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Övningssidor  
finns på hemsidan 

Övningarna 
är kopieringsbara 
till dina elever

Facit medföljer

Så här ser symbolerna ut  
som vi använder i katalogen: 

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

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.

årt hjärta brinner 
för undervisning. 

Rolf Johannessen, 
Penman AB

Denna webbkatalog kommer med spännande nyheter, 
men också med klassiker och bästsäljare. Våra läromedel 
används från tidig ålder i förskolan till skolår 9. 

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!

Storsäljare   s. 4
Matematik   s. 5
Svenska   s. 15
Idrott & hälsa + SO s. 20
Engelska   s. 22
Spanska   s. 26
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Övrigt   s. 48



Penman / Matematik    54    Penman / Storsäljare

från Penman AB

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

Min lugna vrå
Hjälper eleverna att hålla fokus och koncentration på det  
egna arbetet. 

Denna vikbara studieskärm är till för att skapa elevens egen lugna vrå i 
klassrummet. En bra och enkel lösning för elever som har problem att  
koncentrera sig på sitt arbete. Skärmen kan också användas vid test- 
tillfällen. Den är gjord i hållbar vinyl och kan enkelt vikas ihop och är  
lätt att ta med sig. Eleven kan med skärmen uppe lätt följa undervisningen 
och se framåt, men få ro från sidorna.

Mått: 55 x 35 x 40 cm (L x B x H).Beställningsnr: Pen-428 298 kr Mer info 
här!

atematik 

Hundratavla  
– liten för elevbord, 24 st
Liten hundratavla som klistermärke till  
elevens bord. 

Storlek: 9 x 7,5 cm.

Beställningsnr: Pen-107

Mer info 
här!29 kr

Hundratavla  
– stor för klassrum
Med Hundratavlan på väggen får eleverna en mycket bra 
överblick över talområdet 0–99 eller 1–100.

Det blir lätt att se talens inbördes förhållande och värde. Hundra- 
tavlan är till stor hjälp vid träning av multiplikationstabellerna.

Den levereras med svarta nummer från 0 till 100.Dessutom medföljer  
multiplarna av 2, 3 och 5 i färgerna grönt, rött och blått.

Storlek ca. 65 x 65 cm i blått tåligt nylontyg med plastfickor.

Beställningsnr: Pen-108
Mer info 
här!269 kr

https://www.penman.se/product.html/mobiltavlan
https://www.penman.se/product.html/min-lugna-vra?category_id=48
https://www.penman.se/product.html/liten-hundratavla?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/hundratavla?category_id=5


Penman / Matematik    76    Penman / Matematik

från Penman AB

Elevklockor, 36 st
Detta är elevens egen klocka att träna tid med. Liten, hållbar  
och tydlig med rörliga visare för timme och minut.

Antal: 36 st

Beställningsnr: Pen-422

99 kr Mer info 
här!

Stora Tallinjen
Denna populära tallinje stärker elevernas mattekunskaper.  
Du kan på ett tydligt sätt visa talens ordningsföljd och värde,  
de 4 räknesätten, > < = och negativa tal. 

Tallinjen är gjord i tålig lackerad kartong och är perfekt för arbete med 
whiteboardpennor. Lätt att skriva på och lätt att sudda ut. Detta läromedel 
är idealiskt för såväl större som mindre undervisningsgrupper.

Tallinjen visar talen – 20 till 100. Udda tal är tryckta i röd färg och jämna tal i blå 
färg. Den är i tolv delar, vilket underlättar individuell undervisning vid elevernas 
bord. Varje del är 560 x 165 mm. Total längd är 6,7 meter.

Beställningsnr: Pen-081 Mer info 
här!158 kr

Lilla Tallinjen, 36 st
Tallinje för elevens bord/bänk. Talområde 0–20.  
Tydlig och lättmonterad med självhäftande baksida.

Antal: 36 st. Storlek: 51 x 2,5 cm.

Beställningsnr: Pen-211

99 kr Mer info 
här!

Väggklockan
Träna klockan med denna stora klockaffisch. Den är lackerad  
så du kan undervisa och sudda om och om igen.

Storlek: 44 cm x 56 cm och syns över hela klassrummet.

Beställningsnr: Pen-416

99 kr Mer info 
här!

Klockbingo
Lär in 100 olika tider genom att spela Klockbingo!  
Klockbingo tränar både analog och digital tid.

Varje spel innehåller 36 olika bingobrickor, ordkort och facit till  
utroparen och markeringsrutor till spelarna. Låt eleverna turas om  
att vara utropare. Mycket populärt bland eleverna.

Kan användas även på lektionerna i engelska, spanska, franska och  
i matematik.

Beställningsnr: Pen-166

Mer info 
här!165 kr

Mattefönstret – Addition, 5 st
Med Mattefönstret blir dina elever mycket säkra  
på huvudräkning! 

Låt eleverna träna en stund varje dag och låt dem upptäcka och uppleva den 
positiva utvecklingen. Den regelbundna repetitionen ger ökad säkerhet mycket 
snabbt.

Mattefönstret är gjort av styv kartong och har 99 övningsuppgifter, med svaren 
på baksidan.

Lägg ett papper under Mattefönstret och skriv svaren i rutorna. Vänd på 
fönstret och rätta själv.

Beställningsnr: Pen-103 Mer info 
här!69 kr

https://www.penman.se/product.html/elevklockor?category_id=24
https://www.penman.se/product.html/tallinjen?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/lilla-tallinjen-36-pack?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/vaggklocka---affisch-i-wipe-off-material?category_id=13
https://www.penman.se/product.html/klockbingo?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/mattefonstret-addition?category_id=5
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från Penman AB

Mattefönstret – Subtraktion, 5 st
Med Mattefönstret blir dina elever mycket säkra  
på huvudräkning! 

Låt eleverna träna en stund varje dag och låt dem upptäcka och uppleva den 
positiva utvecklingen. Den regelbundna repetitionen ger ökad säkerhet mycket 
snabbt.

Mattefönstret är gjort av styv kartong och har 99 övningsuppgifter, med svaren 
på baksidan.

Lägg ett papper under Mattefönstret och skriv svaren i rutorna. Vänd på 
fönstret och rätta själv.

Beställningsnr: Pen-104 Mer info 
här!69 kr

Mattebingo – subtraktion
Spela Mattebingo och ha riktigt roligt samtidigt som 
baskunskaperna tränas.

Varje spel innehåller 200 st olika uppgifter, 40 bingobrickor, siffer-
kort, och facit till utroparen samt markeringsrutor till eleverna. Låt 
eleverna turas om att vara utropare. Mycket populärt bland eleverna!

Stort facit i storlek 61 x 50 cm att lägga sifferkorten på efter varje 
utrop.

Beställningsnr: Pen-159

Mer info 
här!165 kr

Mattefönstret – Multiplikation, 5 st
Med Mattefönstret blir dina elever mycket säkra  
på huvudräkning! 

Låt eleverna träna en stund varje dag och låt dem upptäcka och uppleva den 
positiva utvecklingen. Den regelbundna repetitionen ger ökad säkerhet mycket 
snabbt.

Mattefönstret är gjort av styv kartong och har 99 övningsuppgifter, med svaren 
på baksidan.

Lägg ett papper under Mattefönstret och skriv svaren i rutorna. Vänd på 
fönstret och rätta själv.

Beställningsnr: Pen-105 Mer info 
här!69 kr

Mattebingo – multiplikation
Spela Mattebingo och ha riktigt roligt samtidigt som 
baskunskaperna tränas.

Varje spel innehåller 200 st olika uppgifter, 40 bingobrickor, siffer-
kort, och facit till utroparen samt markeringsrutor till eleverna. Låt 
eleverna turas om att vara utropare. Mycket populärt bland eleverna!

Stort facit i storlek 61 x 50 cm att lägga sifferkorten på efter varje 
utrop.

Beställningsnr: Pen-160

Mer info 
här!165 kr

RäkneSnurran
RäkneSnurran är ett roligt sätt att träna multiplikation. 
Multiplikationen visas på ena sidan och svaret på den andra.

Det finns 13 olika RäkneSnurror att välja mellan och tränar alla  
tabellerna och engagerar hela klassen. Passar för pararbete i din  
klass eller grupp.

Beställningsnr: Pen-141

Mer info 
här!79 kr

Multiplikationsetiketter, 24 st
Denna klisteretikett kan du fästa i elevens bok eller på bordet/
bänken. Det ger en bra och snabb överblick över tabell 1–12.

Antal: 24 st. Storlek: ca 8 x 9 cm.  

Beställningsnr: Pen-249

Mer info 
här!39 kr

https://www.penman.se/product.html/mattefonstret-subtraktion?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/mattebingo-subtraktion?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/mattefonstret-multiplikation?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/mattebingo-multiplikation?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/raknesnurran-13-st?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/multiplikationsetiketter?category_id=5
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från Penman AB

Matte med Mönster
Denna kopieringsbara övningsbok ger eleverna en rolig och 
mångsidig träning. Uppgifterna håller sig inom talområdet 1–100.

Eleverna tränar: Att läsa tal skrivna med bokstäver, Att jämföra tals olika 
värde, Tiotal och ental, Jämna och udda tal, Att fullborda nummersekvenser, 
Addition - subtraktion med och utan tiotalsövergångar, Addition med tre 
termer, Multiplikation, Benämnda uppgifter.

Beställningsnr: Pen-109

189 kr32 
Mer info 
här!

Urtidsdjur 1–1000  
Vilda djur 1–1000
Räkna till 1000! Minns du Prick till Prick, då man skulle leta 
figurer genom att dra streck mellan siffror? 

Här finns massor med sådana lustfyllda och spännande övningar! Elev-
erna letar sig fram genom hundratals och ibland tusentals prickar.

Övningarna tränar både vänster och höger hjärnhalva. De tränar  
perception, koncentration, motorik och även förmågan att räkna.

De blir säkra på tiotals- och hundratalsövergångar. Det finns ingen 
möjlighet att se vad bilden föreställer från början, utan spänningen 
stiger allteftersom bilden växer fram.

Färglägg sedan bilderna och sök fakta om djuren. Bilderna föreställer 
urtidsdjur. Innehåller 32 olika djur. Övningarna varierar från 300 
prickar till 1898 prickar.

Mer info 
här!

Beställningsnr: Pen-281

178 kr
Tips! 
Köp båda till ett 
rabatterat pris:  

Beställningsnr: Pen-282

+ =

Beställningsnr: Pen-280 

SifferTärningar, 2 st
Dessa uppblåsningsbara tärningar har många 
användningsområden. 

De blir 20 x 20 cm i sidan och är härliga att använda.                                                      

Mer info 
här!59 kr

Beställningsnr: Pen-076

99 kr/st

Flash cards, bråkräkning
Träna bråk på ett roligt sätt. Lär eleverna att känna igen 
bråken och deras symboler från heltal till tolftedelar. 

Dessa Flash Cards ger många olika möjligheter till individuell träning 
och gruppträning i förståelsen av olika bråk och dess värden.

Antal: 96 st. Storlek: ca 16 x 9 cm.

Beställningsnr: Pen-256

Mer info 
här!98 kr

Bråktavla, 36 st
Bråktavlan är elevens eget hjälpmedel för att se skillnaderna 
mellan olika bråk. Den kan klippas i bitar och laboreras med 
eller användas som ett helt kort om och om igen.

Antal: 36 st elevkort i styv kartong.

Beställningsnr: Pen-419

99 kr Mer info 
här!

https://www.penman.se/product.html/matte-med-monster?category_id=5
https://www.penman.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=1-1000
https://www.penman.se/product.html/bada-bockerna-urtidsdjur-och-vilda-djur?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/siffertarningar-2-st?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/flash-cardsbrakrakning?category_id=37
https://www.penman.se/product.html/braktavla?category_id=37
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från Penman AB

Bråkrektanglar,  
magnetiska för whiteboard
Idealiska för din bråkundervisning inför klass eller grupp 
på whiteboardtavlan.

Magnetiska, tåliga för att kunna användas om och om igen.

66 delar i tio olika färger fördelade på 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 
1/12, 1/16. Största delen, en hel, är ca 24 cm lång.

Mer info 
här!139 kr

Beställningsnr: Pen-411

Positionsset
Arbeta konkret med ental, tiotal och hundratal i mjukt,  
lätt, tyst och tvättbart foammaterial.

Innehåll: 100 st gula entalskuber, 20 st gröna tiotalsstavar  
och 5 blå hundraplattor. Sammanlagt 125 delar som ligger i en  
återförslutningspåse.

Mer info 
här!99 kr

Tangram
Tangram i härligt foammaterial. Mjuka, tysta och tvättbara.  
8 st tangram i olika färger, 56 delar. Största delen är ca 10 cm.

Tangram är ett kinesiskt pussel av en kvadrat, delad i sju bitar. Med de sju 
bitar kan tusentals olika figurer läggas, t.ex. människor, djur eller geome-
triska figurer. Med tangram i skolan ges eleven möjlighet att utveckla sin 
nyfikenhet och kreativitet. Pusslet är självinstruerande och självrättande 
och stimulerar eleven till att skapa nya uppgifter. Du använder tangram 
som ett fast inslag i undervisningen eller som en extrauppgift.

Tangram utvecklar: finmotorik, koncentration och minne, visuell perception, 
form - rumsuppfattning, geometrisk begreppsbildning, logiskt tänkande och 
problemlösningsförmåga.Beställningsnr: Pen-412

Mer info 
här!89 kr

Bråkbingo
Bråkbingo ger en kul och extra träning på bråk, från hela  
till tolftedelar.

Möjlighet att räkna med likvärdiga bråk och minsta gemensamma 
nämnare.

36 bingobrickor, markörer, utropskort och facit. Låt eleverna pröva  
att vara utropare. Det är spännande och mycket lärorikt.

Beställningsnr: Pen-257

165 kr Mer info 
här!

https://www.penman.se/product.html/brakrektanglar-magnetiska-for-whiteboard?category_id=37
https://www.penman.se/product.html/positionsset?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/tangram-mjuka-i-foam?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/brakbingo?category_id=35


Penman / Svenska    1514    Penman / Bästsäljare

från Penman AB

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. 
99 kr/st.

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

99 kr

Trädet som växer
Detta underbara träd kan du och eleverna använda år efter år. 
Det är idealiskt för era tematiska arbeten, t.ex vid klassens 
miljöarbeten. 

Det kan också användas till massor av annat såsom: matteträd, bokstavsträd, 
bokträd, vänskapsträd, diktträd, vårdträd, släktträd och familjeträd.

Trädet kan växa från 90 cm till  hela 2,5 m. Trädet och de 50 gröna löven är 
gjorda i hållbar blank kartong, som du fäster på väggen.

Handledning på www.penman.se

Beställningsnr: Pen-110
Mer info 
här!298 kr

venska 

Vi växer!
Använd klätterträdet till att mäta eleverna och se hur de växer 
och växer. 

Träna samtidigt måttenheter och hur man mäter. 39 delar inklusive  
35 namnskyltar. Lackerad för ökad hållbarhet.

Cirka 160 cm lång.

Beställningsnr: Pen-277

99 kr Mer info 
här!

Mer info 
här!

https://www.penman.se/product.html/tradet-som-vaxer?category_id=13
https://www.penman.se/product.html/vi-vaxer?category_id=63
https://www.penman.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=bildt%E4rningar
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från Penman AB

Elevalfabet
Elevalfabetet är avsett för skolans nybörjare! Dina elever får 
ett eget alfabet, som placeras framför dem på bordet. De möter 
bokstäverna regelbundet, vilket underlättar inlärningen!

Även äldre elever, som har svårt med bokstavsinlärningen, får här ett vär-
defullt stöd med Elevalfabetet framför sig. Du fäster remsan på elevens 
bord eller bänk.Remsan har en självhäftande baksida och är ytbehandlad 
så att den tål små fingrars entusiastiska pekande. Vokalerna är trycka i 
rött!

Storlek: 600 x 30 mm.

Beställningsnr: Pen-100 Mer info 
här!20 kr

Hurra – jag kan läsa!
Stimulera glädjen i att kunna läsa! När den första läsin-
lärningen är avklarad är det så roligt att få känna att man 
faktiskt klarar av att förstå det skrivna ordet.

Häftet vänder sig till elever som har börjat att läsa och längtar efter att få 
arbeta med sina nyförvärvade kunskaper. I häftet finns 32 olika övningar, 
som alla tränar elevens förmåga att läsa och förstå vad man läser. Här 
tränas alfabetet och vokalerna. Det ges många övningar både i läsning och 
skrivning. Man får lösa rebusar och del ord som gömt sig och måste letas 
upp.

Omslag i svartvitt som kan färgläggas av eleven. Storlek: A5
Beställningsnr: Pen-090

69 kr32
Mer info 
här!

Från Vänster till Höger
Läsning sker från vänster till höger i nästan alla länder.  
Det är viktigt att eleverna har den riktningen klar innan läs- 
och skrivinlärningen börjar.

Här kommer roliga och stimulerande vänster- till högerövningar.  
Det är 6 st färgglada, trevliga kort i blank tålig kartong. Genom att trä 
snörena genom hålen från vänster till höger tränar eleverna rätt riktning, 
samtidigt som de tränar sin finmotorik och koordination mellan hand 
och öga.                                                                   

6 st långa snören i olika färger medföljer. Kortstorlek: 18 x 14 cm

Beställningsnr: Pen-122 Mer info 
här!109 kr

Se och Läs
Ett mycket bra hjälpmedel för lässvaga elever.

Se och Läs hjälper eleven att se, fokusera på och komma ihåg läst text.

Det genomskinliga fönstret hjälper eleven att kontrollera sitt synfält 
och förhindrar att eleven hoppar mellan raderna.

De grå genomskinliga fälten på båda sidor om fönstret gör det enkelt 
för eleven att smidigt flytta till nästa rad och minskar distraktionen 
från den övriga texten på sidan.

Beställningsnr: Pen-199
22 kr Mer info 

här!

IDAG-tavlan
Med IDAG-tavlan visar du eleverna tydligt dagens olika 
aktiviteter. Detta är ett bra sätt att organisera och 
tydliggöra vad som händer under dagen och en trygghet  
för många barn. 

Du kan även visa klockslag både i klocksymbolen och med siffror.Ytan 
är lackbehandlad och whiteboardpennans skrift kan du sudda efter 
dagens slut.                                                      

Lackerad kartong i storlek 70 x 50 cm

Beställningsnr: Pen-068 99 kr

Beställningsnr: Pen-102

Elevalfabet på A4-ark
Fördjupa elevernas träning med alfabetet. De kan spåra 
bokstäverna, färglägga dem och figurerna och sedan klistra  
in dem i sitt skrivhäfte. 

Varje bild är svart/vit med samma motiv som på Elevalfabetet.

Bildstorlek är A5 och passar i ett vanligt skrivhäfte.

Mer info 
här!99 kr

Mer info 
här!

https://www.penman.se/product.html/elevalfabetet?category_id=50
https://www.penman.se/product.html/hurra-jag-kan-lasa?category_id=4
https://www.penman.se/product.html/fran-vanster-till-hoger?category_id=16
https://www.penman.se/product.html/se-och-las?category_id=4
https://www.penman.se/product.html/elevalfabetet-pa-a4-ark?category_id=4
https://www.penman.se/product.html/idag-tavlan?category_id=13


Penman / Svenska    1918    Penman / Svenska

från Penman AB

Våra Födelsedagar
Här kommer en kul väggkalender över årets månader  
där du skriver in allas födelsedagar. 

Kartong i storlek 60 x 40 cm.

Beställningsnr: Pen-185

Mer info 
här!69 kr

Våra Regler
Visa tydligt vilka regler ni kommit överens om att följa  
i klassen eller i skolan.

Du skriver med whiteboardpenna och kan sudda och förändra reglerna 
vid behov.

Lackbehandlad kartong i storlek 60 x 40 cm.

Beställningsnr: Pen-186

89 kr Mer info 
här!

Den Stora Ordjakten
Den Stora Ordjakten låter eleverna jaga ord genom alfabetet  
på ett roligt sätt. 

Alla orden i en övning börjar på samma bokstav. Eleverna får ledtrådar 
till orden, som skall skrivas in i ett korsord. Eleverna ökar sitt ordförråd 
och tränas i rättstavning.De får träning i att slå i ordlistor och kartbok 
samt i att använda alfabetisk ordning.

 Dessutom finns en alliterationsövning,där eleverna skall skriva en så  
lång mening som möjligt, där alla orden börjar på samma bokstav. 

Beställningsnr: Pen-175
32

Mer info 
här!139 kr

Jag presenterar
Låt eleverna presentera sig själva på denna affisch! 

Vid den muntliga presentationen får eleverna möjlighet att, med affischen 
som stöd, berätta mer om sig själva och om personer som betyder mycket 
för dem och händelser som påverkat dem.

Storlek: 60 x 40 cm Sv/v.

Beställningsnr: Pen-119

Mer info 
här!15 kr

https://www.penman.se/product.html/vara-fodelsedagar?category_id=13
https://www.penman.se/product.html/vara-regler?category_id=13
https://www.penman.se/product.html/den-stora-ordjakten?category_id=4
https://www.penman.se/product.html/jag-presenterar?category_id=13


Penman / Idrott & hälsa + SO    2120    Penman / Idrott & hälsa + SO

från Penman AB

Årsalmanacka + Dagens väder
Följ årets växlingar med vårt stora almanackspaket!                     

Allt detta ingår: A 1 st stor tydlig väggalmanacka i tålig kartong, ca 600 x 450 mm 
B 1 st ark med datumsiffror 1-31, att bygga månaden med + 15 st händelsebilder 
att visa speciella dagar under året. C 12 st kopieringsbara månadsbilder att 
färglägga. D Dagens Väder- tavla i tålig kartong i A3 format. Tavlan är lackerad så 
att temperaturen kan skrivas med whiteboardpenna och suddas ut efter dagens slut. 
E 8 st vädersymboler att fästa på Dagens Väder-tavlan.

I handledningen finns kopieringsunderlag för att göra egna bilder. Det finns 
också ett förtryckt schema att fritt kopiera, där eleverna kan fylla i statistik över 
månadens olika vädertyper. Levereras i plana ark. Termometer ingår ej.

Min Årsbok (OBS! Ny uppdaterad upplaga)
Året går och veckor och dagar flyger förbi. Eleverna uttalar månaderna 
och veckans dagar utan att alltid veta vad de betyder och varifrån de kommer. 
Varför åker man Vasaloppet och vem var Valborg? 

Vi har samlat några av de vanligaste, ständigt återkommande dagarna och 
händelserna och förklarat bakgrund och orsak på ett lättförståeligt språk. 
Boken är upplagd så att det finns en enkel faktatext och några frågor på 
texten. Den tränar läsförståelse, samtidigt som den ger fakta. Det finns 
också utrymme för att eleverna skall kunna illustrera det de läst.

På vissa sidor finns termometrar som eleverna kan fylla i och på så sätt få 
en överblick hur temperaturen skiftar under årets gång. Det finns också 
flera extrablad för eleverna att fylla i, sin egen födelsedag, lokala begi-
venheter och evenemang som inte inträffar varje år.     

Djur i Sverige
Dessa texter och övningar tränar läsförståelse. De flesta 
elever är intresserade av djur och detta häfte innehåller 
enkla fakta om djur i Sverige. 

På framsidan av varje övning finns en faktatext och en djurbild att 
måla. Frågorna till texten är däremot placerade på baksidan för att 
eleverna inte skall frestas att börja med frågorna och söka svaren och 
därmed missa övrig text. 

Häftet innehåller följande djur: Björn, älg, grävling, järv, varg, hare, 
bäver, räv, mullvad, lodjur, ekorre, ren, rådjur, igelkott.

Klassens idrottsdagbok
I denna fantastiska bok kan du hämta hela årets idrotts-
lektioner, om du så önskar. Den är en riktig skattkista fylld  
med roliga, varierande och väl utprövade idrottsprogram.

Här finns massor av konkreta lektionsförslag med illustrativa bilder, 
skisser och kopieringsunderlag. Det är en bok på 240 sidor som ger dig 
inspiration och skapar rörelseglädje.

Författare är Ulf Bjuremar, idrottslärare och fortbildare. Utsedd till 
Årets Idrottslärare. 

Klassens favoriter
Boken har ett brett utbud av olika idrottsaktiviteter som 
inspirerar och engagerar elever i alla åldrar. 

Här finns roliga, annorlunda och spännande idrottsprogram/lektioner.  
Allt är mycket konkret presenterat. Här finns inne-och uteaktiviteter  
som kan användas både i skolan och på fritiden. 

Övningarna är mycket pedagogiska och lätta att genomföra. Boken är rikt 
illustrerad med över 400 bilder, skisser och kopieringsunderlag.

Beställningsnr: Pen-079

Beställningsnr: Pen-080 359 kr

269 kr124
Mer info 
här!

240
Mer info 
här!

Beställningsnr: Pen-091

Beställningsnr: Pen-092 Mer info 
här!

99 kr

298 kr

Mer info 
här!

Beställningsnr: Pen-150 249 kr32 
Mer info 
här!

drott & hälsa 
+ SO

Populär

Populär

https://www.penman.se/product.html/klassens-favoriter?category_id=9
https://www.penman.se/product.html/klassens-idrottsdagbok?category_id=9
https://www.penman.se/product.html/arsalmanacka--dagens-vader?category_id=7
https://www.penman.se/product.html/min-arsbok?category_id=7
https://www.penman.se/product.html/djur-i-sverige?category_id=7


Penman / Engelska    2322    Penman / Engelska

från Penman AB

Positional Words
16 st olika och färgsprakande fågelbilder i kartong för att 
visa lägesord på engelska.

Sätt upp dem på väggen eller låt eleverna arbeta med dem i dialoger 
för att träna in orden och dess olika betydelser.

Storlek: 26 x 14 cm.

Beställningsnr: Pen-140

Mer info 
här!98 kr

Crazy Sentences
Dessa mycket populära ordkort hjälper eleverna att bygga egna 
meningar. Det består av korrekta meningar som delats upp i  
två delar, men det roliga börjar när man blandar meningarna.

Eleverna kan läsa, skriva och illustrera sina texter. Det går att skapa  
324 olika meningar.

Beställningsnr: Pen-118

Mer info 
här!69 kr

ngelska

Wordbingo
Det är roligt att spela bingo och vårt mycket populära 
Wordbingo hjälper samtidigt eleverna att lära sig att känna  
igen och stava 100 st vanliga engelska ord. 

Varje spel innehåller 36 olika bingobrickor, ordkort och facit till utro-
paren och markeringsrutor till spelarna. Låt eleverna turas om att vara 
utropare.

Beställningsnr: Pen-165

Mer info 
här!165 kr

Beställningsnr: Pen-117

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

Mer info 
här!39 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

https://www.penman.se/product.html/positional-words?category_id=6
https://www.penman.se/product.html/crazy-sentences?category_id=6
https://www.penman.se/product.html/wordbingo?category_id=6
https://www.penman.se/product.html/positive-words?category_id=6
https://www.penman.se/product.html/flash-cards-numbers-1-100?category_id=6


Penman / Engelska    2524    Penman / Engelska

från Penman AB

Paired passages 4-6
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-209 e
Mer info 
här!179 kr

State the facts
Med dessa övningar integrerar du engelska med So på ett  
mycket bra sätt. Häftet innehåller mängder med fakta om  
USA:s samtliga stater. 

Det finns frågor, kartor, listor över stater och huvudstäder i varje stat  
för ytterligare forskning. Innehållet passar utmärkt för temaarbeten.

Beställningsnr: Pen-332

32 
Mer info 
här!198 kr

Great Inventions, år 4–6
Texterna i dessa 12 olika elevhäften handlar om stora upp-
finningar. Samtliga texter är lättlästa med härliga bilder. 

I varje häfte, som är på 8 sidor, presenteras 6 nya ord och till texten finns 
enkla frågor på innehållet. Ytterligare övningar finns i den 32-sidiga 
kopieringsbara övningsboken. De ger ytterligare träning i läsförståelse, 
ordkunskap och meningsbyggnad.

12 intressanta titlar: Movies, Radio, Telephone, Computers, Greek Alphabet, 
Printing Press, Airplanes, Automobiles, Athletic Shoes, Rockets, Bicycles 
och Television.

Beställningsnr: Pen-161 Mer info 
här!298 kr

https://www.penman.se/product.html/paired-passages-2?category_id=21
https://www.penman.se/product.html/state-the-facts?category_id=11
https://www.penman.se/product.html/great-inventions?category_id=21


Penman / Spanska    2726    Penman / Spanska

från Penman AB

Bingo Español
Med vårt mycket populära spanska ordbingo hjälper du eleverna 
med sin första inlärning av de vanligaste spanska orden.

De lär sig på ett roligt sätt att höra ordet, läsa det och se en bild på det.  
Varje spel innehåller 36 st bingobrickor, ordkort och facit. Låt eleverna 
testa och turas om att vara utropare. 

Handledning på spanska medföljer.

Beställningsnr: Pen-182

Mer info 
här!165 kr

Los Numeros
Lär eleverna räkna till 1000 på spanska. Väggaffischen i kartong 
visar tal upp till 1000.

Beställningsnr: Pen-183

79 kr Mer info 
här!

Los meses del año
Lär eleverna årets månader på spanska med denna tydliga, 
härliga väggaffisch i kartong.

Beställningsnr: Pen-184

Mer info 
här!79 kr

panska

https://www.penman.se/product.html/bingo-espaol?category_id=8
https://www.penman.se/product.html/los-numeros?category_id=8
https://www.penman.se/product.html/los-meses-del-ao?category_id=32


Penman / Anteckningsblock    2928    Penman / Framgångskort

från Penman AB

Belöna elevernas framgångar! Ge varje elev ett eget 
framgångskort och sätt upp delmål tillsammans. Belöna 
varje framgång på väg mot målet med ett klistermärke. 
Korten är lätta att överblicka och att få ett märke för varje 
framgångssteg – mycket motiverande!

Innehåller 30 kort + 630 klistermärken. Storlek: 12 x 13 cm.

79 kr

Beställningsnr: Pen-265 Beställningsnr: Pen-263 Beställningsnr: Pen-264

1. Skattjakt
Beställningsnr: Pen-265

2. Grodor
Beställningsr: Pen-263

3. Ugglor
Beställningsnr: Pen-264

ramgångskort

1 2 3

Beställningsnr: Pen-296 Beställningsnr: Pen-426 Beställningsnr: Pen-427

4 5 6

4. På skolgården
Beställningsnr: Pen-296

5. Bin
Beställningsnr: Pen-426

6. Ocean
Beställningsnr: Pen-427

Anteckningsblock, perfekt för  
kontakterna med elever, föräldrar  
eller kollegor. 

Kvadratiskt format i storleken 16–18 cm. 

29 kr

1. Stora Karnevalen
Beställningsnr: Pen-247

2. Luftballonger
Beställningsr: Pen-220

3. Äppelhallå
Beställningsnr: Pen-221

4. Safari
Beställningsnr: Pen-216

5. Storstjärnor
Beställningsnr: Pen-222

Beställningsnr: Pen-247 Beställningsnr: Pen-220 Beställningsnr: Pen-221

Beställningsnr: Pen-222Beställningsnr: Pen-216

1 2 3

4 5

nteckningsblock
Jättepopulära

https://www.penman.se/product.html/framgangskort-skattjakt?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/framgangskort-grodor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/framgangskort-ugglor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/framgangskort-grodor-2?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/framgangskort---bin?category_id=44
https://www.penman.se/product.html/framgangskort---ocean?category_id=44
https://www.penman.se/product.html/stora-karnelvalen?category_id=18
https://www.penman.se/product.html/luftballonger-block-om-50-ark?category_id=18
https://www.penman.se/product.html/appelhalla?category_id=18
https://www.penman.se/product.html/safari-block-om-50-ark?category_id=18
https://www.penman.se/product.html/storstjarnor-block-om-50-ark?category_id=18


Penman / Stora uppmuntrare    3130    Penman / Brevpapper

från Penman AB

Stora Piggisar
Stora glada ansikten som sprider positiva vibbar. 

Antal: 30 st. Storlek: ca 17 x 17 cm.

Beställningsnr: Pen-229

79 kr
Mer info 
här!

Stora Blommor i Blom
Vackra blommor redo att pryda väggar och arbeten och uppmuntra alla 
med sin närvaro. 

Använd dem som namnskyltar på bänkar och bord, stolar, lådor,  
klädhängare och skåp. Eller varför inte som utsmyckning!

Antal: 36 st. Storlek ca 15 x 15 cm.

Beställningsnr: Pen-226

Mer info 
här!79 kr

tora  
uppmuntrare

Använd dessa färdiga brevpapper i dina kontakter mellan 
skolan och hemmet. De ger ett varmt och trevligt intryck  
och är ett bra sätt att sprida skolans information på.  
De fungerar lika bra i skrivaren som i kopiatorn. 

Storlek: 208 x 215 mm. Set om 50 blad. 

29 kr

1. StorDjungel
Beställningsnr: Pen-213

2. Mera strössel
Beställningsr: Pen-225

3. Grönt är skönt
Beställningsnr: Pen-224

Beställningsnr: Pen-213 Beställningsnr: Pen-225 Beställningsnr: Pen-224

1 2

revpapper

3

Samtliga uppmuntrare är tryckta på blank kartong  
i klara färger och kan delas i det antal som anges. 

https://www.penman.se/product.html/stora-piggisar?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/blommor-i-blom-36-st?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/stordjungel?category_id=17
https://www.penman.se/product.html/mera-strossel?category_id=17
https://www.penman.se/product.html/gront-ar-skont?category_id=17


Penman / Stora uppmuntrare    3332    Penman / Stora uppmuntrare

från Penman AB

Kul Pennor
Använd dem som namnskyltar på bänkar och bord, stolar, lådor,  
klädhängare och skåp. Eller varför inte som utsmyckning.

Antal: 54 st. Storlek: ca 17 x 5 cm.

Beställningsnr: Pen-132

Mer info 
här!89 kr

Pilar
Stora pilar i härliga färger av blank kartong till mängder av  
användningstillfällen.

Antal: 36 st. Storlek: ca 16 x 16 cm.

Beställningsnr: Pen-205

Mer info 
här!59 kr

Pratbubblor
Här är stora pratbubblor i klara färger och olika mönster  
att använda i din undervisning. 

De är tryckta på blank kartong.

Antal: 36 st. Storlek: ca 16 x 16 cm.

Beställningsnr: Pen-189

79 kr Mer info 
här!

Luddez vänner
Dessa uppmuntrare kan användas till presentationer av elevarbeten.

Använd dem som namnskyltar på bänkar och bord, stolar, lådor, klädhängare 
och skåp.  Eller varför inte som utsmyckning.

Antal: 36 st. Storlek: ca 15 x 15 cm.

Beställningsnr: Pen-284

79 kr Mer info 
här!

Stora fjärilar
Fjärilar i olika design som pryder arbeten och väggar och vill uppmuntra 
alla med sin närvaro.

Antal: 36 st. Storlek: ca 8 x 8 cm.

Beställningsnr: Pen-285

Mer info 
här!79 kr

Ballonger
Festliga ballonger i klara färger i blank kartong. Väcker glädje och  
uppmärksamhet till elevarbeten och som namnskyltar och utsmyckning.

Antal: 36 st. Storlek: 15 x 15 cm.

Beställningsnr: Pen-200

Mer info 
här!89 kr

https://www.penman.se/product.html/kul-pennor?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/pilar?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/stora-pratbubblor?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/luddez-vanner?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/stora-fjarilar?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/ballonger?category_id=15


Penman / Stora uppmuntrare    3534    Penman / Stora uppmuntrare

från Penman AB

På lätta vingar
Söta elevflygplan som pryder arbeten och väggar och uppmuntrar alla 
med sin närvaro. 

Använd dem som namnskyltar på bänkar och bord,stolar, lådor,  
klädhängare och skåp. Eller varför inte som utsmyckning.

Antal: 36 st. Storlek: ca 18 x 7 cm.

Beställningsnr: Pen-206

99 kr Mer info 
här!

Grodornas Vänner
Grodornas Vänner pryder arbeten och väggar och vill uppmuntra alla 
med sin närvaro.

Använd dem som namnskyltar på bänkar och bord, stolar, lådor, kläd-
hängare och skåp. Eller varför inte som utsmyckning.

Antal: 36 st. Storlek: ca 15 x 15 cm.

Beställningsnr: Pen-288

Mer info 
här!89 kr

Stora busiga bin
Busiga bin pryder arbeten och väggar och vill uppmuntra alla med  
sin närvaro.

Använd dem som namnskyltar på bänkar och bord, stolar, lådor,  
klädhängare och skåp. Eller varför inte som utsmyckning.

Antal: 36 st. Storlek ca 13 x 13 cm.

Beställningsnr: Pen-131

89 kr Mer info 
här!

Stora Froggisar
Dessa yviga grodor är redo att pryda väggar och arbeten och uppmuntra 
alla med sin närvaro. 

Använd dem som namnskyltar på bänkar och bord, stolar, lådor,  
klädhängare och skåp. Eller varför inte som utsmyckning!

Antal: 36 st. Storlek ca 13 x 13 cm.

Beställningsnr: Pen-187

Mer info 
här!89 kr

Stora Glada Solar NYHET!
Dessa Stora Glada Solar sprider glädje i skolan.

Antal: 30 st. Storlek: ca 15 x 15 cm.

Beställningsnr: Pen-448

Mer info 
här!89 kr

Strålande! NYHET!
Dessa Strålande glödlampor uppmuntrar allt positivt i skolan.

Antal: 30 st. Storlek ca 17 x 11 cm.

Beställningsnr: Pen-447

89 kr Mer info 
här!

https://www.penman.se/product.html/pa-latta-vingar?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/grodornas-vanner?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/stora-busiga-bin?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/stora-froggisar?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/stora-glada-solar?category_id=46
https://www.penman.se/product.html/stralande?category_id=46


Penman / Namnetiketter    3736    Penman / Namnetiketter

från Penman AB

40 st självhäftande etiketter. 

1. Lilla Karnevalen
Beställningsnr: Pen-248

2. Luddez
Beställningsnr: Pen-276

3. Havskompisarna
Beställningsnr: Pen-408

4. ABC
Beställningsnr: Pen-171

5. Våra barn
Beställningsnr: Pen-279

6. Grodman
Beställningsnr: Pen-093

7. Djungel
Beställningsnr: Pen-201

8. Safari
Beställningsnr: Pen-215

9. Randiga rutor
Beställningsnr: Pen-217

10. Froggie
Beställningsnr: Pen-188

11. Prickiga prickar
Beställningsnr: Pen-405

12. Happy, happy
Beställningsnr: Pen-410

13. Vassa pennor
Beställningsnr: Pen-406

14. Ivriga igelkottar
Beställningsnr: Pen-403

15. Solsken
Beställningsnr: Pen-431

16. Stjärnskott
Beställningsnr: Pen-088

17. WOW, 4 olika bilder
Beställningsnr: Pen-429

18. Cirkus, 4 olika bilder
Beställningsnr: Pen-414

36 kr

10 11 12

13 14 15

16 17 18

7 98

5 64

amnetiketter

1 32

https://www.penman.se/product.html/djungel?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/lilla-karnevalen-40-st?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/luddez-2?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/abc-6?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/abc?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/vara-barn-2?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/grodman?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/safari-etiketter?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/randiga-rutor-etiketter?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/froggie?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/abc-5?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/abc-4?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/abc-3?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/abc-2?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/solsken-etiketter?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/stjarnskott?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/wowetiketter?category_id=58
https://www.penman.se/product.html/cirkus-etiketter?category_id=14


Penman / Klistermärken    3938    Penman / Klistermärken

från Penman AB

Små Froggisar
100 st klistermärken med yviga roliga 
grodor. 

Beställningsnr:  
Pen-070

Glitterstjärnor
105 st självhäftande, mycket vackra och 
populära klistermärken med glitter.                                                  

Beställningsnr:  
Pen-082

Lantgårdens djur
100 st självhäftande klistermärken med 
bilder på djuren på lantgården.

Beställningsnr:  
Pen-13540 kr 39 kr 39 kr

Beställningsr:  
Pen-071

Beställningsnr:  
Pen-126

Beställningsnr:  
Pen-136 39 kr 30 kr 36 kr

Guldstjärnor med glitter
110 st guldglittrande självhäftande 
klistermärken. 

Fredsduvor
120 st självhäftande klistermärken med 
glitter.                                                  

Små busiga glitterbin
75 st klistermärken i ny design med 
sprakande glitter. 

Regnbågssol
96 st vackra klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-121

Silverstjärnor med glitter
200 st silverglittrande självhäftande 
klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-127 44 kr 36 kr

Med dessa coola, söta och härliga sjävhäftande 
klistermärkena kan du oftare ge dina elever en 
extra uppmuntran för sina framsteg. 

listermärken

Snögubbar
100 st klistermärken med snömotiv.

Beställningsnr:  
Pen-292 39 kr

Strålande Solar
75 st mycket populära solar som själv-
häftande klistermärken med glitter.

Beställningsnr:  
Pen-095

Roliga apor
Här kommer 72 st roliga apor.                                               

Beställningsnr:  
Pen-250

Muffins
100 st självhäftande klistermärken. Mums!

Beställningsnr:  
Pen-28634 kr 39 kr 35 kr

Populära

Trädgårdssurr NYHET!
72 st vackra klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-444 32 kr Beställningsnr:  

Pen-445

Superkrafter NYHET!
72 st glittriga självhäftande klistermärken.                                         

32 kr

På prärien NYHET!
126 st häftiga klistermärken. 

Beställningsnr:  
Pen-446 42 kr

https://www.penman.se/product.html/glitterstjarnor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/lantgardens-djur?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/sma-froggisar?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/fredsduvor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/sma-busiga-glitterbin?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/guldstjarnor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html?product_id=1000052&category_id=12
https://www.penman.se/product.html/regnbagssol?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/snogubbar?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/roliga-apor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/muffins-200-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/stralande-solar?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/tradgardssurr?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/superkrafter?category_id=44
https://www.penman.se/product.html/pa-prarien?category_id=44


Penman / Klistermärken    4140    Penman / Klistermärken

från Penman AB

Snögummor
90 st självhäftande klistermärken med 
glitter.

Beställningsnr:  
Pen-157

Goda Äpplen
75 st självhäftande klistermärken  
med glitter.                                                  

Beställningsnr:  
Pen-154

Söta Småkryp
90 st söta småkryp som självhäftande 
klistermärken med glitter.

Beställningsnr:  
Pen-15630 kr 35 kr 35 kr

Vårblommor
96 st vackra vårblommor som klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-192

Gladare grodor
105 st glittrande klistermärken.                                    

Beställningsnr:  
Pen-266

Hundar och Katter
78 st självhäftande klistermärken på söta 
hundar och katter.

Beställningsnr:  
Pen-19141 kr 32 kr 37 kr

Zoodjur
108 st härliga zoodjur som klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-196

Piggisar
100 st glada positiva självhäftande 
klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-195 39 kr 42 kr

Safaridjur
108 st safaridjur på självhäftande  
klistermärken.                                              

36 krBeställningsnr:  
Pen-233

Julstämning
105 st självhäftande klistermärken med 
julmotiv och glitter.

Beställningsnr:  
Pen-078

Djungeldjur
100 st självhäftande klistermärken med 
djungeldjur.                                                

Beställningsnr:  
Pen-097

Havets Djupingar
90 st självhäftande klistermärken med bilder 
på djur i havet.

Beställningsnr:  
Pen-07739 kr 35 kr 40 kr

Racerbilar
72 st häftiga klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-218

Mysiga Monster
108 st självhäftande klistermärken med 
mysiga monster i olika motiv.                                                

Beställningsnr:  
Pen-197

Drakar
108 st självhäftande klistermärken med olika 
drakmotiv. 

Beställningsnr:  
Pen-19842 kr 42 kr 30 kr

Pandor
84 st självhäftande klistermärken  
med pandor.                                               

Beställningsnr:  
Pen-193 32 kr

Robotar
100 st självhäftande klistermärken med 
robotmotiv. 

Beställningsnr:  
Pen-293

Småstjärnorna
Vackra stjärnor i olika färger. 126 stycken 
klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-415 44 kr 39 kr

https://www.penman.se/product.html/goda-applen?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/sota-smakryp?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/snogummor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/gladare-grodor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/hundar-och-katter?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/varblommor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/piggisar?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/zoodjur?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/safaridjur-108-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/djungeldjur?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/havets-djupingar?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/julstamning?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/mysiga-monster?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/drakar?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/racerbilar?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/pandor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/smastjarnorna?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/robotar-120-st-2?category_id=12


Penman / Klistermärken    4342    Penman / Klistermärken

från Penman AB

Frukter
100 kul och annorlunda självhäftande 
klistermärken med frukttema.

Beställningsnr:  
Pen-223 39 kr

Stjärnglans
75 st glada glittriga självhäftande 
klistermärken.                                         

Beställningsnr:  
Pen-208 34 kr

Glada solar
100 st självhäftande klistermärken med 
glada solar.

Beställningsnr:  
Pen-430

Sköna sköldpaddor
84 st självhäftande klistermärken med häftiga 
sköldpaddor.                                               

Beställningsnr:  
Pen-423

Små kattungar
200 st självhäftande klistermärken med små 
söta kattungar.

Beställningsnr:  
Pen-42433 kr 45 kr 39 kr

Blandade grönsaker
72 st glittrande klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-267 30 kr

Sommarbjörnar
100 st klistermärken med söta björnar på 
sommaräventyr. 

Beställningsnr:  
Pen-240

Björnar i skolan
100 st härliga självhäftande klistermärken 
med björnar i skolmiljö.

Beställningsnr:  
Pen-239 39 kr 39 kr

Häftiga stjärnor
100 st glittrande klistermärken. 

Beställningsnr:  
Pen-243 39 kr

Bokmalar
100 söta självhäftande klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-244 39 kr

Färggranna fåglar
72 st glittrande klistermärken. Söta och 
färgsprakande!

Beställningsnr:  
Pen-258 34 kr

I tropiska vatten
72 st glittrande klistermärken med fiskar.

Beställningsnr:  
Pen-259 34 kr

Luftballonger
84 st härliga självhäftande klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-219 35 kr

Pastellstjärnor
100 st självhäftande klistermärken med 
stjärnor i pastellfärger.                                              

Beställningsnr:  
Pen-204 39 kr

Hoppande hundvalpar
80 st självhäftande klistermärken med pigga 
och hoppande hundvalpar.

Beställningsnr:  
Pen-425 33 kr

Stora medaljer
16 st fina medaljer som stora klistermärken 
att sätta på arbeten, hänga på bröstet eller 
på väggen. Alla är värda en medalj!  
Storlek: 12 x 6 cm.                                           

Beställningsnr:  
Pen-230 39 kr

Positive Words
100 st självhäftande sprakande klister-
märken med uppmuntrande engelsk text. 

Beställningsnr:  
Pen-117 39 kr

GlitterSmajlisar
80 st klistermärken i ny design med 
sprakande glitter. Smile! 

Beställningsnr:  
Pen-072 36 kr

https://www.penman.se/product.html/stjarnglans?category_id=12
https://www.penman.se/product.html?product_id=1000201&category_id=44
https://www.penman.se/product.html/skona-skoldpaddor?category_id=44
https://www.penman.se/product.html/sma-kattungar?category_id=45
https://www.penman.se/product.html/glada-solar?category_id=44
https://www.penman.se/product.html/blandade-gronsaker?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/bjornar-i-skolan-120-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/sommarbjornar-120-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/haftiga-stjarnor-120-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/bokmalar-120-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/farggranna-faglar-72-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/i-tropiska-vatten-120-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/pastellstjarnor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/luftballonger-84-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/hoppande-hundvalpar?category_id=44
https://www.penman.se/product.html/stora-medaljer-16-st?category_id=45
https://www.penman.se/product.html/positive-words?category_id=6
https://www.penman.se/product.html/glittersmajlisar?category_id=12


Penman / Klistermärken    4544    Penman / Klistermärken

från Penman AB

Dinosaurier
60 st klistermärken. 

Luddez
105 st kul klistermärken.

Beställningsnr: P 
en-273

Beställningsnr:  
Pen-272 25 kr41 kr

Snöstjärnor med glitter
72 st glittrande vackra snöstjärnor.                         

Beställningsnr:  
Pen-268 30 kr

Stjärnglitter
100 häftiga stjärnor.

Beställningsnr:  
Pen-404

Pirater
108 st spännande självhäftande klistermärken.                    

Beställningsnr:  
Pen-402

Havskompisar
100 st härliga klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-40742 kr 39 kr 39 kr

Glittrande blommor
72 st glittrande klistermärken. 

Beställningsnr:  
Pen-274

Ankungarna
80 st glittrande klistermärken. 

Beställningsnr:  
Pen-27530 kr 32 kr

Elefantparaden
Här kommer söta elefanter på parad.  
90 st självhäftande klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-421

Smågodis
Smågodis, klistermärken som pepparmynts-
pastiller. 176 st. Ofarligt godis!

Beställningsnr:  
Pen-418

Arbetsbin
72 st söta arbetsbin som självhäftande 
klistermärken. 

Beställningsnr:  
Pen-42045 kr 30 kr 35 kr

Blomsterprakt
100 söta klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-299

Ugglegänget
Här kommer 72 st tokiga ugglor som härliga 
självhäftande klistermärken.                                                

Beställningsnr:  
Pen-297

I djupaste skogen
84 st självhäftande klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-29830 kr 33 kr 39 kr

Ivriga igelkottar
72 st glittrande klistermärken. 

Beställningsnr:  
Pen-401

Tunga fordon
100 st självhäftande klistermärken med 
häftiga arbetsfordon.                    

Beställningsnr:  
Pen-409

Småfåglar
72 st klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-40039 kr 30 kr 30 kr

Nattugglor
72 st söta och härliga självhäftande 
klistermärken.                                                  

Beställningsnr:  
Pen-270 34 kr

https://www.penman.se/product.html/smafaglar-72-st-2?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/smafaglar-72-st-3?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/smafaglar-72-st-5?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/glittrande-blommor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/ankungarna?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/snostjarnor-med-glitter?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/luddez?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/dinosaurier?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/smagodis-klistermarken?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/arbetsbin-klistermarken?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/elefantparaden-klistermarken?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/ankungarna-80-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/ankungarna-80-st-3?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/smafaglar-72-st-4?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/ankungarna-80-st-2?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/ankungarna-80-st-4?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/smafaglar-72-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/nattugglor?category_id=12


Penman / Klistermärken    4746    Penman / Klistermärken

från Penman AB

Luddez syskon
200 st mysiga självhäftande klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-283

Gladaste grodorna
200 st glada självhäftande klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-287

Pigga pingviner
90 st självhäftande klistermärken med pigga 
och glittriga pingviner.

Beställningsnr:  
Pen-12345 kr 35 kr 45 kr

https://www.penman.se/product.html/gladaste-grodorna-200-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/pigga-pingviner?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/robotar-120-st?category_id=12


Penman / Övrigt    4948    Penman / Övrigt

från Penman AB

SifferTärningar, 2 st
Dessa uppblåsningsbara tärningar har många 
användningsområden. 

De blir 20 x 20 cm i sidan och är härliga att använda.                                                      

Mer info 
här!59 kr

Hitta Rätt Fel
På dessa 40 roliga fotografier finns det något som är fel  
eller konstigt. Pingviner kör en bil, en snögubbe vilar sig  
på stranden och en häst har gröna skor.

Fotografierna uppmuntrar eleverna till att leta efter detaljer och att träna 
sig i att beskriva och därmed öka sitt ordförråd. Bilderna kan också användas 
till att träna eleverna i att uttrycka sig med en hel mening. 

Antal: 40 st. Storlek: 14 x 11 cm.

Beställningsnr: Pen-139
99 kr Mer info 

här!

Beställningsnr: Pen-076

Jag knyter mina skor
Eleverna lär sig att knyta sina skor allt senare sedan 
kardborreknäppningen kom. För att träna detta finns här  
6 st ovandelar till skor, gjorda i tåligt material.

3 st har sex hål och 3 st har åtta hål. Sex färgglada skosnören medföl-
jer och de har en extra lång, förstärkt plasttipp som underlättar att 
trä snöret genom hålen.  

Skostorlek: 18 x 11 cm. Skosnörenas längd: 1 meter.

Beställningsnr: Pen-133

Mer info 
här!109 kr

Stora Äpplen
Gröna, röda och gula äpplen i klara, härliga färger.

De är gjorda i blank kartong och kan användas i arbetet med den första 
lästräningen, de fyra räknesätten, vid bokstavsträning, i spel och täv-
lingar. Skriv en uppgift på kortens fram- och baksida och låt eleverna 
träna med varandra.

Kan användas tillsammans med Trädet som Växer (Pen-110) på sidan 9. 

Antal: 36 st. Storlek: ca 17 x 13 cm. 

Beställningsnr: Pen-134
Mer info 
här!89 kr

Här hittar du blandade aktiva  
och roliga läromedel. 

vrigt

Magneter,  
små och självhäftande
25 stycken små, självhäftande magneter. Dra av 
skyddspapperet och sätt fast magneten.

Perfekt på affischer, tavlor, foton som du vill anslå på tex whiteboarden. 
Varje magnet är kvadratisk med sidan 13 mm.

Beställningsnr: Pen-413 29 kr Mer info 
här!

https://www.penman.se/product.html/siffertarningar-2-st?category_id=5
https://www.penman.se/product.html/hitta-ratt-fel?category_id=4
https://www.penman.se/product.html/jag-knyter-mina-skor?category_id=16
https://www.penman.se/product.html/stora-applen?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/magneter?category_id=23


Penman / Övrigt    5150    Penman / Övrigt

från Penman AB

Röda äpplen
36 sifferkort i kartong till gruppindelning, turordning, 
spel, lekar och annat i skolans vardag.

Innehåller kort med siffrorna 1-31 samt 5 st extra kort utan text.

Beställningsnr: Pen-172

Mer info 
här!29 kr

Sommarhav
36 st sifferkort i kartong till gruppindelning, turordning, 
spel, lekar och annat i skolans vardag.

Innehåll: Kort med siffrorna 1-31 på båda sidor samt 5 st extra kort 
utan siffror.

Beställningsnr: Pen-173

29 kr Mer info 
här!

Mandala – Måla mina hjärtan
Måla hjärtan och sprid kärlek. 36 st mandalamallar,  
3 olika hjärtan med 12 st av varje.

Färgläggning av Mandala utmanar kreativitet och är avslappnande  
och stärker koncentrationsförmågan. Alla blir olika, men det finns  
en enhetlighet och en symmetri.

Storlek: ca 15 x 15 cm.

Mer info 
här!69 kr

Beställningsnr: Pen-417

Mandala – Måla min blomma
Gör ett blomsterhav!

Smycka rummet med blommor! 36 st mandalamallar, 3 olika blommor  
med 12 av varje.

Färgläggning av Mandala utmanar kreativitet och är avslappnande  
och stärker koncentrationsförmågan. Alla blir olika, men det finns  
en enhetlighet och en symmetri. 

Kartong, storlek ca 15 x 15 cm.

Beställningsnr: Pen-291
Mer info 
här!69 kr

Mandala – Måla min fjäril
Gör ett fjärilshus! 

Låt eleverna måla sin egen fjäril! 36 st mandalamallar, 3 olika fjärilar  
med 12 av varje.

Färgläggning av Mandala utmanar kreativitet och är avslappnande  
och stärker koncentrationsförmågan. Alla blir olika, men det finns en 
enhetlighet och en symmetri.

Kartong, storlek ca 15 x 15 cm.

Beställningsnr: Pen-290 69 kr Mer info 
här!

Mandala – Måla min stjärna
Gör er egen stjärnhimmel!

Låt eleverna måla sin egen lyckostjärna! 36 st mandalamallar, 3 olika 
stjärnor med 12 av varje.

Färgläggning av Mandala utmanar kreativitet och är avslappnande  
och stärker koncentrationsförmågan. Alla blir olika, men det finns  
en enhetlighet och en symmetri.

Kartong, storlek ca 15 x 15 cm.

Beställningsnr: Pen-289 69 kr Mer info 
här!

https://www.penman.se/product.html/roda-applen?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/sommarhav?category_id=14
https://www.penman.se/product.html/mala-mina-hjartan?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/mala-min-blomma?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/mala-min-fjaril?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/ballonger-2?category_id=15


Penman / Beställningslista    5352    Penman / Övrigt

från Penman AB

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

89 kr Mer info 
här!

Från Vänster till Höger
Läsning sker från vänster till höger i nästan alla länder.  
Det är viktigt att eleverna har den riktningen klar innan läs- 
och skrivinlärningen börjar.

Här kommer roliga och stimulerande vänster- till högerövningar.  
Det är 6 st färgglada, trevliga kort i blank tålig kartong. Genom att trä 
snörena genom hålen från vänster till höger tränar eleverna rätt riktning, 
samtidigt som de tränar sin finmotorik och koordination mellan hand 
och öga.                                                                   

6 st långa snören i olika färger medföljer. Kortstorlek: 18 x 14 cm

Beställningsnr: Pen-122 Mer info 
här!109 kr

TIPS! Tryck ut ett ex av katalogen inför gemensamma beställningar på skolan  
och låt den cirkulera bland personalen. Använd den här sidan till dina önskemål.

Beställningslista

Art.nr Art.namn Antal Beställare Klass/grupp

https://www.penman.se/product.html/flash-cardsvita-100st?category_id=29
https://www.penman.se/product.html/fran-vanster-till-hoger?category_id=16


PENMAN ®Beställ på www.penman.se eller  
via Läromedia och GR Utbildning.


