




Ett inspirerande läromedel

Arbetsområden – tydlig progression
I Clios arbetsområden får eleverna arbeta både tillsammans och individuellt och lära sig nya  
saker genom att undersöka, producera och diskutera. Våra multimodala arbetsområden har en 
tydlig progression och innehåller allt material du behöver för att undervisa inom ett visst område:  
texter, aktiviteter, bilder, videor, ljudfiler och quiz. 

Aktiviteter – aktuella och motiverande
Våra aktiviteter erbjuder precis som arbetsområdena stor variation i ämnen och arbetssätt,  
men i ett kortare format. Eleverna får både arbeta framför och bortom skärmen. För oss är det 
viktigt att materialet är motiverande, aktuellt och ämnesövergripande och går att koppla till  
världen utanför skolan.

Ämnestexter – multimodalitet och läsguider
Clios ämnestexter har interaktiva läsguider som stöttar elevernas läsförståelse. Illustrationer och 
videor spelar en central roll i allt vårt material och förstärker och kompletterar budskapet i texterna.

Digitala verktyg – differentiering
Vissa elever behöver bara lite hjälp med att komma vidare med sina uppgifter medan andra 
behöver mer stöd – och lektionen därpå kan rollerna vara helt ombytta. Därför är många av våra 
differentieringsfunktioner utvecklade så att det ska vara möjligt att i varierande grad få hjälp med 
en och samma text eller uppgift. Ibland har eleverna behov av uppläsningsfunktionen och andra 
gånger behöver de en ledtråd för att kunna ta sig vidare på egen hand. 

Träna, utvärdera och öva inför provet
Clio Quiz är våra självrättande övnings- och utvärderingsuppgifter. Quizen finns i tre 
olika varianter: Träning, Uppföljning och Prov. Använd quizen för att exempelvis befästa kunskaper, 
träna eller utvärdera.
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Vi behöver teknologi,  
men inte till varje pris 
Som utgivare av läromedel som innehåller lärandeteknologi känner vi ett  
stort ansvar för att skapa transparens kring och tillgång till teknologiska  
kunskaper, kompetenser och färdigheter. Därför har vi tagit fram sex etiska 
riktlinjer för hur vi använder data och förhåller oss till den framtida  
utvecklingen av artificiell intelligens. 

1. Lärandet i centrum 

När vi utvecklar nya teknologiska 
lösningar gör vi det med lärandet i 
centrum. Vårt huvudfokus är alltså 
att förbättra den enskilda elevens 
möjligheter att lära, inte teknologin 
i sig.

2. Integritet 

Data har ett pris som användaren 
aldrig ska behöva betala. Därför 
har vi som utgivare av digitala 
läromedel ett stort ansvar för att 
behandla all användardata med 
omsorg och respekt.

3. Ansvar

Användandet av teknologi bör alltid 
förankras i ansvar. Det är människor 
som designar och utvecklar artificiell 
intelligens, och därför bär vi som 
läromedelsutgivare även ansvaret 
för att alla funktioner lever upp till 
våra höga krav.

4. Transparens 

När vi utvecklar lösningar baserade 
på artificiell intelligens vill vi tydligt 
kunna redovisa hur de kommer 
fram till sina slutsatser, så att det 
är lättare att förstå, ifrågasätta 
och agera på informationen på ett 
pedagogiskt sätt.

5. Digital delaktighet

Vi vill arbeta aktivt för att framtidens 
medborgare ska kunna delta i 
det digitala samhället. I framtiden 
kommer ännu fler yrken att kräva 
digitala och tekniska kompetenser. 
Därför bör det vara enkelt att 
förvärva sådana kunskaper och få 
nödvändigt stöd för det i utbild-
ningen. Detta inkluderar även en 
ökad förståelse för dataetik.

6. Mångfald

Vi strävar efter mångfald inom alla 
områden: inom teknologin, i våra 
utvecklingsteam och bland elev-
grupperna som testar och bidrar  
till våra funktioner.
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Helhetslösning

En helhetslösning 
från Clio
• Sammanhang och igenkänning i alla ämnen. 

• Lätt att differentiera mellan årskurser. 

• Variation och progression i alla ämnen. 

• Stora möjligheter till blended learning inom alla ämnen.  
Clios material är utformat för arbete såväl framför som bortom skärmen. 

• Ett enklare sätt att planera undervisningen och bokmärka relevant 
innehåll för lärare och elever. 

• Alla ämnen. En plattform. Alltid nära till ämnesövergripande undervisning. 

• Material för hela läsåret.

När du beställer ett, flera eller alla ämnen ingår alltid Clio Quiz 

Allt-till-alla

Samhällskunskap

Historia

Religionskunskap

Svenska

Hem- och  
konsumentkunskap

Clio Träning  

Matematik

Spanska

Idrott och hälsa

Biologi

Svenska som  
andraspråk

Slöjd

Clio Prov  

Fysik

Franska

Bild

Teknik

Engelska

Musik

Geografi

Tyska

Förberedelseklass

Clio Uppföljning  

Kemi



Ett läromedel  
för alla 

Mer tid till eleverna
Vi har utvecklat en smidig 
och användarvänlig 
läromedelsplattform så  
att du som lärare kan 
lägga mer tid på det som 
är viktigast – eleverna.

Ditt personliga  
skrivbord ger dig en 
enkel överblick
Här hittar du dina ämnen, 
dina bokmärken och 
undervisningsmaterial  
du använder ofta, så att 
du snabbt kan komma 
igång.

Anpassa innehållet
Vårt läromedel är  
flexibelt och enkelt att 
anpassa efter just dig  
och dina elever.

Stöd åt alla elever
Alla elever ska få rätt stöd 
och därmed de bästa för-
utsättningarna för att lära. 
Clio har en stor mängd 
differentieringsmöjligheter 
som stärker hela klassens 
utveckling.

Lärarens verktygslåda
Clio har ett stort utbud  
av lärarguider, resurser 
och lektionsupplägg 
som du som lärare kan 
använda som stöd i 
undervisningen.

Aktiva elever är mer 
motiverade
Vår läromedelsplattform är 
digital, men vi uppmuntrar 
till lärande såväl framför 
som bortom skärmen.

Välj spår
Med spårfunktionen i våra 
arbetsområden kan du 
och eleverna bland annat 
välja att arbeta med olika 
svårighetsgrader, metoder 
eller ämnen.

Vi har en forsknings- 
baserad syn på lärande
I vårt läromedel står 
samarbete, diskussion, 
produktion och upplevel-
ser i centrum för elevernas 
utveckling. Vi utvecklar 
ständigt vår didaktik och 
teknologi så att den utgör 
den bästa möjliga grunden 
för elevernas lärande.

Glöm gårdagens  
väderprognos
Clio har uppdaterat och 
aktuellt innehåll som 
representerar den värld 
eleverna själva lever i.

Världen är inte  
uppdelad i ämnen
Vi lägger stor vikt vid 
att arbeta ämnesöver-
gripande. Därför har vi 
samlat allt material på ett 
och samma ställe så att 
du kan söka efter material 
i alla ämnena samtidigt.

Framtiden är elevernas
Genom innovation, 
teknisk utveckling och 
kreativitet väcker vi 
elevernas nyfikenhet 
att utforska och utmana 
världen de lever i.

Tiden skal gå
til eleverne

Alle lærer
forskelligt
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Skoledage med
gåpåmod

Luk verden ind
i klasselokaletVi tar lärarnas 

tid på allvar
Alla lär 
sig olika

Aktiva skoldagar 
på schemat

Ta med världen 
in i klassrummet
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Tillsammans 
formar vi 

framtiden



Vad kan vi göra 
för din skola?

Ring oss på 
08-505 248 00 

eller kontakta oss på 
clio.me/se/kontakt 


