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Skrivelse till UKÄ
Från ITHU, Nätverket för IT i Högre Utbildning

Inledning
Styrgruppen för ITHU vill med den här skrivelsen informera UKÄ om ITHU som organisation och hur
organisationen bidrar till utveckling av lärande och användning av informations- och
kommunikationsteknologi i undervisning vid svenska lärosäten.
ITHU – vad gör vi och vilka är vi?
Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) har som sitt främsta syfte att främja och stimulera
undervisning och lärande genom användning av IT i form av digitala verktyg. Syftet är även att utgöra
ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte för dem som arbetar med digitalisering av högre
utbildning. ITHU driver frågor som berör pedagogisk användning av kommunikation, video,
mötesmiljöer och lärplattformar och är en pådrivande kraft för digitalisering. Tidigare användes ofta
begreppet IT-pedagogik, men det begreppet är på väg att förändras och nu talar man hellre om
digitalisering. Det är en ständigt pågående diskussion om vilka begrepp som ska användas, eftersom
det är områden under snabb utveckling. De som är medlemmar i ITHU-nätverket arbetar
huvudsakligen med digitala verktyg i högskolepedagogisk verksamhet och är på olika sätt involverade
i digitaliseringsprocessen vid sina lärosäten. Strategisk pedagogisk och praktisk kompetens finns ofta
sida vid sida vid lärosätena, vilket ger möjlighet att påverka deras processer, både med policys och
vid val av digitala verktyg.
I de aktiviteter som ITHU-nätverket samordnar, främjas den pedagogiska digitala kompetensen hos
lärosätenas medarbetare genom tillfällen till utbyte av erfarenheter och kunskap. Nätverket
anordnar träffar online en gång/månad och dessutom webbinarier kring de ämnen som
medlemmarna gemensamt för fram som mest aktuella. Olika behov fångas in och ges
uppmärksamhet. Experter från de olika ämnesområdena anlitas för att delta i nätverksträffar och
webbinarier. Inför varje nätverksträff görs en inventering via en digital canvas (padlet) som utgör
grund för diskussioner kring vad som är mest aktuellt just den månaden. Den kontinuerliga
omvärldsbevakningen sker effektivt och nyheter sprider sig snabbt och sparar mycket resurser. En
mailinglista som ITHU administrerar är central för att både sprida information och kalla samman till
träffar.
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Samverkan och referensarbete
Det finns inom nätverket en stor bredd och ett djup där kontaktytor till människor med expertis inom
de flesta områden finns etablerade. ITHU fungerar som ett nav för att hitta vägar för samverkan
mellan olika parter, samverkan som i förlängningen leder till resursbesparingar av skattemedel. I flera
sammanhang fungerar ITHU som referensgrupp genom att kontinuerligt ha en samlad bild av läget
och behoven för hela Sveriges lärosäten när det gäller högskolepedagogik och de digitala miljöerna i
samspel. När det gäller att fånga behoven så har ITHU spelat en stor roll för utveckling av
utbildningsrelaterade tjänster och andra initiativ som genomförts på SUNET. Flera tjänster, som t.ex.
e-mötestjänster och LMS-tjänsten har startat som en arbetsgrupp utifrån ett behov som ITHU fångat
upp och sedan blivit etablerade tjänster på SUNET.
Övriga samarbeten som nätverket är involverat i är de användargrupper för tjänster som är
lärosätena använder, t ex e-möte och LMS, en fortlöpande dialog med lärosätenas IT-chefsnätverk
(ITCF) och andra nationella och även internationella nätverk inom angränsande
verksamhetsområden. Exempel på nationella nätverk som ITHU har fortlöpande kontakt med är
SVERD och Swednet och när det gäller internationella nätverk kan nämnas t ex GÉANT och EDEN.
Värden
På vilken värdegrund vilar ITHU? Det finns säkert olika sätt att se på den saken. Styrgruppen ser
dessa begrepp som styrande i sitt arbete:









Gemenskap och kraft
Professionsgrupp – utbyte av erfarenheter och kunskap mellan kollegor
Sprida kunskap
Arena för samverkan
Referensarbete - en part för myndigheter och andra organisationer att samtala med
Alla kan haka på ”rörelsen”
Omvärldsbevakning - perspektiv som är vidare än det egna lärosätet
Hitta gemensamma kvalitetsvärden

Intressenter
Vilka är de viktigaste intressenterna som ITHU:s verksamhet riktar sig mot?







Lärare och studenter – användare av verktyg och arbetssätt
Lärosätenas pedagogiska utvecklingsenheter
IT-chefer – ITHU samverkar med ITCF kring skärningsytan mellan IT och pedagogiska frågor
Organisationer och nätverk
o SUNET – produktgruppen utbildning och samverkan
o Angränsande pedagogiska kontaktnätverk (se karta som Lars Uhlin har skapat)
o SIS - standardisering
Myndigheter
o UKÄ – t ex frågor om utveckling och utvärdering
o UHR – t ex främjandefrågor, utlysningar
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Aktiviteter
De månatliga nätverksträffarna är den aktivitetstyp som berör flest kollegor vid lärosätena. Där sker
en löpande uppdatering och förmedling av omvärldsbevakning. Nätverksträffarna föregås alltid av ett
styrgruppsmöte, två veckor innan. Konferenser två gånger per år håller också ihop nätverket och
skapar tillfällen till djupare bearbetning, diskussioner och utveckling. Webbinarer ordnas utanför de
månatliga nätverksträffarna kring olika teman. Nationella och internationella konferenser som
nätverkets medlemmar besöker utan direkt samordning är t.ex. NU-konferensen, EDEN-konferensen,
Online Educa Berlin, SUNET-dagarna.
Hemvist och förankring
En existentiell fråga för ITHU är frågan om organisationsform, ekonomi och hemvist. Nätverket är väl
förankrat vid lärosätena, men medlemmarnas möjlighet till engagemang kan variera i takt med
organisationsförändringar och ledningsbyten. ITHU tog över ekonomiska medel från NSHU när den
myndigheten lades ner 2009. De ekonomiska medlen har förvaltats väl och det finns lite pengar kvar,
men eftersom ITHU inte har någon inkomst via medlemsavgifter eller annan finansiering så kommer
kassan att ebba ut. ITHU är ett intressenätverk som behöver en hemvist och en tydligare
organisationsform för att uppbringa mandat att kunna påverka. Styrgruppen arbetar med att hitta
någon lämplig organisationsform och finansieringslösning, men har hittills inte funnit något bra sätt.
En av svårigheterna är att det efter nedläggningen av NSHU m.fl. saknas en formell organisation i
Sverige, som är en samlande kraft för dessa viktiga frågor. ITHU har aldrig haft något formellt mandat
i dessa frågor, men har kommit att bli en viktig och uppskattad aktör under de snart 10 år nätverket
funnits.
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