


➢ Vad?

➢ Varför?

➢ Hur? 





Bakgrund: Varför behövs                      ?

● Vi lever idag i ett modernt informationssamhälle 
med större tillgång till fakta och information än 
förut. 

● Samtidigt är informationsbruset och andelen 
tvivelaktiga källor och kanaler större än någonsin.

● Eleverna behöver moderna verktyg för att samla in, 
välja och värdera information och fakta.

● Hur ska vi lära eleven källkritik och ett kritiskt 
förhållningssätt om de bara möter texter från en 
och samma källa i skolan?



DEMO!



➢ SKOLUP är ett verktyg som ger eleven stöd i att öka sin 
förmåga att ta till sig fakta på ett källkritiskt sätt. Flera 
sökfunktioner samlat på ett ställe.

➢ Genom att ha källor som speglar både historiska såväl 
som realtidsdata, blir Skolup relevant och viktigt för 
lärare och elever att använda i undervisningen.

➢ Läraren kan känna sig trygg med att eleverna 
fokuserar på uppgiften utan att bli störda eller 
påverkade av reklam eller andra distraktioner. SKOLUP 
ger samma sökresultat för alla så att användaren kan 
fokusera och granska innehållet.

“Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en 
komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad 
digitalisering och snabb förändringstakt. 
Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska information, fakta och förhållande 
och att inse konsekvenserna av olika alternativ” 
(Lgr11, s.7, Skolans uppdrag)



Elever berättar

"Jag tyckte att Skolup funkade bra, det var smart 
att den sammanfattar texter och tar med det 
viktigaste."

"Jag tycker Skolup känns bra och tydligt. Det är 
enkelt att ta sig till dit man ska.”

"Jag tycker Skolup fungerar väldigt bra och det är 
faktiskt lättare att hitta information om ämnen. 
Det är väldigt praktiskt med en ordbok i samma 
program."

"Jag gillar det, enkelt att få fram information 
och fakta."

“Sammanfattningen i Skolup var jättebra.”



Är du nyfiken på mer information eller 
testa tjänsten: 

Skolup hemsida

Svensk Talteknologi 
hemsida

https://skolup.com/
https://svensktalteknologi.se/produkt/skolup/
https://svensktalteknologi.se/produkt/skolup/

