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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!

Det är enkelt att jobba digitalt med Good Stuff Gold
Good Stuff Gold Digital Max ger dig allt med en enda inloggning,
med stöd för återkoppling och uppföljning. Årskurs 7 kom först, men

nu kommer övriga årskurser också.

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 är tänkt för åk 9. D-böckerna bygger på
utmanande teman som Animal Rights, That's Life!, War & Peace,

Pressure och Music.
För dig som helst undervisar maximalt digitalt

Good Stuff Gold Digital Max är ett läromedel med utgångspunkt ur
det centrala innehållet för engelska i LGR11. Materialet ger dig som
lärare gott stöd i arbetet mot kunskapskraven och en trygg bas i
undervisningen. Här hittar du ett lekfullt, elevnära tilltal i text och
bild som gör det kul att lära engelska. Det varierade utbudet av
populära ämnen och olika texter stöttar ett mer individualiserat

arbetssätt. Förutom originalnoveller och andra skönlitterära texter
finns det gott om sakprosa från olika medier. Det finns ofta texter

med realiaanknytning, som följs upp av övningar och projektförslag.
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. Materialet innehåller mängder

med varierade övningar på olika nivåer, övningar som tränar
läsförståelse, befäster kunskaper och tillämpningsövningar där

eleverna får träna på muntligt och skriftligt kommunikation. Tanken
är att alla ska känna att det finns övningar som passar dem, just där
de är i språkutvecklingen. Allt du behöver finns samlat på ett och

samma ställe. Som lärare kan du enkelt att individanpassa genom att
tilldela material till elever utifrån deras unika behov. Materialet
innehåller dessutom bedömningsuppgifter med både automatisk

rättning och bedömningsstöd samt uppföljning utifrån
kunskapsmatriser.

Good Stuff Gold Digital Max har också inbyggd fortbildning som
hjälper dig att utvecklas som lärare. Innehållet är hämtat från Libers
forskarsamarbeten och ger dig de senaste tankarna, dels om ämnet,

dels om ämnesdidaktiska grepp för att ge eleverna bättre
förutsättningar för att lära. Det är koncist, kärnfullt och kopplat

direkt till innehållet i ämnet.

För dig som helst mixar böcker med digitala komplement
Good Stuff GOLD Textbook

De tematiskt indelade textböckerna utgör kärnan i Good Stuff



GOLD-serien. Temana är noggrant utprövade för at
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