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Med en gymnasiechefs ögon

Lärplattformen - en förutsättning för 
den moderna skolan 

Christian Olsson arbetar som gymnasiechef på Landskrona 
stad. För ett antal år sedan väcktes ett starkt behov av att 
modernisera pedagogiken och kommunikationen i Landskronas 
skolor. Lärplattformen identifierades både som en förutsättning 
och ett naturligt första steg till att skapa en modern skola. ”En 
lärplattform skapar transparens och uniformitet. Innan vi 
implementerade ett gemensamt system hade alla sina egna lösningar. Detta blev ineffektivt 
och spretigt. Nu har vi en gemensam lösning för alla”, säger Christian.

När beslutet att införa en lärplattform var taget bestämde 
man sig för att införa den på bred front. Man var 
noggrann med att ta bort alla liknande system såsom 
intranät och mail. Sedan följde en mycket bra diskussion 
mellan skolledarna i kommunen och tillsammans utsågs 
några nyckelpersoner som blev drivande i införandet.

Planering, pedagogik, kommunikation 
och bedömning 
Som gymnasiechef använder Christian själv itslearning 
mest till att kommunicera med kollegor och anställda 
i kommunen. Christian tycker även att det är bra att få 
en samlad överblick och känner trygghet i att alla inom 
gymnasieskolan använder samma lösning. 

Många lärare använder itslearning till kommunikation, 
planering och bedömning.  De bygger upp sina kurser 
i itslearning och har digitaliserat kursplanen vilket har 
gjort kopplingen till kunskapskraven  mycket tydligare 
för eleverna. itslearning skapar också möjligheter till en 
bättre dialog mellan pedagogerna.

Det första steget var mjukvaran, nästa 
steg är hårdvaran
I Landskrona har alla elever tillgång till en dator. På en 
av gymnasieskolorna får eleverna en bärbar dator när 
de börjar men metoderna varierar från skola till skola.  
Christian berättar att kommunen på sikt vill vi införa 
en 1:1 lösning. Första steget var mjukvaran, nästa steg är 
hårdvaran.

”itslearning representerar modern pedagogik. Det är ett alternativt läromedel som 
synliggör lärandeprocessen, vilket är mycket viktigt idag.  Det är dessutom skönt och 
effektivt att samla all kommunikation, pedagogik och till viss del administration på 
ett och samma ställe, tillgänglig var man än är.”    

Christian Olsson
Gymnasiechef, Landskrona stad



Helping teachers 
collaborate with colleagues

itslearning är en 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.

Svenskt huvudkontor
itslearning AB, Djäknegatan 4, 211 35 Malmö, Sverige +46 627 04 90

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

 

      *Idag arbetar Christian som projektchef på Landskrona stads utbildningsförvaltning, men hade under projektets införande rollen som gymnasiechef. 

Fråga till Christian Olsson, Gymnasiechef på Landskrona stad:

På vilket sätt skulle du säga att lärplattformen bidrar till en bättre skola?

itslearning är inte bara ett digitalt verktyg som moderniserar pedagogiken och lärandeprocessen utan också 
en representant för ett nytt förhållningssätt. Det finns ett krav på digitalisering där lärandet ska pågå hela 
tiden. Lärplattformen finns ständigt närvarande vilket leder till en mer flexibel undervisning. Man blir inte 
lika beroende av skolan som plats och schemat som tid.

På sikt tror vi att itslearning kommer att bidra till en ökad måluppfyllelse – att fler elever når sina mål och 
uppfyller resultaten. Jag ser mycket positiva effekter med att synliggöra lärandet. Visar och berättar vi för 
eleverna hur de ligger till och hur de kan göra för att utvecklas så blir de bättre. itslearning hjälper till med 
synliggörandet och är en bidragande orsak till bättre resultat.


