
Hej vårdnadshavare!

Använder ditt barn Clio på sin skola? Här kommer en 
introduktion till Clio för dig som är vårdnadshavare.

Om Clios läromedel

Clio är ett digitalt läromedel som skolor själva väljer att köpa in, skolan väljer också för vilka 

ämnen de vill använda Clio. Ett digitalt läromedel innebär att alla texter och uppgifter som 

tidigare stod i böcker, nu finns samlat när ert barn loggar in på Clio på datorn, surfplattan eller 

mobilen. Barnen slipper alltså släpa tunga böcker för varje ämne fram och tillbaka mellan 

hemmet och skolan varje dag. I Clio finns även självrättande tester och prov och många 

stöttande funktioner som en bok inte har.

Stöttande funktioner och större 

variation

Fördelarna med digitala läromedel är många, 

bland annat kan ditt barn få hjälp i sin 

inlärning. Alla våra texter finns i svår eller 

lättläst version och till alla texter finns ett 

typsnitt som underlättar för elever som har 

dyslexi, uppläsningsfunktion och övningar 

som tränar läsförståelse. 

Till både våra texter och aktiviteter finns även 

filmer och bilder som förklarar och 

utvecklar innehållet. Är du van vid att höra att 

ditt barn tappat bort sina anteckningar? Här 

går det att göra anteckningar direkt kopplat 

till en text eller uppgift och allt 

sparas automatiskt.   

Digitala läromedel är inte lika med 

skärmtid

En vanlig missuppfattning är att digitala 

läromedel innebär att all undervisning sker 

genom skärmen. Men inget kunde vara mer 

fel. Jämfört med läromedelsböcker så finns 

det i Clio faktiskt fler uppgifter där eleverna 

ska interagera med varandra. Här finns 

dramaövningar, samarbetsövningar, övningar 

som löses i grupp, fältstudier, spel och mycket 

annat. Många gånger är det endast 

instruktionerna som syns på skärmen, 

uppgiften utförs sen i klassrummet tillsammans 

med andra elever. 

Ett tydligt exempel är våra laborationer. 

Eleverna får instruktionerna i Clio men de utför 

laborationen med laborationsmaterial som de 

hittar i sin laborationssal och sedan skriver de 

ner sina resultat i Clio. Där sparas allt eleverna 

skriver och de kan på kvällen logga in och visa 

dig som förälder vad de gjort under dagen. 

Även lärarna kan ta del av vad eleverna gjort. 



Cliolexikon

Använder ditt barn nya begrepp? Här följer en lathund till våra begrepp i 

Clio – ett Cliolexikon:

• Aktiviteter: Uppgifter som eleverna gör efter att de läst en text eller sett en 

video.

• Läsguider: Små uppgifter till varje text som hjälper eleverna med läsförståel-

se, finns löpande i texten.

• Quiz: Självrättande tester som eleverna kan göra för att träna (Clio 

Träning), efter en lång planering för att se vad de lärt sig (Clio 

Uppföljning) eller som ett stort prov (Clio Prov). 

• Hemuppgifter: De uppgifter läraren delar ut som eleverna ska lösa hemma.

• Skoluppgifter: De uppgifter läraren delar ut som eleverna ska lösa under 

lektionstid i skolan.

• Arbetsområden: Innehåller flera uppgifter som eleverna ska arbeta med un-

der en längre tid än en lektion.

Välkommen att kika in!

När ditt barn loggar in ser hen alla uppgifter som lärarna har delat ut. För att du ska se vad ditt 

barn har att göra kan du be hen att logga in på Clio. Sen kan ni på två olika sätt hitta de uppgifter 

barnet ska göra på nästa lektion och vad de har i uppgift att göra hemma.

Ett sätt är att klicka in på respektive ämne 

och sen klicka längst upp till höger på 

ikonerna ”pappret” (hem- och skoluppgifter) 

eller ”vägen” (hela arbetsområden) som i 

följande bild 

Ni kan också se uppgifterna genom att klicka in 

på elevens startsida, Mitt Clio. 

                                     Det ser ut såhär. 

Saknar du svar på någon av dina frågor?
Kontakta oss på hej@clioonline.se 


