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Kreativt,  
engagerat  
och kul
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Materialet kan 
användas om  
och om igen. 

Materiallåda 
allt ni behöver för 

alla övningar

Övningar 
barnen kan arbeta samtidigt och tillsammans 

med övningarna, oavsett kunskapsnivå

Materiallåda

– kreativt, engagerat och kul

Återanvänd 
använd materialet 

och övningarna med 
olika barngrupper 

Patricia Diaz och  
Camilla Askebäck Diaz

INNEHÅLL 
Alla aktiviteter har direkta kopplingar till målen från läroplanen 
för förskolan. Det övergripande syftet med IT-klubben Förskola 
är att höja de små barnens digitala kompetens, i enlighet med 
formuleringen i läroplanen för förskolan. 

• Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och 
om igen. Lådan ärr gjord för en grupp om sex barn.  

• Lärarhandledning med olika övningar inom följande 
områden:  
• Natur och Miljö 
• Kropp och Hälsa 
• Känslor 
• Matematik och Programmering  
• Digitalt berättande 

Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz, två av Sveriges 
ledande lärare inom skolans digitalisering, ansvarar för det 
pedagogiska innehållet i IT-klubben Förskola tillsammans med 
Lisa Wikström (Årets Förskollärare 2018, Södertälje). 

Genom IT-klubben Förskola vill vi visa att IT är kul, spännande och lärorikt! 
Vi vill att alla barn ska få upptäcka att IT är kul, spännande och 

lärorikt. Samtidigt vill vi lyfta förskolepersonalens kompetens inom detta 
område så att de vågar och vill visa barnen roliga och kreativa övningar  

kopplade till digitala verktyg.



Våra Kunskapsklubbar finns idag på 
över 450 skolor, förskolor och 
fritidshem runt om i landet och är 
mycket uppskattade av både 
pedagoger och elever.  

Det övergripande syftet med IT-klubben Förskola är att höja de små 
barnens digitala kompetens, i enlighet med den här övergripande 
formuleringen i läroplanen för förskolan:  
”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat 
digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en 
förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges 
möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 
digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå 
risker samt kunna värdera information.” (Lpfö 98, reviderad 2018) 
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MATERIALLÅDA  
INKL LÄRARHANDLEDNING  
Materialet i lådan är tänkt att kunna 
användas om och om igen med olika 
elevgrupper. Materialet är noga 
utvalt och testat.  

Kostnad:  
Materiallåda för 6 barn samt 
lärarhandledning  
6 000 kr 

WORKSHOP  
Vi kommer till er och håller en workshop, på så sätt kan 
alla pedagoger vara med och få samma utbildning samt 
att det blir mer tidseffektivt. Vi kan lova en utbildning 
med högt tempo som resulterar i en aktivitet på er 
förskola som både barn och pedagoger har stor glädje 
och nytta av. 

Vi håller workshops för både små och stora grupper, 
alltid med fokus på att pedagogerna själva får prova 
övningarna. Vi skräddarsyr en workshop för era behov, 
stor eller liten grupp, en eller flera klubbar vid ett och 
samma tillfälle - vi tar fram en lösning utifrån era behov.  

I samband med workshop ges ett rabatterat pris på 
materiallådorna. 

Skicka ett mail till info@kunskapsklubbar.se så 
återkommer vi med ett förslag som passar just er! 

– kreativt, engagerat och kul

IT-klubben

Varmt välkomna att höra av er för mer 
information eller för att boka utbildningsdatum! 

Marie 0709-15 16 91 
Annika 0736-97 98 12 

mailto:info@kunskapsklubbar.se

