rapporten Pandemin från ITHU medlemmars perspektiv – enkätresultat kan
läsas i sin helhet här: http://media.ny.ithu.se/2021/04/Pandemin-fran-ITHU-medlemmarsperspektiv-%E2%80%93-enkatresultat.pdf

Representation och strategiskt arbete
●

●

●

SUHF:s arbetsgrupp för tolkning av DOS-lagen i relation till lärplattformar; Birgitta Hemmingsson,
Mittuniversitetet och Stefan T Karlsson, Örebro universitet https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfsarbetsgrupp-for-tolkning-av-dos-lagen-i-relation-till-larplattformar/
SUHF:s arbetsgrupp för Digital examination (initierades 2020 och arbetet startar 2021)
Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet och Petronella Ekström, Örebro universitet.
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgruppen-for-digital-examination/
Samtalspart med UKÄ i olika uppdrag kring högskolepedagogiska- och digitaliseringsfrågor.

Deltagande i nationella och internationella aktiviteter
●

ITHU/UKÄ gemensam workshop: ”Hållbara digitala konferenser - erfarenheter och möjligheter”
vid NU2020 konferensen den 8 okt 2020.

För ITHU:s styrgrupp 2021-04-22

Niklas Brinkfeldt (ordförande) Lars Uhlin (vice ordförande)

