
 Vidareutbildning

Behoven var tydliga. Lernia behövde en lättanvänd 
plattform med fokus på lärande och pedagogiska 
processer. Samtidigt skulle lärplattformen 

underlätta arbete med bedömning och betygssystem. 
Lösningen blev itslearning. 

Ett egenutvecklat system
Lernia har använt itslearning sedan 1 juli 2012. Innan 
man införde itslearning använde organisationen en 
egenutvecklad lösning som byggde på en sharepoint 
server. Lernia försökte bygga ut lösningen och gjorde det 
bra, men i slutändan fanns 
det begränsningar i sättet att 
jobba. Man upplevde att det 
var speciellt svårt att täcka 
de pedagogiska behoven i 
samma utsträckning som 
en lärplattform kunde. 
Sharepoint-lösningen 
var framförallt ett stöd 
för dokumenthantering, 
lärplattformen för lärandet.

itslearning – den pedagogiska processen 
i centrum

Johan Winsborn, chef för produkt- och metodutveckling 
på Lernia ansvarade för inköp och införande av den nya 
lärplattformen. Johan säger: “Vi letade efter en 

lärplattform där det var enkelt att arbeta med bedömning 
och betygssystem, uppgifter och lärande. Dessutom 
var en av fördelarna med att införa en väl beprövad 
lärplattform att vi inte behövde uppfinna hjulet igen”.

När behoven var klarlagda började man titta på olika 
lärplattformar. Det som gjorde att valet föll på itslearning 
var att ingen annan leverantör kunde tillgodose 
de pedagogiska behoven såsom itslearning. “Den 
pedagogiska processen med lärandet i centrum är mycket 
tydlig i itslearning”, säger Johan. 

Den andra tungt vägande aspekten var 
användarvänligheten. Johan 
berättar: ”Tröskeln för att lära 
sig itslearning är lägre både 
för lärare och elever jämfört 
med andra lärplattformar. 
Dessutom passar itslearning 
alla, oavsett digital 
kompetens. I itslearning finns 
det alltid något man kan 
börja arbeta med omedelbart 
även om man inte är så van 
dataanvändare, och är man 

mycket kunnig inom IT finns det massor av funktioner 
att använda.” 

En annan fördel som Johan ser är att itslearning 
hostar systemet själva och tar hand om drift och alla 
uppdateringar. “På så sätt behöver inte vi bekymra oss för 
varken drift eller IT-säkerhet”, säger Johan.

Lernias väg till en bättre utbildning

“Den pedagogiska processen med lärandet i centrum 
är mycket tydlig i itslearning”

Johan Winsborn, chef för produkt- och metodutveckling på Lernia

 

“Tröskeln för att lära sig itslearning är 
lägre både för lärare och elever jämfört 
med andra lärplattformar. Dessutom 
passar itslearning alla, oavsett digital 
kompetens.”

    
Johan Winsborn

Chef för produkt- och metodutveckling

Om Lernia

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag och erbjuder 
tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning. 
Lernia  finns påfler än 100 orter över hela landet och gör det möjligt 
för människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt 
kompetens.
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Organisation: Lernia

Verksamhetstyp: Utbildning inom vuxenutbildning och 
arbetsmarknadstjänster samt bemanningsverksamhet
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I korthet

* Bättre koll på kvaliteten på 

utbildningen

* Förbättrad bedömningsprocess

* Enklare att anpassa 

utbildningen efter elevernas 

olika behov

* Mer samarbete inom 

organisationen



Hjälper lärare 
att samarbeta med 
sina kollegor

itslearning är en webbaserad 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 utbildnings-
tillfällen 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 35 Malmö, +46 40 627 04 90

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

Ca 16 000 aktiva itslearning-användare
Idag har Lernia ca 16 000 aktiva itslearning-användare. 
Målet är att lärplattformen ska vara en naturlig del 
av undervisningen oavsett mängd teori eller praktik. 
Organisationen bygger upp färdiga kursmallar centralt. 
Det betyder att när en lärare startar upp en utbildning 
så utgår de från mallkursen och behöver aldrig börja 
från början. I mallkursen finns på förhand färdiga 
inlämningsuppgifter, tester m.m. men lärarna kan även 
skapa eget kompletterande material. 

Flexibelt system
På Lernia är det viktigt att läraren, som ansvarig pedagog, 
har stor frihet att påverka undervisningen. Samtidigt kan 
det i vissa fall vara viktigt att från centralt håll reglera 
vissa saker. “I itslearning får vi en bra mix i och med att 
detta kan kombineras”, säger Johan. 

Ett annat bevis på itslearnings fl exibilitet är variationen 
av uppgifter som läraren kan skapa. Läraren kan t.ex. 
skapa en uppgift där eleven väljer hur den vill lämna 
in uppgiften. De kan då välja att lämna in uppgiften på 
traditionellt vis via ett dokument eller genom att t.ex. 
spela in sig själva direkt i plattformen.  

På Lernia är detta viktigt, att kunna individanpassa 
kurserna efter eleverna och hur de kommer och går, då 

utbildningen skiljer sig från en traditionell utbildning 
i en skola. Därför är det viktigt för Lernia att kunna 
kategorisera olika grupper. De måste t.ex. kunna 
skräddarsy en viss kurs mot en viss typ av användare 
oavsett var de befinner sig i landet. Man får på så sätt 
en stordriftsfördel, men kan ändå individanpassa 
utbildningen. Alla lärare, inte bara administratörer, har 
rätt att administrera grupper och behörigheter. ”Detta 
visar på en stor flexibilitet i systemet”, säger Johan.

Engagerad organisation
Inställningen till itslearning i organisationen är mycket 
positiv. Det finns många hängivna användare som driver 
utvecklingen och användandet framåt och kommer med 
många goda idéer. Lernia håller interna 30-minuters 
webinar varannan vecka om olika funktioner där ett 
40-tal användare deltar direkt, medan andra tar del 
av en inspelning efteråt. ”Allt detta visar på ett stort 
engagemang”, säger Johan. 

Fortsatta planer med itslearning
Enligt Johan tillgodoser itslearning definitivt de behov 
Lernia hade initialt. Just nu ser Johan en förväntan från 
verksamheten att det ska tillgängliggöras ännu mer 
kursmaterial från centralt håll. Därför håller de på att 
förhandla med Nationalencyklopedin för att koppla mer 
material till lärplattformen. Detta är ett något som man på 
sikt vill samarbeta med fler leverantörer kring.

Vad gäller användningen hoppas Johan att de 
hittar ännu fl er sätt att använda itslearning på. “Och 
utvecklingen går fort”, säger Johan, ”från det att vi tog 
beslut att använda itslearning till nu har det hänt 
jättemycket!” 
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