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Digital testtjänst lockar allt fler lärare
Startupföretaget  EdQu  har  sedan  lanseringen  av  sin  tes5jänst  för  matema9k  i  grundskolan  
varit  föremål  för  stort  intresse  från  Sveriges  lärare.  Över  400  mellanstadielärare  har  börjat  
använda  tjänsten  under  de  senaste  veckorna,  och  antalet  fortsä5er  a5  växa  snabbt.  

EdQu:s  tjänst  erbjuder  adap$va,  digitala  matema$kprov  som  hjälper  matema?klärare  a@  
snabbt  ställa  diagnoser  och  iden?fiera  områden  med  utvecklingspoten?al  på  såväl  klass-‐  
som  elevnivå.  I  tjänsten  kan  lärarna  även  följa  elevers  utveckling  över  $d.  Genom  a@  testen  
rä:as  automa$skt  minskar  även  den  administra?va  bördan  på  lärarna,  som  får  mer  ?d  över  
?ll  mer  värdeskapande  uppgiKer.  

I  slutet  av  januari  lanserade  EdQu  en  gra?sversion  för  mellanstadielärare,  och  har  sedan  
dess  haK  kra;ig  $llväxt  vad  gäller  antalet  användare.  Idag  har  man  en  bra  bit  över  400  
lärare  som  använder  tjänsten.  Karl  Murray,  VD  för  EdQu,  tycker  a@  utvecklingen  är  
spännande:  

–  Vi  hade  under  hösten  testat  tjänsten  på  e3  antal  skolor  och  hade  givetvis  hoppats  på  e3  
posi:vt  mo3agande,  men  hade  inte  väntat  oss  de3a.  Antalet  lärare  som  skapar  konton  hos  oss  
har  ökat  med  drygt  20%  i  veckan  i  över  en  månad,  och  fortsä3er  a3  växa.  

EdQu:s  tjänst  är  helt  molnbaserad  och  har  heller  inte  några  begränsningar  gällande  
plaRorm,  vilket  kan  ha  bidragit  ?ll  ?llströmningen  av  lärare.  För  närvarande  arbetar  EdQu  
för  fullt  med  a@  utvidga  innehållet  $ll  högstadiet.  Enligt  Karl  Murray  sker  de@a  för  a@  möta  
den  starka  eKerfrågan  man  upptäckt  hos  såväl  lärare  som  andra  aktörer  i  skolans  värld:    

–  Vårt  verktyg  kan  vara  e3  stort  stöd  för  lärare,  men  ger  även  rektorer  och  andra  beslutsfa3are  
kon:nuerlig  insyn  i  vilken  nivå  eleverna  befinner  sig  på  och  var  det  krävs  insatser  för  a3  hjälpa  
dem  a3  nå  målen.  I  våra  diskussioner  med  skolledare  inom  både  kommuner  och  friskolor  har  det  
kommit  fram  a3  de3a  är  något  som  många  upplever  saknas  idag.  Med  en  högstadieversion  
hoppas  vi  givetvis  kunna  nå  och  hjälpa  ännu  fler  skolor!  

Högstadieversionen  av  EdQu  utvärderas  för  ?llfället  i  e@  antal  samarbeten  med  både  
friskolor  och  kommunala  skolor,  och  kommer  a@  lanseras  senare  under  våren.  
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