
Gymnasium

Om De la Gardiegymnasiet

De la Gardiegymnasiet är Skaraborgs största gymnasieskola. Med ett 

stort utbud av program och kurser, modern teknik och nytänkande är 

det en gymnasieskola för framtiden

Fakta

Skolans namn: De la Gardiegymnasiet

Stad: Lindköping

Antal användare: ca 2300

Lärplattform: itslearning sedan 2010  

Skolan som anpassar lärandet för framtiden 
Ett av De la Gardiegymnasiets viktigaste åtaganden är att 
utbilda sina elever i digital kompetens för att förbereda 
eleverna för morgondagens arbetsmarknad. Samtidigt måste 
skolan utmana eleverna på relevanta områden och hålla 
kvar lusten att lära. Cecilia Hellgren, Verksamhetskoordinator 
på De la Gardiegymnasiet berättar: ”I ett modernt samhälle 
är det nödvändigt att pedagogiken drar nytta av de fördelar 
som finns i den digitala tekniken. För oss är lärplattformen 
itslearning en central del i detta.”

Under 2010 fick alla elever på skolan bärbara 
datorer. I anslutning till detta implementerade 
man även itslearning som skolans lärplattform. 

Cecilia säger: ”Att ha en dator utan lärplattform hade varit 
ineffektivt. Att införa dessa två verktyg så nära i tid gav 
en positiv synergieffekt”. Idag används både datorer och 
itslearning fl itigt i undervisningen på skolan.

Bedömningen sker i itslearning 
Gun Wallborg arbetar som yrkeslärare på restaurang- och 
livsmedelsprogrammet. Hon är även en av skolans sex 
lärspridare som arbetar med att hitta vägar för att arbeta 
pedagogiskt med digitala hjälpmedel. Gun berättar att 
itslearning används till 
mycket. Lärare an-
vänder lärplattformen 
bland annat till att 
kommunicera, planera, 
lägga in material, 
skapa undersökningar, 
uppgifter och prov 
samt för att bedöma. 
”itslearning är så bra när 
man ska sätta betyg. Alla 
kan se samma sak om vad som hänt i olika ämnen – 
ämneslärare, mentor och elev. Det blir så mycket lättare 
att bedöma!” 

Även Cecilia är inne på samma spår. ”Det som är bra med 
att göra inlämningsuppgifter i itslearning är att man 
som lärare har alla inlämningar samlade och behöver 

inte vara rädd att tappa bort uppgifter. Samtidigt ser både 
lärare och elever när uppgiften blivit inlämnad och vad 
bedömningen blev”, förklarar Cecilia.

Skolans informationskanal 
Kommunen har ett eget intranät men det riktar sig 
endast till anställda.  Därför har itslearning blivit 
informationskanalen ut till eleverna och det är här 
internkommunikationen mellan lärare och elever 
sker. Sedan skolan implementerade itslearning har det 
blivit enklare att nå eleverna. Tidigare hade eleverna 
en skolmail som de sällan gick in på. Information 
i itslearning kan lärarna kännas sig trygga med att 

eleverna tar del av. 

Utvecklingen 
kräver nya 
undervisningsmetoder

itslearning har lett till en rad 
positiva effekter på skolan. Inte 
minst för att det tagit skolan ett 
steg på vägen i utbildandet av 

digital kompetens. Cecilia säger: ”Jag tror att skolan står 
inför den största utvecklingen på mycket lång tid, när det 
handlar om att anpassa pedagogiken till användandet av 
digitala medier. Det är en ödesfråga att eleverna ska ha 
kvar lusten att lära och känna att skolan utmanar dem på 
relevanta områden. Vi måste lära ut gamla sanningar på 
nytt sätt”, avslutar Cecilia.

“itslearning är så bra när man ska sätta 
betyg. Alla kan se samma sak om vad 
som hänt i olika ämnen – ämneslärare, 
mentor och elev. Det blir så mycket 
lättare att bedöma!”    
 

Gun Wallborg
Yrkeslärare



Hjälper lärare 
uppmuntra elevernas  
fantasi

itslearning är en molnbaserad lärplattform som används av miljontals 
människor över hela världen. itslearning används på alla nivåer, från 
förskola till universitet och hjälper lärare göra undervisningen mer 
inspirerande och värdefull för sina elever. 

Vi tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster, från enstaka 
utbildningstillfällen till fullskaliga implementationsprojekt. 
itslearning grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Bergen, Norge 
och kontor i London, Birmingham, Berlin, Paris, Mulhouse, Malmö, 
Enschede och Boston.

Huvudkontor i Sverige
itslearning AB, Djäknegatan 4, 211 51 Malmö, +46 40 627 04 90

www.itslearning.se  |  info.se@itslearning.com

Utmaningar

• Motivera eleverna till lärande 

• Förbereda eleverna för framtida utmaningar i en digitaliserad värld

• Uppmuntra lärarna att möta de föränderliga behoven hos eleverna

• Förbättra kommunikationen till eleverna

Resultat sedan skolan började använda itslearning

• Lärarna kan ha alla studierelaterade resurser samlade på ett och samma ställe såsom material, bedömningar, 
prov m.m. vilket förenklar för dem och sparar tid

• Med plagieringskontrollen kommer man åt fusk och kopiering på nätet

• Eleverna med extra behov av struktur får det genom itslearning

• Lärarna möter eleverna med verktyg som de är vana vid och som motiverar till ett flexibelt lärande. T.ex. kan 
eleverna hålla föredrag hemma och spela in sig själva itsället för att hålla dem inför klassen

• Lärare som är sjuka får enkelt ut information till sina elever om vad de ska arbeta med vilket gör att vikarier 
kan göra ett bättre jobb

• Även elever som är borta kan komma åt studiematerial och uppgifter

• Inga elever säger längre ”det pappret har jag inte fått”. Alla instruktioner finns att hämta i itslearning när 
eleverna behöver dem

• Eleverna blir mer involverade i sin egen utveckling. Genom mentorsverktyget ser eleven samma sak som 
mentorn och utvecklingssamtalet kan ägnas åt mer än bara ”hur det går i varje kurs”


