
Vi är ständigt på jakt efter bra innehåll. Eftersom Jaramba Förskola är en streamingtjänst kan vi 
kontinuerligt förstärka med just det innehåll som ni efterfrågar.

POPULÄRA KARAKTÄRER

Flera av läromedelsförlaget Natur & Kulturs viktigaste figurer har flyttat in i Jaramba Förskola. Här 
finns t ex bokserien ”Kompisar” som behandlar värdegrundsfrågor och mattesagor med ”Rutan och 
Randan”. Böckerna följs upp med förslag på frågor att samtala om eller spel där olika förmågor övas.

Kompisar

NI ÖNSKAR – VI HITTAR

VILL DU HA JARAMBA FÖRSKOLA PÅ DIN 
FÖRSKOLA OCKSÅ? 

Registrera dig på jaramba.se/forskola!

Jaramba Förskola utvecklades i samarbete med pedagoger som ett svar på de 
högre krav på digital kompetens som finns i läroplanen för förskolan. Innehållet 
följer läroplanen och det är lätt att komma igång och planera undervisningen. 

I över 600 spel och filmklipp övar sig barnen på att läsa, stava, fantisera, räkna 
eller sjunga tillsammans med sina favoritfigurer. Innehållet fylls ständigt på och vi 
har alltid nya leverantörer av material på väg in. 

ALLT LÄRANDE I EN APP

ENKELHET ÄR A OCH O

Jaramba Förskola är tänkt att förenkla ditt jobb så mycket som möjligt. Det är en trygg, reklamfri miljö 
som täcker in allt du behöver för din undervisning. Gränssnittet är intuitivt, du navigerar utefter ämnen 
och det tar inte mer än någon minut att komma igång. Vi låter också en förskolepedagog ta fram fär-
diga undervisningssessioner som du kan använda dig av om du vill.

Läromedlet Aktivitetskort I Förskolan 
Matematik, som i sitt analoga utförande 
är en box med kort, finns här i en digital 
version där barnen kan sortera, räkna, 
jämföra och laborera. Som pedagog 
har du tillgång till information om 
delmål och syfte genom ett pop-up-
fönster.

Jaramba finns redan i en 
version för privatpersoner.

Sedan lanseringen 
2016 har den en stadig 
topplacering i App Store i 
kategorin barn.

Jaramba Förskola 
används redan i 
90 % av Sveriges 
kommuner. 

I Pinos labyrint ska du samla 
frukterna

Mata draken med runda saker!

(Jaramba Originals)

Veckans bokstav är en rad olika övningar perfekta att samlas 
kring och jobba med i grupp.

Rutan och Randan

…OCH ANDRA VÄNNER MED 
JARAMBA ORIGINALS.

Ett brett utbud gör att alla 
hittar något att gilla!

Förskola

Språk

Natur-
vetenskap

https://www.jaramba.se/forskola/

