
Verksamhetsberättelse 2021

För ITHU var 2021 ett spännande år med utveckling och utmaningar. Ett år som innefattade både

pandemi och åtminstone tillfällig återgång till campus. Båda dessa processer aktualiserade

digitaliseringen och den pedagogiska digitala kompetensutvecklingen. Under denna tid har ITHUs

relevans varit hög, samtidigt som många medlemmar haft en hög arbetsbelastning. Utvecklingen har i

pandemiskedet inneburit ett helt digitalt arbetssätt och återgången aktualiserade hybrida lösningar och

den hybrida undervisningen.

Verksamhetsberättelsen för 2021 är översiktlig och kortfattad, men anger huvuddragen i

verksamheten. Mer utförlig beskrivning av ITHU:s arbete under och perspektiv på den digitala

omställningen, finns att läsa i de rapporter som ITHU:s styrgrupp lämnade till UKÄ under 2020.

Rapporterna finns publicerade på ITHU:s webb http://ny.ithu.se/dokumentation/

ITHU nätverket
Medlemmar
ITHU är ett nätverk för dem som arbetar med digitalisering och pedagogisk utveckling inom högre

utbildning, vilket innebär att nätverket samlar många olika professioner i det gränslandet.

Medlemskapet har traditionellt definierats av medlemmar på sändlistan som för tillfället består av

366 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 året har styrgruppen haft 17 protokollförda möten. Styrgruppen har

bestått av 12 medlemmar.

● Niklas Brinkfeldt (ordförande), Högskolan Dalarna

● Lars Uhlin, (vice ordförande), Linköpings universitet och Mälardalens högskola

● Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet

● Markus Schneider, Karlstads universitet och SUNET

● Lena Dafgård, Högskolan Dalarna

● Johani Karonen, Högskolan i Skövde

● Anna Einerskog, Högskolan i Borås

● Petronella Ekström, Örebro universitet

● Minette Henriksson, Göteborgs universitet och SUNET

● Stefan Karlsson Stockholms universitet/Örebro universitet

● Spiros Lukas, Sophiahemmets Högskola

● Suzanne Pathkiller, Uppsala Universitet

Valberedning
Simon Ydhag, Försvarshögskolan; Mats Cullhed, Uppsala universitet; Alastair Creelman,
Linnéuniversitetet

Ekonomi
Ingående balans: 122 659:-

Kostnader: 1197:- (webbhotell, domännamn)

http://ny.ithu.se/dokumentation/


Utgående balans: 121 462

Verksamhet och aktiviteter under 2021
Utveckling och organisation av nätverket
Nära avtal med Sunet-Forum
förslag på definition av medlemskap (utskick inför årsmöte)
Webbutveckling

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 2021 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 2021 har antalet deltagare vid våra

nätverksträffar ökat, oftast samlar nätverksträffarna mellan 40 och 60 medlemmar. ITHU:s årsmöte

genomfördes i anslutning till en nätverksträff den 4 maj.

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, flertalet

uppstartade under de senaste två åren. Ytterligare ett par subnätverk finns som för tillfället är

”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 60 medlemmar från ett 20-tal lärosäten som utbyter resurser

och 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 2021 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/

● Hybridundervisning



Ett subnätverk i syfte att samla erfarenheter kring hybrida lösningar och hybridundervisning.
Kontaktperson: Stefan Karlsson

Nationella aktiviteter och extern samverkan
● ITHUs Facebookgrupp ”Digital omställning i högre utbildning NU”

https://www.facebook.com/groups/ITHUsamverkan. Antal medlemmar per 31 december 2021 var
4 074. Aktiviteten har gradvis minskat under fr.a. sedan hösten, aktivitet under april 21-april 22:
88 inlägg, 92 000 visningar, 312 kommentarer och 1800 reaktioner)

● Nära samverkan mellan ITHU och SUNET
● IT-chefsforum (ITCF): återkommande kontakter och avstämningar, samtal om möjligheter till

fördjupat samarbete.

● Pågående samtal kring hur ITHU och Swednet kan utveckla samverkan.

Omvärldsbevakning och strategiskt arbete nationellt och

internationellt
● UHRs referensgrupper: Kvalitet i distansutbildning samt Högskolepedagogiska lyftet, samt

representation i träffar för nätverk rörande det högskolepedagogiska lyftet.

● 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/suhfs-

arbetsgrupp-for-tolkning-av-dos-lagen-i-relation-till-larplattformar/

● SUHF:s arbetsgrupp för Digital examination (initierades 2020 och arbetet startade 2021)

Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet och Petronella Ekström, Örebro universitet.

https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgruppen-for-digital-examination/

För ITHU:s styrgrupp 2022-05-02

Niklas Brinkfeldt (ordförande) Lars Uhlin (vice ordförande)

http://www.facebook.com/groups/ITHUsamverkan
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgruppen-for-digital-examination/

