
Hej forælder til et barn, som bruger Clios læremidler

Bruger dit barn Clio på sin skole? 
Så får du her en introduktion til, hvad Clio er. 

Om Clios læremidler

Clio er et digitalt læremiddel, som skoler selv vælger at købe. Skolen vælger også, hvilke fag de 
vil anvende Clios læremidler i. Et digitalt læremiddel indebærer, at alle tekster og opgaver, der 
tidligere stod i bøger, nu findes samlet, når dit barn logger ind på Clios læringsportaler på com-

puteren, tabletten eller mobilen. Børnene slipper altså for at slæbe tunge bøger til hvert fag frem 
og tilbage mellem hjemmet og skolen hver dag. På Clios læringsportaler findes der også selvret-

tende opgaver og prøver og mange støttende funktioner, som en bog ikke har.

Hjælpefunktioner og større variation

Fordelene ved digitale læremidler er mange. 
Dit barn kan bl.a. få hjælp i sin indlæring. 
Clios tekster findes i en svær og en let ver-
sion, og til alle tekster findes skrifttypen Dys-
lexie, som gør det lettere for ordblinde elever 
at læse. Der findes også en oplæsningsfunk-
tion samt læseopgaver, der træner elevernes 
læseforståelse.

Til både tekster og aktiviteter findes der film 
og billeder, som forklarer og uddyber indhol-
det. Er du vant til at høre, at dit barn ikke kan 
finde sine noter? På Clios læringsportaler kan 
man skrive noter direkte koblet til en tekst 
eller opgave, og alt gemmes automatisk.  

Digitale læremidler er ikke lig med 
skærmtid

Det er en misforståelse, at al undervisning 
med digitale læremidler foregår bag en 
skærm. Intet kunne være mere forkert. Sam-
menlignet med lærebøger findes der faktisk 
flere opgaver på Clios læringsportaler, hvor 
eleverne skal interagere med hinanden. Der 
er dramaøvelser, samarbejdsøvelser, øvelser, 
som løses i grupper, ekskursioner, lege feltstu-
dier, spil og meget andet. Mange gange er det 
kun instruktionerne til en aktivitet, der vises på 
skærmen. Opgaven udføres derefter i klasse-
værelset sammen med de andre elever.

Et godt eksempel på dette er fysikforsøg. Elev-
erne får instruktionerne på Clios læringsportal 
Fysikfaget, men de udfører forsøget med de 
materialer, de finder i fysiklokalet. Bagefter kan 
de skrive deres resultater ned på den digitale 
læringsportal. Her gemmes alt, hvad eleverne 
skriver, og om aftenen kan de logge ind og 
vise dig som forælder, hvad de har lavet i løbet 
af dagen.
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• Aktiviteter: Opgaver, som eleverne laver, efter at de har læst en tekst eller fx set 
en video. Aktiviteterne kan både være gruppearbejde, fælles klassediskussioner, 
bevægelse og ekskursioner.

• Læseguides: Små opgaver til hver tekst, som hjælper eleverne med at forstå den 
enkelte tekst (læseguiderne findes løbende i hver tekst).

• Undervisningsforløb: Forløbene indeholder flere opgaver, som eleverne skal arbej-
de med i længere tid end en enkelt undervisningstime. Forløbene indeholder både 
tekster og aktiviteter.

• Opgavesæt: Vores opgavesæt er en samlet betegnelse for vores træningsøvelser, 
prøver og evalueringsopgaver.

• Clio Træningsøvelser: Selvrettende opgaver, hvor eleverne kan øve sig på det fagli-
ge stof, de har gennemgået i en time. 

• Clio Prøver: Selvrettende tests, der har samme opbygning og de samme opgavety-
per, som eleverne vil møde til de afsluttende prøver. Med Clio Prøver kan eleverne 
øve sig og blive trygge ved den prøveform, de vil møde til prøven i det enkelte fag.

• Clio Evalueringsopgaver: Eleverne kan hurtigt og nemt evaluere de temaer og em-
ner, de har gennemgået i undervisningen.

• Tildeling af lektier: De opgaver, læreren giver eleverne for derhjemme.
• Klassearbejde: De opgaver, læreren giver eleverne for som opgaver, der skal løses i 

timerne i skolen. 

Når dit barn logger ind, ser han eller hun alle de opgaver, som læreren har tildelt, hvis læreren 
benytter sig af disse funktioner. Hvis du vil se, hvad dit barn skal lave, kan du bede ham eller 
hende om at logge ind på Clios læringsportaler. Derefter kan I på to forskellige måder finde de 
opgaver, barnet skal lave i næste time, og det, der skal laves derhjemme.

Se, hvilke opgaver dit barn har fået tildelt
Læreren kan give eleverne opgaver for inde på 
læringsportalerne via flere funktioner. Hvis du vil se, 
hvilke lektier og opgaver dit barn har fået tildelt, kan 
du klikke dig ind på det respektive fag og så klikke 
længst oppe til højre på ikonerne ”Lektier og klassear-

bejde” og ”Tildelte lektier”. Se det her 

 
Du kan også se lektierne og opgaverne ved at klikke ind på 
elevens startside i det, der hedder Mit Clio. 
                                     
   Det ser således ud

Har du nogen spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på support@clioonline.dk.

Dit helt eget Clio-leksikon
Bruger dit barn nye begreber efter at have brugt Clios læringsportaler? Så får du her en 
guide til de mest brugte begreber fra Clio – her i vores Clio-leksikon:
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