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Innehåller små delar 

Magnet

Så här ser symbolerna ut  
som vi använder i katalogen: 

Katalogens innehåll: 

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

Stora uppmuntrare s. 5
Klistermärken  s. 10
Lära & skapa  s. 19
Anteckningsblock  s. 23
Populära produkter s. 24

Storsäljare   s. 4

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. 
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torsäljare

Beställningsnr: Pen-428

Min lugna vrå
Denna vikbara studieskärm är till för att skapa barnens  
egen lugna vrå. 

Den passar alla åldrar,bord och bänkar. Den är gjord i hållbar vinyl och  
kan enkelt vikas ihop, flyttas och förvaras.

Mått: 55 x 35 x 40 cm (L x B x H).

298 kr Mer info 
här!

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.

Beställningsnr: Pen-092 Mer info 
här!325 kr

Se filmen!

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

https://www.penman.se/product.html/min-lugna-vra
https://www.penman.se/product.html/arsalmanacka--dagens-vader
https://www.penman.se/product.html/arsalmanacka--dagens-vader
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
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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

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

Ballonger – Ny design NYHET!
Dekorera och fira allt i skolarbetet med våra nya ballonger.  
36 ballonger i sex olika färger.

Beställningsnr: Pen-200

Mer info 
här!89 kr

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/kul-pennor?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/pilar?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/ballonger?category_id=15
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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

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

79 kr Mer info 
här!

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

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

Beställningsnr: Pen-448

Mer info 
här!79 kr

Strålande! 
Dessa Strålande glödlampor uppmuntrar allt positivt i skolan.

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

Beställningsnr: Pen-447

79 kr Mer info 
här!

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/pa-latta-vingar?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
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Med dessa coola, söta och härliga sjävhäftande 
klistermärkena kan du oftare ge dina elever en 
extra uppmuntran för sina framsteg. 

listermärken

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

TuttiFrutti fest NYHET!
52 st märken som doftar gott när du skrapar 
lätt på dem.

Beställningsnr:  
Pen-458 39 kr Beställningsnr:  

Pen-459

Blomdoftare NYHET!
84 st märken som doftar gott när du skrapar 
lätt på dem.                                   

47 kr

Lakritsar NYHET!
72 st märken som doftar gott när du skrapar 
lätt på dem.

Beställningsnr:  
Pen-460 45 kr

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 48 kr

Guldstjärnor med glitter
200 st guldglittrande självhäftande 
klistermärken. 

Fredsduvor
120 st självhäftande klistermärken med 
glitter och fredstema.                                                  

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 48 kr 36 kr

Snögubbar – Ny design!
100 st klistermärken med glada snömotiv.

Beställningsnr:  
Pen-292 39 kr

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/pa-tradens-grenar---nyhet?category_id=45
https://www.penman.se/product.html/superkrafter?category_id=44
https://www.penman.se/product.html/pa-prarien?category_id=44
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
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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 34 kr

Pandor
84 st självhäftande klistermärken  
med pandor.                                               

Beställningsnr:  
Pen-193 32 kr

Robotar – Ny design!
108 st självhäftande klistermärken med 
robotmotiv. 

Beställningsnr:  
Pen-293

Småstjärnorna
Vackra stjärnor i olika färger. 126 stycken 
klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-415 44 kr 39 kr

Snögummor
90 st självhäftande klistermärken med 
glitter.

Beställningsnr:  
Pen-157

Goda Äpplen – Ny design!
72 st röda äpplen med god smak.                                                

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

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
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
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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

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

Gladaste grodorna
200 st glada självhäftande klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-287 48 kr

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 39 kr

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

Beställningsnr:  
Pen-072 36 kr

Luddez syskon
200 st mysiga självhäftande klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-283 48 kr

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/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/gladaste-grodorna-200-st?category_id=12
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/sommarbjornar-120-st?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/glittersmajlisar?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/robotar-120-st?category_id=12
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Elefantparaden
Här kommer söta elefanter på parad.  
90 st självhäftande klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-421

Smågodis
Klistermärken som pepparmyntspastiller.  
176 st. Ofarligt godis!

Beställningsnr:  
Pen-418

Arbetsbin
72 st söta arbetsbin som självhäftande 
klistermärken. 

Beställningsnr:  
Pen-42045 kr 34 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

Tunga fordon
100 st självhäftande klistermärken med 
häftiga arbetsfordon.                    

Beställningsnr:  
Pen-409

Småfåglar
72 st klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-40039 kr 34 kr

På trädens grenar
72 st spännande klistermärken på vad som 
döljer sig bland trädens grenar.

Beställningsnr:  
Pen-456 34 kr

Dinosaurier
60 st häftiga klistermärken. 

Luddez
105 st kul klistermärken.

Beställningsnr: 
Pen-273

Beställningsnr:  
Pen-272 25 kr41 kr

Snöstjärnor
100 st vackra snöstjärnor.                         

Beställningsnr:  
Pen-268 39 kr

Pirater
108 st spännande självhäftande klistermärken.                    

Beställningsnr:  
Pen-402

Havskompisar
100 st härliga klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-40742 kr 39 kr

Glittrande blommor
72 st glittrande klistermärken. 

Beställningsnr:  
Pen-274

Ankungarna
80 st glittrande klistermärken. 

Beställningsnr:  
Pen-27530 kr 32 kr

Nattugglor
72 st nattugglor hoar Ho-Ho-Ho.                                      

Beställningsnr:  
Pen-270 34 kr

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

Beställningsnr:  
Pen-123 35 kr

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/pa-tradens-grenar---nyhet?category_id=45
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/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/nattugglor?category_id=12
https://www.penman.se/product.html/pigga-pingviner?category_id=12


Penman / Lära & skapa    1918    Penman / Klistermärken

från Penman AB

Trädgårdssurr
72 st vackra klistermärken.

Beställningsnr:  
Pen-444 34 kr Beställningsnr:  

Pen-445

Superkrafter
72 st glittriga självhäftande klistermärken.                                         

34 kr

Djur i världen
126 st häftiga klistermärken. 

Beställningsnr:  
Pen-446 42 kr

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

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

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

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

Cirka 160 cm lång.

99 kr Mer info 
här!

ära & skapa

Beställningsnr: Pen-277

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
https://www.penman.se/product.html/tradet-som-vaxer?category_id=13
https://www.penman.se/product.html/vi-vaxer?category_id=63


Penman / Lära & skapa    2120    Penman / Lära & skapa

från Penman AB

Från Vänster till Höger
Läsning sker från vänster till höger i nästan alla länder.  
Det är viktigt att barnen 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 barnen 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

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

Jag knyter mina skor
Barnen 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

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!

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

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

Beställningsnr: Pen-139
99 kr Mer info 

här!

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 bitarna kan tusentals olika figurer läggas, t.ex. människor, djur eller 
geometriska figurer. Med tangram ges barnen möjlighet att utveckla sin 
nyfikenhet och kreativitet. Pusslet är självinstruerande och självrättande 
och stimulerar barnen till att skapa nya uppgifter. 

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

Beställningsnr: Pen-412

Mer info 
här!59 kr

https://www.penman.se/product.html/fran-vanster-till-hoger?category_id=16
https://www.penman.se/product.html/vara-fodelsedagar?category_id=13
https://www.penman.se/product.html/jag-knyter-mina-skor?category_id=16
https://www.penman.se/product.html/magneter?category_id=23
https://www.penman.se/product.html/hitta-ratt-fel?category_id=4
https://www.penman.se/product.html/tangram-mjuka-i-foam?category_id=5


Penman / Anteckningsblock    2322    Penman / Lära & skapa

från Penman AB

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

Måla min stjärna
Gör er egen stjärnhimmel! Låt barnen måla sin egen lycko-
stjärna! 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!

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

Anteckningsblock, perfekt för  
kontakterna med barn, 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

https://www.penman.se/product.html/mala-min-blomma?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/ballonger-2?category_id=15
https://www.penman.se/product.html/mala-mina-hjartan?category_id=15
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 / Populära produkter    2524    Penman / Populära produkter

från Penman AB

Klättrare
32 figurer, 7,5 cm höga i 8 olika färger som går att bygga  
ihop. Händerna passar i fötterna och går att bygga ihop  
i olika formationer. 

Klättrare utvecklar finmotoriken och tränar barnens förmåga  
att känna färger och att sortera. 

Övrgt:
• Ålder: 3+

Beställningsnr: Pen-433

225 kr Mer info 
här!

Vägbanor i gummi
Kreativ lek utmanar barn! Vår flexibla väg uppmanar  
till kreativ lek. 

Vägbanorna består av olika delar som är lätta att sätta ihop. De är till-
verkade av 100% barnsäker syntetiskt gummi som är mycket robust och 
hållbar. Man kan leka inomhus och utomhus, på alla ytor och i alla väder. 
Vägen kan kombineras med andra leksaker och hela samhällen kan byggas. 
Fantasin och kreativiteten uppmuntras på ett helt nytt sätt än med tex. 
färdiga lekmattor. 44 delar som ger mängder med olika lekmöjligheter. 

Beställningsnr: Pen-432
Mer info 
här!985 kr

Hållbar 
år efter 

år!

https://www.penman.se/product.html/klattrare?category_id=25
https://www.penman.se/product.html/vagbanor?category_id=25


Penman / Populära produkter    2726    Penman / Populära produkter

från Penman AB

Sandrullar
Gör fina vägar i sanden eller gör mönster på sandslott.  
Skapa och bygg i sanden med dessa 5 sandrullar i olika  
mönster. 

• Från 18 månader
• Mått: 18 x 14 cm
• Antal: 5 st olika
• Giftfri – PVC-fri

Beställningsnr: Pen-437

255 kr Mer info 
här!

Gör 
häftiga 

mönster!

Karamell XXL
Golvspelet består av 41 olika träkarameller i olika färger.  
Slå tre tärningar och hitta karamellen som har likadana  
färger som på tärningarna.

Spelet hjälper barnen att fokusera och att träna färger. Man kan spela  
på tre olika sätt. 

• Mattans mått: Ø 130 cm, karameller 7 x 13 cm 
• Från ca 4 år

Beställningsnr: Pen-440

Mer info 
här!829 kr

https://www.penman.se/product.html/sandrullar?category_id=25
https://www.penman.se/product.html/karamell-xxl?category_id=25


Penman / Populära produkter    2928    Penman / Populära produkter

från Penman AB

Vi skapar mönster
Detta spel utvecklar och förstärker barnets perception, samspel 
öga–hand samt inte minst finmotorik. 

Det ger också en utmärkt, omedveten träning av penngreppet. Detta är ett 
mycket genomtänkt och pedagogiskt läromedel. 

lnnehåll: 
• En spelplan i hårdplast 16 x 16 cm 
• 12 mönsterkort 
• 30 miniklämmor i 6 olika färger, röd, blå, gul, grön, orange och lila
 
Förslag till användning: 
Vi rekommenderar att barnet får börja med att fritt sätta klämmor på 
spelplanen. När de klarar att använda klämmorna kan man gå vidare på 
följande sätt: 

• A Barnet lägger ett mönsterkort på spelplanen och använder de färgade 
klämmorna till att skapa ett likadant färgmönster som på kortet.

• B Ett barn gör ett mönster på sin spelplan och ett annat barn kopierar det.
• C Ett barn får titta på ett mönster och sedan bygga ett likadant ur minnet.
• D Barnet lyssnar på instruktioner om var klämmorna ska sitta och 

jämför sedan sitt  resultat med det beskrivna. När man beskriver for-
men använder man och tränar lägesorden: över, under, vid sidan om, 
höger, vänster etc. 

Barnet kan räkna klämmorna, räkna hur många steg man tar och att korrekt 
säga färgernas namn.  Det ar viktigt att man möter barnet på dess egen nivå. 
Klämmorna är utformade så, att när barnet klämmer ihop en, så tränar det 
omedvetet penngreppet, och underlättar sitt framtida skrivande. 

Beställningsnr: Pen-434

275 kr Mer info 
här!

Innehåll:
• I cirkelformad spelplan
• 28 st miniklämmor, 2,5 cm 

höga med färgade sidor
• 4 plastlådor
• 1 påse till klämmorna
 

Mer info:
• Ålder: 4+

Domino med klämmor
Barnet utvecklar sin finmotorik, särskilt greppet som är 
nödvändigt för att kunna skriva och rita. 

Barnen sätter en klämma på den cirkelrunda spelplanen i tur och ordning 
och försöker hitta en likadan färg som matchar den tidigare klämman.  
Går inte det, så går turen vidare till nästa spelare tills någon satt alla 
sina klämmor rätt.

Beställningsnr: Pen-442

Mer info 
här!325 kr

Utvecklar  
barnens 

finmotorik!

https://www.penman.se/product.html/vi-skapar-monster?category_id=25
https://www.penman.se/product.html/domino-med-smaklammor?category_id=25


Penman / Populära produkter    3130    Penman / Populära produkter

från Penman AB

Innehåll: 
• Trälåda med glidlock  

(mått: 232 x 197 x 57 mm)
• 30 st träkuber 35 x 35 mm 
• 10 mönsterkort

Övrigt:
• Ålder: 4+

Moziblox – natur
Med dessa 30 kuber i sex olika färger kan otaliga mönster 
skapas, både horisontellt och vertikalt. Ha kul med att  
återskapa mönstren på de 10 mönsterkorten, som finns i  
olika svårighetsgrad, eller skapa helt egna kombinationer  
och figurer. 

Obegränsade kombinationer kan göras genom att vrida på kuberna.  
Inga gränser finns för fantasin.

Beställningsnr: Pen-438

420 kr Mer info 
här!

Obegränsade 
kombinationer! 

Se filmen!

Akrobater
24 st akrobater för roligt byggande. Kan byggas på bredden  
och på höjden och stimulerar kreativ lek.

Akrobaterna är röda, gula, gröna, blå, orange och lila. Används både  
individuellt eller i samarbete med andra barn.

Övrigt:
• Storlek: 25 x 16 x 14 cm
• Tillverkad av slitstark plast
• Idéblad medföljer
• Ålder: 3+

Beställningsnr: Pen-443

DATE OF MANUFACTURE:

Acrobats x 24

EDUCATIONAL ADVANTAGE
Site E, Lakeside Business Park, Broadway Lane, South Cerney, 
Cirencester, Glos. GL7 5XL. England
Tel: +44(0)1285 862800 - Fax: +44(0)1285 863981
Email: headoffice@educationaladvantage.co.uk    www.educationaladvantage.co.uk

MADE IN INDIA

Assembly Instructions

EA-91

Retain this packaging for future reference.
Uschovejte tento obal pro budoucí použití.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf.
Conserve este envase para futuras consultas.
Säilytä tämä pakkaus tulevaa tarvetta varten.
Conservez cet emballage pour référence ultérieure.
Conservare questa confezione come riferimento futuro.
Należy zachować opakowanie do późniejszego użytku.
Guarde esta embalagem para consulta futura.
Сохраните эту упаковку для дальнейшего использования.
Behåll denna förpackning för framtida referens.

GB
CZ
DE
ES
FI
FR
IT
PL
PT
RU
SE

Suitable for use 
by children over 

24 months

Mer info 
här!445 kr

Se filmen om 
hur produkten 
fungerar här: 

https://www.penman.se/product.html/moziblox---natur?category_id=25
https://www.youtube.com/watch?v=1taoo54J8os
https://www.penman.se/product.html/akrobater?category_id=25


Penman / Populära produkter    3332    Penman / Populära produkter

från Penman AB

Förvaringssäck & Lekmatta
Samla snabbt ihop allt lekmaterial och förvara tryggt.  
Dra ihop lekmattan och förvandla den till en förvaringssäck.

• Material: 100 % polyester 
• Storlek: Ø ca 135 cm
• OBS! Färg: röd

Beställningsnr: Pen-441

298 kr Mer info 
här!

Från lekmatta till  
förvaringssäck!

Innehåll: 
• 78 olika djurbilder
• 6 färgade kort
• 1 stor färgtärning
• 1 liten färgtärning
• Tips och idéer för de yngre  

barnen medföljer. 
 

Övrigt:
• Ålder: 4+
• Spelare: 2-6

Tokiga djur!
Elefantko, kattmus eller grodhund? Vilka slags djur är det? 
Barnen skapar nya tokiga fantasidjur med roliga fantasiläten, 
som får alla att skratta.

Spelaren parar ihop två djur och skapar ett tredje med sin fantasi. Hur 
låter det? Hur rör det sig? Hur äter det? Vad äter det? Spelet hjälper också 
barnen att snabbt känna igen och namnge djur och härma deras läten.

Beställningsnr: Pen-436

Mer info 
här!198 kr

https://www.penman.se/product.html/lekmatta--forvaringssack?category_id=25
https://www.penman.se/product.html/tokiga-djur?category_id=25


Penman / Populära produkter    3534    Penman / Populära produkter

från Penman AB

Vi bygger kedjor
Här kommer 150 st länkar i 6 olika färger, orange, blå, lila, gul, 
grön och röd. Länkarna är böjbara och gör det lätt att sätta ihop 
i kedjor och separera dem. 

De är lätta att greppa och ytorna har olika struktur, färg och form vilket 
ger olika känsloupplevelser.

Övrigt: 
• Gjorda av stark, hållbar plast
• Länkarna är ca Ø 6,5 cm 
• Förvaras i en stapelbar tub

Beställningsnr: Pen-435

297 kr Mer info 
här!

Innehåll: 
• 10 magnetiska ringar
• 40 bildkort
• 1 stativ

Övrigt:
• Ålder: 3+

Magnetiska torn
Detta är ett roligt sätt att lära sig om magnetism och förbättra 
samordningen öga–hand. Upptäck hur magneterna svävar fritt 
på stativet! Spännande!

Barnen observerar och experimenterar och kan bygga torn efter de  
40 olika bildkorten som medföljer. 

Beställningsnr: Pen-439 Mer info 
här!259 kr

Lär barnen 
om magnetism 

på ett roligt 
sätt!

https://www.penman.se/product.html/vi-bygger-kedjor?category_id=25
https://www.penman.se/product.html/magnetisk-pyramid?category_id=25


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


