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Good Stuff GOLD 3 och Lgr 11 

Good Stuff GOLD 3 är ett lekfullt och strukturerat grundläromedel i engelska. Med 

uppmuntrande övningar, lekar, glada sånger och ramsor vågar alla testa sina vingar på det 

nya språket. 

 

Här kan du se hur det centrala innehållet är fördelat i Good Stuff GOLD 3 Textbook, 

Workbook och Teacher's Book. 

 

Centralt innehåll  

Lgr 11 

Good Stuff GOLD 3 

Textbook 

 

 

 

Good Stuff GOLD 3 

Workbook 

 

 

Good Stuff GOLD 3 

Teacher's Book 

 

 

Kommunikationens 

innehåll 

 

   
 

Ämnesområden som är 

välbekanta för eleverna. 

 

Intressen, personer och 

platser. 

 

Vardagsliv och levnadssätt 

i olika sammanhang och 

områden där engelska 

används. 

 

Eleverna följer ett brittiskt 

syskonpar, Jake och Jess, i 

en berättelse som sträcker 

sig genom boken.  

 

Eleverna tar del av Jake 

och Jess vardag och lär sig 

ord och fraser i för dem 

närliggande teman som 

familj, färger, siffror, 

vänner, intressen, mitt 

rum, mitt hem, kläder. 

Dessa teman vävs in i 

berättelsen på ett naturligt 

sätt.  

 

Varje kapitel har också en 

tecknad serie om 

sköldpaddan Timmy 

Turtle och pingvinen 

Penny Penguin. 

 

 

 

 

Texterna följs upp av 

övningar som stärker och 

repeterar fraser och ord, 

samt lär eleverna använda 

dem i nya sammanhang.  

 

Varje kapitel avslutas med 

ett mini project där eleverna 

summerar eller fördjupar 

sig i något som anknyter 

till kapitlet.  

Läraren får strukturerat 

stöd och tips på hur man 

kan arbeta med kapitlen, 

med tydlig hänvisning 

till respektive sida i 

Textbook och Workbook.  

 

Det centrala innehållet 

stöds ytterligare av 

övningar som repeterar 

ord och fraser. 
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Lyssna och läsa – 

reception 

 

   

Tydligt talad engelska och 

texter från olika medier. 

Texter och dialoger i Textbook finns inspelade. Varianter 

av brittisk och amerikansk engelska liksom australisk 

engelska, finns representerade i text- och hörövningar. 

Det finns ett par hörövningar i Workbook till varje 

kapitel. 

Det finns förslag på 

ytterligare 

lyssningsövningar/lekar 

som läraren kan 

genomföra i 

klassrummet. 

Enkla instruktioner och 

beskrivningar. 

Samtliga övningar har 

inledande instruktioner 

både på engelska och 

svenska. Därefter finns 

övningar/spel som bygger 

på att läsa/lyssna och 

förstå en instruktion. 

Ett flertal övningar bygger 

på att lyssna eller läsa för 

att lösa en uppgift. Det kan 

vara att rita eller välja rätt 

bild/svar. 

Det finns gott om tips på 

lekar där eleverna ska 

lyssna på läraren eller 

varandra och utföra 

saker. 

Olika former av enkla 

samtal och dialoger. 

Kapitlen är i första hand 

uppbyggda runt dialoger 

och samtal mellan 

karaktärerna. 

 

I vissa övningar tränar 

eleverna på att lyssna på 

samtal och lösa en uppgift.  

 

Många övningar bygger på 

att eleverna arbetar i par 

och samtalar eller för en 

dialog på engelska utifrån 

en mall. 

Lekar som befäster. 

Filmer och dramatiserade 

berättelser för barn. 

Huvudberättelsen är 

uppbyggd i dialogform 

och kan liknas vid en 

dramatiserad berättelse.  

 

Likaså finns serien om 

Timmy Turtle. 

 

Samtliga texter finns 

inspelade att lyssna på. 

 

Övningar där eleverna 

lyssnar och läser och t.ex. 

placerar bilder i ordning 

eller på annat sätt bekräftar 

att de förstått innehållet. 

Filmtips  

 

 

Sånger, ramsor, dikter och 

sagor. 

I slutet på varje kapitel 

finns en sång eller ramsa 

som anknyter till kapitlets 

innehåll. 

Övningar att läsa och 

skriva egna ramsor och 

rim, liksom att lyssna och 

fylla i luckor. 

Ett antal enkla sagor med 

läsförståelsefrågor som 

kopieringsunderlag. 

Ord och fraser i närmiljön, 

till exempel på skyltar, i 

reklam och andra enkla 

texter. 

Finns naturligt i texter och 

bilder, samt i spel i nästan 

varje kapitel. 

Ord och fraser i kapitlet 

repeteras genom övningar. 

Tips på hur man kan 

bygga upp klassrummet 

till en inspirerande 

inlärningsmiljö med 

hjälp av skyltar med ord 

och fraser på engelska.  
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Tala, skriva och 

samtala – produktion 

och interaktion 

 

   

Enkla presentationer. I både Textbook och Workbook finns uppgifter som 

inkluderar enkla presentationer. Eleverna berättar både 

muntligt och i mycket enkel skriftlig form om t.ex. sin 

påhittade familj, ett favoritdjur, eller om 

huvudpersonerna Jake och Jess. 

Tips på hur man kan 

använda 

pappersdockorna för 

muntliga presentationer. 

Enkla beskrivningar och 

meddelanden. 

Eleverna lyssnar på karaktärerna som bland annat 

beskriver sina rum, sitt hem osv. och gör sedan egna 

beskrivningar av sitt rum, ställer frågor till varandra osv.  

Tips på lekar och 

övningar.   

Sånger, ramsor och 

dramatiseringar. 

I slutet på varje kapitel 

finns en sång eller ramsa 

som anknyter till kapitlets 

innehåll.  

 

De flesta texterna är i 

dialogform och lämpar sig 

för uppspelning.  

 

Serien Timmy Turtle är 

tänkt att användas för 

dramatisering. 

Övningar som befäster 

fraser från Textbook i 

dialogmallar och tränar 

eleverna i att använda 

fraserna i nya 

sammanhang. 

Rikligt med exempel på 

sånger och ramsor att 

arbeta med. Samtliga 

sånger och ramsor i 

boken finns inspelade på 

Teacher's CD. 

 

I varje kapitel ges tips till 

dramatiseringen av 

Timmy Turtle-serien. 

 


