
Därför är Växjö Fria Gymnasium alltid online med itslearning

Bygger kompetens för framtiden
Vänder på klassrummet 
Digitalt bibliotek tillgängligt dygnet runt



Rektorn: ´itslearning är skolans sätt att tänka. Precis som ett spindelnät så kopplar itslearning ihop allt ´

Skolan som bryter ny mark med 
sin heldigitala strategi

När nya utbildningskoncept etableras såsom 1:1-initiativet och 
det omvända klassrummet, anpassas och implementeras 

det effektivt och snabbt på Växjö Fria Gymnasium (VFG). De 
akademiska studierna är självklart väldigt viktiga för skolan, men 
i och med att en tredjedel av eleverna är elitidrottare ligger ett 
stort fokus på idrott.  itslearning hjälper eleverna att hitta en 
balans i skolarbetet samtidigt som lärplattformen bidrar till att 
VFG behåller sin position som en av de mest tekniskt innovativa 
skolorna i Sverige

Niclas Bjälkenborn  
rektor på Växjö Fria 
Gymnasium 

Vi bestämde oss för att digitalisera allt och 
lägga det i itslearning. Från och med den 
dagen har vi haft allt skolmaterial tillgängligt 
i digital form. Allt du behöver som lärare eller 
elev finns i itslearning.

I korthet

* Allt material finns på webben vilket ger lärare och elever tillgång 
dygnet runt

* Plattformens enkelhet ger mer motiverade elever

* Ökat engagemang från föräldrarna i inlärningsprocessen

* Minskad arbetsbörda för lärarna



När VFG började använda itslearning 2003 efter att ha 
bytt från en annan lärplattform, bestämde skolledningen 
att man skulle göra alla läromedel tillgängliga online. Skolan 
började med lektionsplaneringar, skolans kalender och 
kursplaneringarna. Vi tog till och med bort lärarfacken, säger 
VFGs rektor Niclas Bjälkenborn.

“Vi använder itslearning som en digital spegelbild av skolan. 
Allt som kan göras i skolans klassrum och korridorer kan göras 
i itslearning. itslearning är skolans sätt att tänka. Precis som ett 
spindelnät så kopplar itslearning ihop allt.”

Det webbaserade biblioteket ger eleverna tillgång till 
material dygnet runt

Ett exempel på VFGs heldigitala strategi är dess unika 
webbaserade skolbibliotek. Med sina 450 elever är VFG en 
relativt liten friskola jämfört med andra skolor i Sverige. Så 
istället för att investera i ett fysiskt bibliotek byggde skolan 
ett virituellt.  Genom att använda resurssidorna i itslearning, 
sammanställde skolan allt sitt biblioteksmaterial (böcker, 

artikeldatabaser osv.) på ett enda ställe.  Niclas säger att 
skolans digitala bibliotekssystem inte bara godkändes av 
skolinspektionen utan inspektörerna berömde den för att vara 
en effektiv  lösning. 

“Vi försöker att samla allt på ett ställe i itslearning. Det som 
händer är att vi förändrar sättet att tänka kring böcker,” säger 
Niclas. “Eleverna kan titta på biblioteksresurser hemma eller 
varsomhelst så länge de har tillgång till en mobiltelefon, dator 
eller iPad. Eleverna är vana att använda webbaserat material.”

Alla lärare använder itslearning i klassrummet

Lärarna på VFG stödjer också webbaserade undervisnings-
metoder. Niclas säger att samtliga 30 lärare på skolan använder 
sig av itslearning i sin undervisning. Detta är möjligt då alla 
elever är utrustade med en bärbar dator som de kan köpa 
när de tar ut sin examen. Många lärare är hängivna utövare 
av metoden “det omvända klassrummet” där eleverna gör 
hemläxorna på skolan och det traditionella skolarbetet hemma. 

itslearning lyssnar
Ur ett tekniskt perspektiv: i och 
med att VFG använt itslearning 
länge är de angelägna att anpassa 
plattformen för att passa deras 
behov.

Vi ser att företaget 
itslearning har tagit till sig 
de kommentarer vi lämnat 
angående vissa saker och 
justerat. Det har gjorts 
förbättringar i produkten 
som varit till nytta för oss. 
Så vi kommer att använda 
itslearning under en lång 
tid framöver.
 
Niclas Bjälkeborn

Vi använder itslearning som en digital spegelbild av skolan. Allt som kan 
göras i skolans klassrum och korridorer kan göras i itslearning. 

Niclas Bjälkenborn, rektor på Växjö Fria Gymnasium



Enkelhet ökar elevernas motivation

På VFG är det viktigt att använda itslearning på så sätt att 
inlärningen blir mer effektiv. Niclas säger att ett exempel på detta är 
något så enkelt som att lärarna kan spela in och lägga inspelningen 
direkt i lärplattformen istället för att eleverna ska klicka på en länk där 
en ny sida öppnas. 

“Eleverna ska bara behöva logga in på ett enda ställe och det ska 
vara itslearning. På vår skola handlar allt om motivation. En sak som 
skapar motivation är enkelhet. Vi tror att det är nyckeln kring sättet 
att strukturera information. Dörren in ska vara stor och bred. På vår 
skola är den dörren itslearning.”

Med webbaserade lärresurser hamnar inte eleverna efter

“Att arbeta efter metoden ´det omvända klassrummet´ är 
mycket fördelaktigt för många lärare”, säger Niclas. Att göra 
lektionsplaneringarna tillgängliga i förväg hjälper elever som har 
svårt att koncentrera sig. De kan då förbereda sig genom att skriva ut 
lektionsmaterialet, vilket gör att de kan koncentrara sig på att lyssna 
på läraren istället för att anteckna.

I och med att en tredjedel av eleverna idrottar på en hög nivå och 
behöver flexibilitet i utbildningen, behövde VFG en webbaserad 
lösning för att hjälpa eleverna att hålla sig uppdaterade. “Tack vare 
itslearning kan de här eleverna följa läroplanen. Det är lättare att 
vända på klassrumment med itslearning, vilket är speciellt bra för de 
elever som ofta är borta”, säger Niclas.

Många av eleverna har också deltidsarbete vid sidan av skolarbete 
och träningar. Att kunna se lektionsplaneringar för sex veckor 
framöver hjälper dem att bättre planera sin tid. “itslearning är 
verkligen ett kraftfullt verktyg ur den aspekten. Vi kan hjälpa 
eleverna med att styra deras tid,” säger Niclas.

Föräldrarna involveras i lärprocessen

I itslearnings individuella utvecklingsplan (IUP), lagras elevernas 
studieutveckling och är lättillgänglig för eleverna själva, lärarna och 
föräldrarna. IUPn används i stor utsträckning på VFG för att hjälpa 
eleverna med tidsplaneringen. IUPn hjälper även lärarna att sätta mål 
på eleverna, följa utvecklingen och sedan dela informationen med 
föräldrarna och andra lärare.

“Om en elev riskerar att hamna efter kan läraren flagga detta i 
elevens IUP så att föräldrarna ser detta”, förklarar Niclas. “Det är 
lättare om vi involverar föräldrarna. Tack vare att föräldrarna kan se 
den formativa bedömningen kan de hjälpa sina barn på ett bättre 
sätt. Idag hör man inte lika ofta elever som säger ´Åh, det visste inte 
jag .́ Därför är itslearning ett viktigt verktyg som lär eleven att ta 
ansvar.”

Eleverna ska ha ett ställe att logga in på och det ska vara 
itslearning. På vår skola handlar allt om motivation. En sak som 
skapar motivation är enkelhet. Det är nyckeln kring vårt tänkande 
kring informationsstruktur. Det ska vara en stor dörr in. På vår 
skola är den dörren itslearning.
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Hjälper lärare 

skapa individuella vägar  

för elevens inlärning

Designad för lärare och hur de vill undervisa. itslearning är en molnbaserad 
lärplattform som används av miljontals lärare, elever, administrativ personal 
och föräldrar 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


