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Vårt mest uppskattade engelskläromedel genom tiderna har fått en rejäl ansiktslyftning. Good Stuff har blivit
Good Stuff GOLD och den gör skäl för sitt namn. Utifrån Lgr11 har seriens omtyckta teman breddats med
nyskrivna texter och övningar, fler hörövningar och tester. Guld för engelska åk 6-9, helt enkelt! Finns både i
tryckt och i digital version. Läs mer Det centrala innehållet för engelska i Lgr 11 har varit utgångspunkten för
framtagandet av Good Stuff GOLD. Serien ger gott om stöd i arbetet mot kunskapskraven. Good Stuff GOLD
ger därför alla lärare en trygg bas i sin undervisning.
Good Stuff GOLD utmärks av ett lekfullt, elevnära tilltal i text och bild som gör det kul att lära sig engelska.
De mest populära texterna ur Good Stuffs tidigare utgåva finns kvar, kompletterade med nyskrivna dialoger,
artiklar och berättelser. Även layout och illustrationer har uppdaterats, genom ett nära samarbete mellan
bildredaktör, formgivare och författarteam. Böckerna är lika visuellt rika som tidigare, men på ett helt nytt
sätt. Har du elever på olika nivåer är Good Stuff GOLD ett mycket användbart läromedel. Det varierade
utbudet av texter och övningar stöttar ett mer individualiserat arbetssätt.
Alla kan hitta rätt utmaning i Good Stuff GOLD. - Good Stuff GOLD B är tänkt för åk 7.
B-böckerna innehåller populära teman som Money, Food, Schools, Free Time och Horror. - Good Stuff
GOLD C är tänkt för åk 8 och har spännande teman som World Fame, Love and Friendship, Gaming,
Suspense och Crime. - Good Stuff GOLD D, som är tänkt för åk 9, utkommer under 2014. D-böckerna bygger
på utmanande teman som Animal Rights, That's Life!, War & Peace, Pressure och Music. Good Stuff GOLD
Textbook - tryckt eller digital De tematiskt indelade textböckerna utgör kärnan i Good Stuff GOLD-serien.
Temana är noggrant utprövade för att passa elevernas mognadsnivå och intressen och ge nya perspektiv på
språket och kulturen. Temana ska också bjuda in till samtal i alla former. Ett exempel är kapitlet "Me on
Wheels" i Good Stuff GOLD C, som inte bara behandlar cykel- och motorsport utan också hjulets historia och
olika handikappidrotter. Kapitlet avslutas med en fartfylld skräcknovell från en berg-och-dalbana.
Textböckerna innehåller i största möjliga mån oavkortade originaltexter, eftersom det är värdefullt för

läsupplevelsen och inlärningen att få arbeta med hela texter. Texter som har en början, en mitt och ett slut. Inte
sällan med en oväntad knorr! Huvudförfattaren till Good Stuff GOLD, Andy Coombs, har en unik förmåga att
skriva spännande kortnoveller och lite skruvade berättelser, som griper tag i eleverna. Många plöjer
textböckerna helt på egen hand, utan att tänka på att de faktiskt läser på engelska! Förutom originalnoveller
och andra skönlitterära texter finns det gott om sakprosa från olika medier: faktatexter, artiklar, blogginlägg,
mejl, etc. Det genomarbetade språket i textböckerna gör faktatexterna inbjudande och lättillgängliga för
läsaren, även när innehållet är lite tuffare. Det finns ofta texter med realiaanknytning, som följs upp av
övningar och projektförslag i Workbook och Teacher's Guide. Såväl texternas innehåll som deras inläsningar
representerar många olika delar i världen där engelska talas. Alla texter är indelade i två spår. Det finns en
basnivå, som utgörs av de gröna texterna, och en mer utmanande nivå med gula texter. Inte sällan ligger en
hörövningssymbol i direkt anslutning till texten. Den hörövningen ger ytterligare information eller en annan
vinkel på frågan. Glosorna ligger invid texten på varje sida, vilket eleverna tycker är praktiskt. En alfabetisk
gloslista med fonetisk skrift är också användbar ibland, den hittar man längst bak i textboken. Alla glosor
finns i glosmaskinen på liber.
se/glosmaskin. Det gör det lätt och kul att befästa de nya ordens stavning. Kunskapsutvecklingen framgår
tydligt för eleverna, för de kan se att de hela tiden utökar sitt
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