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Vi på Penman strävar efter att ge dig det bästa undervisningsmaterial 
du kan hitta. Detta gäller både utförande och innehåll. Vi vet, av egna 
mångåriga erfarenheter, att läraryrket är det roligaste yrke som 
finns, men att dagarna också innebär rejäla utmaningar som tar på 
krafterna. Penmans produkter är till för att underlätta din vardag  
och samtidigt ta fram det bästa i dina elever.

Rolf Johannessen, 
Penman AB

Denna webkatalog innehåller både klassiker, bästsäljare 
och nyheter. Vi har läromedel för alla elever från 
förskolan till årkurs 9.  

Ett aktiv miljö-och hållbarhetstänk är viktigt för oss. Vi 
har från 2016– slutat att trycka kataloger. Vår hemsida 
ger dig en bättre överblick över våra läromedel än via 
kataloger, men den främsta anledningen är miljöpåverkan. 
Vi fäller inga träd som skulle gått till papper till våra 
kataloger. Luften blir renare tack vare utebliven tryckeri-
process och transport av våra kataloger till alla skolor 
längs vårt avlånga land. Så bidrar vi till vår och till den 
kommande generationens miljö.                                                                             

Idag använder vi datorer, surfplattor och mobiler som 
främsta redskap för att söka information. Vår hem-
sida är alltid uppdaterad med det senaste. Här finns 
erbjudanden, tips och idéer till din undervisning.

ALLA kan köpa våra pedagogiska produkter, antingen 
direkt från oss via hemsidan eller genom Läromedia 
Bokhandel eller GR Utbildning, när din kommun har 
upphandlingsavtal med dem.Du kan givetvis även köpa 
privat från oss.

Välkommen till Penman!

ed stor passion  
för lärande. Se filmen!

Klickar du på den här 
symbolen kommer du 
till vår hemsida för 
beställning!

Klicka på den här symbolen 
och du kommer till vår 
hemsida där du kan se ett 
filmklipp om hur du arbetar 
med just det läromedlet. 

70 Antal sidor 

Övningssidor  
finns på hemsidan 

Övningarna 
är kopieringsbara 
till dina elever

Facit medföljer

Så här ser symbolerna ut  
som vi använder i katalogen: 

Positiva affischer  s. 4
Storsäljare   s. 5
Bästsäljare   s. 6
Engelska   s. 7
High Interest Books s. 14

Katalogens innehåll: 

Clearance   s. 20
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ffischer
Positiva

69 kr

Beställningsnr: Pen-449 Beställningsnr: Pen-450 Beställningsnr: Pen-451

1. We Try
Beställningsnr: Pen-449

2. Show Your Star Power
Beställningsr: Pen-450

3. Dream Big, Work Hard ...
Beställningsnr: Pen-451

4. Listen Before You Talk
Beställningsnr: Pen-452

1
2

3

Beställningsnr: Pen-452 Beställningsnr: Pen-453 Beställningsnr: Pen-454

4 5
6

5. Nothing We Do Can ...
Beställningsnr: Pen-453

6. Nice Is The New Cool
Beställningsnr: Pen-454

7. Doing Good Feels Good
Beställningsnr: Pen-455

Beställningsnr: Pen-455

7

Våra nya affischer har budskap som förenar, inspirerar  
och motiverar dina elever till en positiv och uppmuntrande 
atmosfär i skolan. Sätt upp dem i klassrummet, i matsalen 
och i elevernas rastutrymmen.
Storlek: 35 x 48 cm

Mobiltavlan
Ordning & Reda på mobilerna i klassrummet.  
Häng Mobiltavlan över en dörr eller på väggen!

Eleverna lägger mobilerna i facken när lektionen börjar  
och hämtar dem när lektionen är slut.

Bara fördelar:  
+  Eleverna och läraren har överblick över mobilerna hela lektionen.  
+ Behövs mobilen för skolarbetet så hämtar man den ur sitt fack och  
 lägger tillbaka den efter avslutat arbete. 
+  Fasta rutiner ger ordning och reda. 
+  Inget springande till elevskåp, lådor eller annat som ger försenad  
 lektionsstart.  
+  Inga mobiler i lådor där de kan skadas.                                                                                           
+  Inga inlåsta mobiler i lärarens skåp.                                                                                                                          

Ge eleverna ett facknummer efter klasslistan. Numret på facket följer 
eleven vid ev. byte av klassrum under skoldagen. Mobiltavlan är gjord  
i tåligt tyg med rymliga fack.    

 Storlek: 60 x 80 cm.  
4 st krokar till att hänga tavlan  
på dörren ingår. 

Beställningsnr: Pen-503

298 kr Mer info 
här!

torsäljare

Beställningsnr: Pen-428

Min lugna vrå
Hjälp eleverna att hålla fokus och koncentration på det egna 
arbetet med en studieskärm!  

+  Eleven kan lätt följa undervisningen och se framåt, men får ro från sidorna. 
+  Studieskärmen kan också användas vid testtillfällen. Passar alla åldrar,  
 bord och bänkar! 
+ Den är mycket hållbar, vikbar i tre delar och är lätt att förvara eller ta med sig. 
+ Studieskärmen är klädd i vinyl med en dekorativ design. 
+ Tusentals elever i svenska skolor har fått förbättrad lärmiljö med vår  
 studieskärm.

Mått: 55 x 35 x 40 cm (L x B x H). 298 kr Mer info 
här!

Se filmen!

https://www.penman.se/product.html/we-try
https://www.penman.se/product.html/show-your-star-power
https://www.penman.se/product.html/dream-big
https://www.penman.se/product.html/nothing-we-do
https://www.penman.se/product.html/nice-is-the-new-cool
https://www.penman.se/product.html/doing-good-feels-good
https://www.penman.se/product.html/listen-before
https://www.penman.se/product.html/mobiltavlan
https://www.penman.se/product.html/min-lugna-vra
https://www.penman.se/product.html/mobiltavlan
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Solve it!
Detta häfte ger övningar i logiskt tänkande. 

Eleverna får lösa ord- och bildgåtor och måste organisera ledtrådarna  
så att det blir ett logiskt resultat. Klurigt och kul.

Övningarna passar också som par- och gruppuppgift.

Beställningsnr: Pen-357

Beställningsnr: Pen-306

32 
Mer info 
här!

Easy reading
Enkla och intressanta faktatexter för elever som har svårt  
att lära sig engelska. 

Enkla frågor att besvara efter texten gör det lättare att lyckas.

32 
Mer info 
här!198 kr

169 kr

The Fun Book of Grammar
Detta häfte innehåller övningar som tränar engelsk grammatik 
på ett underhållande sätt. 

Eleverna tränar synonymer, motsatsord, ordklasser, ord som låter lika 
men betyder olika, verbformer, prepositioner, stor bokstav, interpunktion 
mm.

Beställningsnr: Pen-356

32 
Mer info 
här!169 kr

Bildtärningar
Bildtärningarna är det perfekta och mycket populära sättet 
att sätta igång fantasin hos alla elever, oavsett ålder.

Med hjälp av tärningarna skapar de egna berättelser utvecklar språket 
och kreativiteten på ett mycket underhållande sätt. Tärningarna passar 
alla elever i alla åldrar och kan användas i undervisningen på alla språk.

Med tärningarna blir alla elever duktiga historieberättare. Rulla val-
fritt antal tärningar och låt fantasin flöda! Bilda lag och slå en tärning 
var och gör en historia tillsammans! Den gröna lådan har bilder som 
inspirerar till resor i tid och rum.

Innehåll: 9 tärningar, 54 bilder,  
10 miljoner kombinationer. 
109 kr/st.

Beställningsnr: Pen-261 (orange) / 
Pen-262 (blå) / Pen-295 (grön)

109 kr Mer info 
här!

Se filmen!

https://www.penman.se/product.html/solve-it?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/easy-reading?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/the-fun-book-of-grammar?category_id=11
https://www.penman.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=story+cubes
https://www.penman.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=bildt%E4rningar
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Beställningsnr: Pen-300

Wonder stories
Här hittar du ämnesövergripande texter som är både 
intressanta och roliga. 

Det är lätta texter som följs av frågor som tränar eleverna att dra  
slutsatser, leta efter detaljer i texten och träna ordkunskap. 

Du kan arbeta med texterna både i grupp och individuellt.

32 
Mer info 
här!198 kr

Media Literacy
Hjälp eleverna att se och kritiskt bedöma de tusentals 
reklambudskap de möter varje dag via musik, dataspel, TV, 
webplatser, annonser och tidningar. 

I denna bok tränas eleverna i källkritik genom att diskutera och analysera 
olika typer av reklam, och skapa egen reklam. Efterhand som de lär sig att 
läsa reklam, lär de sig också att göra genomtänkta och välgrundade beslut.

Beställningsnr: Pen-363

Document-Based Questions
I detta häfte finns högintressanta faktatexter, dokument  
och övningar för att utveckla kritiskt tänkande. 

Det innehåller fem olika arbetsområden med 6–7 lektioner i varje.

Varje lektion innehåller en läsövning, ett faktadokument och en  
lärförståelseuppgift.

Beställningsnr: Pen-353

Read All About It
Read All About It är en arbetsbok som använder nyheter för att 
träna läsförståelse.

Varje övning är baserad på en verklig nyhet från nyhetsbyrån Associated 
press (AP).

Dess verkliga historier inspirerar till ökad läsförståelse och kunskap hos 
eleverna. De 64 olika nyheterna är indelade efter 4 olika redovisningssätt; 
Frågor & Svar, Sant eller Falskt, Ordkunskap och flervalssvar.

Till varje nyhet finns också en fördjupningsuppgift som kräver lite mer av 
eleven. Här finns facit och förtryckta arbetsblad och speciella tipssidor 
till eleverna, fria att använda vid behov.

Beställningsnr: Pen-352

144 
Mer info 
här!

144 
Mer info 
här!

96
Mer info 
här!

198 kr

198 kr

249 kr

Beställningsnr: Pen-324

Comprehension Quickies
Dessa texter passar bäst för de elever som föredrar att läsa 
korta enkla texter. 

Läsförståelsefrågorna tränar eleverna att svara med hel mening.

Häftet innehåller 27 berättelser. 

32 
Mer info 
här!198 kr

chool  
is cool!

https://www.penman.se/product.html/wonder-stories?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/media-literacy?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/dokument-based-questions?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/read-all-about-it?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/comprehension-quickies?category_id=11
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Beställningsnr: Pen-361

Holocaust
Denna bok på engelska berättar om Förintelsen, ett kapitel 
i världshistorien vi aldrig får glömma. Den börjar med en 
beskrivning av antisemitismens rötter och slutar med frågor 
om vi har kunnat lära oss något av det som hände. 

Däremellan berättas om hur nazistpartiet kunde växa sig starkt, om hur 
Tyskland bedrev kriget, om uppförandet av dödsläger, hur befrielsen kom 
och hur de ansvariga ställdes inför rätta.

Till varje avsnitt finns många arbetsuppgifter och även underlag för fort-
satta diskussioner. Boken passar utmärkt också vid temaarbeten i SO/ENG.

Cultures of the World
France, Spain & the U.K. 

Läs om Frankrikes, Spaniens och Storbritanniens språk, historia,  
traditioner och mat. De 32 illustrerade övningarna i varje häfte ger  
en bred kunskap samtidigt som engelskan tränas. 

Central Europe

Häftet om Central Europe behandlar språk, historia, traditioner och mat  
i länderna Grekland, Italien, Schweiz, Österrike, Tyskland och Holland.  
De 32 illustrerade övningarna i varje häfte ger en bred kunskap samtidigt 
som engelskan tränas. 

Häftena passar utmärkt för temaarbeten och muntliga presentationer.
80 

Mer info 
här!198 kr

Natural Phenomena
Natural Phenomena är fylld av mycket intressanta texter om 
olika naturfenomen som tex. laviner, orkaner, tsunamier och 
jordbävningar. 

Efter varje berättelse finns frågor som tränar elevernas läsförståelse. 

Ett korsord hör till varje berättelse, där elevernas förmåga att hitta detaljer 
och fakta tränas. Häftet passar utmärkt vid temaarbeten i SO/Eng.

Beställningsnr: Pen-325

32 
Mer info 
här!198 kr Beställningsnr: Pen-350  

(Central Europe)

36 
Mer info 
här!

Seven Wonders of the World  
And More!
Utforska världens sju underverk. Varje underverk förklaras 
och granskas i detalj med information om de människor som 
skapade det. 

Boken innehåller mängder av spännande arbetsuppgifter och även tips 
och idéer till uppföljning och egen forskning.Ett korsord hör till varje be-
rättelse, där elevernas förmåga att hitta detaljer och fakta tränas. Häftet 
passar utmärkt vid temaarbeten i SO/Eng.

Beställningsnr: Pen-360 92 
Mer info 
här!229 kr

376 kr
Beställningsnr: Pen-351

Tips! 
Köp båda till ett 
rabatterat pris 
– spara 20 kr:  

+ =

Beställningsnr: Pen-349 
(France, Spain & the U.K.) 

Great Inventions
Här finns lättlästa och underhållande texter om berömda 
uppfinningar. Efter varje berättelse följer många frågor på 
texten.

Korsord och extra repetitionsövningar finns också. 

Beställningsnr: Pen-312

32
Mer info 
här!198 kr

https://www.penman.se/product.html/holocaust?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/natural-phenomena?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/cultures-of-the-world-france-spain-the-uk?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/seven-wonders-of-the-world-and-more?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/bada-bockerna-cultures-of--the-world?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/great-inventions-2?category_id=11
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Beställningsnr: Pen-323

Comparing
Med hjälp av dessa läsförståelseövningar lär sig eleverna  
att jämföra saker, människor och idéer. 

De tränas i att se vad som skiljer och vad som förenar. Häftet har  
intressanta övningar för att stärka elevernas färdigheter i läsning,  
skrivning och kritiskt tänkande.

Beställningsr: Pen-355

Daily Skill Builders 
– Reading
Övningarna i denna bok ger eleverna daglig träning i 
läsutveckling. 

Det finns sammanlagt 168 olika övningar som tränar 14 olika färdigheter, 
t.ex. att finna likheter och olikheter, att skriva en sammanfattning, att läsa 
”mellan raderna” och att förstå vad författaren avser. 

32 
Mer info 
här!

Paired passages 5
Elever har ibland svårt att veta vad som är sanning och vad som 
är påhittat. Denna bok ställer två berättelser mot varandra, den 
ena är skönlitterär och den andra är en faktatext. 

Eleverna tränas i att se hur de olika texterna skiljer sig och vad de har 
gemensamt. Övningarna består av flervalsfrågor och frågor som kräver 
skriftliga svar. De tränar läsförståelse och förmågan att komma ihåg och 
finna olika texter. Övningarna vänder sig till de elever som kräver extra 
utmaningar.

Beställningsnr: Pen-354
112

Mer info 
här!179 kr

189 kr

198 kr92 
Mer info 
här!

Paired passages 4
Elever har ibland svårt att veta vad som är sanning och vad som 
är påhittat. Denna bok ställer två berättelser mot varandra, den 
ena är skönlitterär och den andra är en faktatext. 

Eleverna tränas i att se hur de olika texterna skiljer sig och vad de har 
gemensamt. Övningarna består av flervalsfrågor och frågor som kräver 
skriftliga svar. De tränar läsförståelse och förmågan att komma ihåg och 
finna olika texter. Denna bok har lättare texter än Paired Passages 5 nedan!

Beställningsnr: Pen-209

112
Mer info 
här!179 kr

Mysteries for Writing and  
Critical Thinking
Träna elevernas kritiska tänkande med olika övningar baserade 
på kluriga mysterier. Vart och ett av de sju mysterier, som 
presenteras i boken, kräver att eleverna går igenom ledtrådarna 
och bevisen och använder sin slutledningsförmåga. 

Eleverna skriver sedan om vad de kommit fram till. Vem är skyldig? Vem  
är oskyldig? Livliga diskussioner och mycket lärande kommer att äga rum.
Det finns facit, men efter hand som eleverna kommer in i sitt arbete, kan 
de komma fram till andra lösningar.
Passar utmärkt som par- eller grupparbete i engelska.Beställningsnr: Pen-362

80 
Mer info 
här!168 kr

https://www.penman.se/product.html/comparing?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/paired-passages?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/daily-skill-builders?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/paired-passages-2?category_id=21
https://www.penman.se/product.html/mysteries-for-writing-and-critical-thinking?category_id=11
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Beställningsnr: Pen-346

Fascinating Machines
Här läser eleverna om fantastiska uppfinningar i människans 
tjänst. 

Om robotar, spionplan, rymdstationer, GPS, berg- och dalbanor och annat 
spännande.

Strange & Unexplained
Detta häfte handlar om märkliga och oförklarliga saker som 
inträffat. 

Finns det UFO:n i havets djup? Vem lämnar 33 cm stora spår på Mount Eve-
erest? Följ sökningarna efter Loch Ness-odjuret.

Beställningsnr: Pen-328

64
Mer info 
här!

64
Mer info 
här!

Extreme Places
Var finns den våtaste platsen på jorden? Eller den torraste 
platsen?

Var finns världens största korallrev eller den största samlingen  
dinosaurieben? Var fanns staden som nästan var helt täckt av guld?

Följ med till extrema platser över hela världen! Samtliga berättelser  
i denna serie är skrivna på ett lätt språk för att fånga elevernas  
intresse, samtidigt som de tränar en mängd läsfärdigheter.

Beställningsnr: Pen-330

64 
Mer info 
här!198 kr

198 kr

198 kr

Samtliga berättelser i denna serie är skrivna på ett lätt språk 
för att fånga elevernas intresse, samtidigt som de tränar en 
mängd läsfärdigheter, såsom att förstå textens mening. 

Eleverna utökar sitt ordförråd, gör förutsägelser, finner synonymer och 
motsatser, letar efter idiomatiska uttryck och finner detaljer. Uppgifterna 
till texterna är varierande. Det finns flervalsfrågor, sant eller falskt, 
fyll i de tomma raderna och uppgifter där eleverna själva skriver svar på 
frågor, egna formuleringar och tankar.

igh Interest Books

https://www.penman.se/product.html/fascinating-machines?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/strange--unexplained?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/extreme-places?category_id=11
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Skills-Based Reading
Texterna i detta häfte vänder sig till elever som kan,  
men som behöver nya utmaningar i engelska.

Häftet innehåller intressanta berättelser om tornados, lögndetektorn, 
glaciärer, Alcatraz och mycket annat. 

Beställningsnr: Pen-316

Hi/Lo Reading
Detta lättlästa läsförståelsehäfte innehåller varierande  
och enkla faktatexter. 

Meningarna är korta och i varje avsnitt presenteras 5–7 nya glosor.  
Dessa repeteras och används aktivt i flera skriftliga arbetsuppgifter.

Beställningsnr: Pen-320

68 
Mer info 
här!

32
Mer info 
här!

198 kr

198 kr

ction som fångar 
elevens intresse

https://www.penman.se/product.html/skills-based-reading-yellow-book?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/hi/lo-reading-green-book?category_id=11
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Differentiated Nonfiction Reading
Denna bokens intressanta texter är skrivna i tre olika svårig-
hetsgrader: 1. Lättläst för elever med lässvårigheter, 2. I nivå 
med vad som förväntas för årskursen och 3. Avancerad nivå.

Oberoende av vilken läsnivå eleven ligger på, ger denna bok en möjlighet 
att förmedla samma information och kunskap. Alla elever i din klass läser 
och får den information de behöver för att kunna besvara samma sex  
frågor, som bedömer vad de har förstått av texten.

Boken innehåller intressanta artiklar om biologi, naturvetenskap,  
geografi och språkkunskap. Svarsblad ingår.

Beställningsnr: Pen-367
96

Mer info 
här!198 kr

Amazing Records
Det här läsförståelsehäftet är fyllt av otroliga rekord.  
Efter varje berättelse följer många frågor på texten.

Korsord och extra repetitionsövningar finns också.

Beställningsnr: Pen-311

32 
Mer info 
här!198 kr

Beställningsnr: Pen-117

Positive Words
100 st självhäftande sprakande klistermärken med 
uppmuntrande engelsk text. 

Mer info 
här!39 kr

Flash Cards,  
vita, 100 st
100 st vita flash cards att använda till dina egna eller elevernas 
kreativa idéer. 

Skriv på dem, färglägg dem eller klistra något på korten. En rund sida 
underlättar sorteringen av korten.

Storlek: ca 16 x 9 cm.

Beställningsnr: Pen-254

Mer info 
här!89 kr

Flash cards,  
numbers 1–100
100 st flash cards numrerade 1-100 att använda till dina egna 
eller elevernas kreativa idéer.

En rund sida underlättar sorteringen av korten. 

Storlek: ca 16 x 9 cm.

Beställningsnr: Pen-255

Mer info 
här!98 kr

Beställningsnr: Pen-126

Guldstjärnor med glitter
200 st guldglittrande självhäftande klistermärken.

Mer info 
här!48 kr

https://www.penman.se/product.html/differential--nonfiction-reading?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/amazing-records?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/positive-words?category_id=6
https://www.penman.se/product.html/flash-cardsvita-100st?category_id=29
https://www.penman.se/product.html/flash-cards-numbers-1-100?category_id=6
https://www.penman.se/product.html/positive-words?category_id=6
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från Penman AB

79 24 kr

79 24 kr

79 24 kr

79 24 kr

79 24 kr

79 24 kr

79 24 kr

Här följer titlar som vi har färre exemplar av än hela  
klassuppsättningar. Vi säljer dem därför till ett mycket  
reducerat pris.  Upp till 70 % billigare.  Först till kvarn….  
Läs mer på hemsidan vid varje titel.

learance

Beställningsnr: Pen-336 Beställningsnr: Pen-339

4 5

Beställningsnr: Pen-342

7

5. The life of Alexander  
the Great 
Beställningsnr: Pen-339

6. The discovery of T-Rex 
Beställningsnr: Pen-341

7. Elisabeth 1 and the  
Spanish Armada 
Beställningsnr: Pen-342

Beställningsnr: Pen-333 Beställningsnr: Pen-334 Beställningsnr: Pen-335

1 2 3

Välgjorda häften i serieutförande: 

6

Beställningsnr: Pen-341

1. The life of Julius  
Ceasar
Beställningsnr: Pen-333

2. Pizarro and the Incas
Beställningsr: Pen-334

3. The building of the  
Giant Pyramid 
Beställningsnr: Pen-335

4. The Race to the  
South Pole
Beställningsnr: Pen-336

Ur Pizarro and the Incas.

More mini Mysteries
Bok + CD (kopieringsövningar).

Beställningsnr: Pen-112

Mer info 
här!289 98 kr

https://www.penman.se/product.html/the-life-of-julius-ceasar/stories-from-history
https://www.penman.se/product.html/pizarro-and-the-incas?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/the-life-of-alexander-the-great
https://www.penman.se/product.html/the-building-of-the-giant-pyramid-/stories-from-history?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/the-race-to-the-south-pole
https://www.penman.se/product.html/the-discovery-of-t-rex-/-stories-from-history
https://www.penman.se/product.html/elisabeth-1-and-the-spanish-armada-/-stories-from-history
https://www.penman.se/product.html/more-mini-mysteries-inkl-cd?category_id=11
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PENMAN ®Beställ på www.penman.se eller  
via Läromedia och GR Utbildning.


