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Verktyg för kunskapsmätning får in 6 miljoner och 
startar samarbete med ledande skolplattform
Startupföretaget  EdQu  har  sedan  lanseringen  av  sin  tjänst  för  kunskapsmätning  i  
grundskolan  varit  föremål  för  stort  intresse  från  lärare  och  rektorer.  Nu  genomför  bolaget  
en  nyemission  och  startar  e@  samarbete  med  skolplaAormen  SchoolSoB.  

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  $d.  Genom  a@  testen  
rä9as  automa$skt  minskar  även  den  administra?va  bördan  på  lärarna.  Elever  och  föräldrar  
kan  få  svart  på  vi@  hur  eleverna  ligger  ?ll  jämfört  med  kunskapsmålen  i  skolan.  

Bolaget  har  hiLlls  finansierats  via  mjukt  kapital  samt  en  mindre  investering  från  STING:s  
acceleratorprogram  under  hösten  2014.  Nu  får  bolaget  e9  större  kapital$llsko9  genom  en  
investeringsrunda  på  3  miljoner  kronor,  samt  e9  lån  från  ALMI  –  totalt  6  miljoner  kronor  i  
finanisering.  Rundan  leds  av  Gullspång  Invest  som  har  utbildningssektorn  som  e@  prioriterat  
investeringsområde.  Deltar  gör  även  Ludvig  Linge  (affärsängel  och  ?digare  medgrundare  av  
TAT)  och  Johan  Lenander  (entreprenör,  affärsängel  och  f.d.  VD  för  Aspiro)  

–  Vi  är  mycket  nöjda  med  a2  ha  hi2at  kunniga  investerare  som  tror  på  idén  och  som  u2ryckligen  
vill  vara  med  mer  långsik=gt.  A2  förändra  och  förbä2ra  skolor  i  Sverige  och  världen  kommer  inte  
a2  ske  över  en  na2,  säger  Karl  Murray,  VD  för  EdQu.  

I  samband  med  investeringen  inleder  EdQu  även  e9  samarbete  med  SchoolSoI,  en  av  
Sveriges  ledande  pla\ormar  för  lärande  och  skolutveckling.  Genom  samarbetet  erbjuds  
lärare  en  unik  kombina?on  av  verktyg  för  a@  i  en  integrerad  miljö  kunna  planera,  genomföra,  
mäta  och  analysera  undervisningen  och  elevernas  utveckling.  Via  samarbetet  med  
SchoolSo]  får  EdQu  dessutom  en  distribu$onskanal  $ll  lärare  på  ca  1  300  skolor  i  Sverige,  
vilket  kommer  a@  hjälpa  bolaget  a@  växa.  

–  A2  nå  ut  =ll  många  skolor  är  en  utmaning  givet  den  fragmenterade  strukturen  på  det  svenska  
skolsystemet.  Av  den  anledningen  ser  vi  väldigt  posi=vt  på  a2  framöver  samarbeta  med  en  så  
etablerad  aktör  som  SchoolSoC,  avslutar  Karl  Murray.  
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