
1

Produktionsstödsmaterial

Just Stuff A–D
Basläromedel/bredvidläromedel i engelska för år 6–9. 
För elever med läs- och skrivproblematik eller elever som av någon 
annan anledning är svaga i engelska, till exempel språkvalsgrupp eller 
annan specialgrupp i engelska.

 Just Stuff A-D består av:
• Textbook
• Workbook
• Workbook Key
• Just Stuff Plus interaktiv webb (för A och B-komponenterna)
• Online bok (pdf-version av textboken med interaktiva verktyg)
• Teacher’s Book
• Teacher’s Cd
• Pupil’s Cd

Materialet är gjort med speciell medvetenhet om vad som hjälper 
elever med läs- och skrivproblematik. Anpassningen ligger framför 
allt i struktur och layout, där inget tillåts att störa eller avleda upp-
märksamheten. Eleverna ska känna igen sig i varje kapitel, då 
upplägget för dessa är detsamma. Alla texter stöttas av foton eller 
illustrationer. Dessutom introduceras texter och kapitel på ett sätt 
som ger eleven en god förförståelse, genom introduktionsfrågor och 
viktiga ord, samt stöd till läraren i lärarhandledningen hur man kan 
introducera eleverna genom frågor, fakta och bilder.

Eleverna erbjuds olika sätt, utöver det skriftliga, att visa att de kan 
och förstår (muntliga genomgångar, hörövningar som testar förståelse, 
pararbete där de samarbetar för att kunna lösa uppgifter osv.). 
Läromedlet har ett multisensoriskt arbetssätt och väjer inte för repetition 
och ”överinlärning”. Det är alltså tillvägagångssättet och inte nivån som 
är anpassad.

Umeå den 8 oktober 2012



2 3

Just Stuff är en fristående del i Good Stuff-serien, den förstärker Good Stuff 
på ordnivå och genom att den har samma ämnesinnehåll. Det underlättar 
naturligtvis i samplaneringen engelsklärarna emellan, men ingen av serierna 
förutsätter den andra. Just Stuff kommer också att kunna användas tillsammans 
med den reviderade upplagan av Good Stuff – Good Stuff GOLD.

Textbook
Texterna är elevnära, konkreta, lite skruvade och ofta med en twist på slutet. 
Alla kapitel har samma struktur. Kapitlet inleds med en dikt, därpå följer The 
Drama, Just Listen, en längre text, Functional English-dialog och till sist Just 
Basics. Det är fokus på muntlig kommunikation och det ges dessutom mycket 
utrymme för förståelse och textbearbetning. I varje kapitel finns ett fristående 
(speciallärar-)stråk, Just Basics, som behandlar relationen mellan tal och skrift, 
här får både lärare och elev hjälp med att sätta fingret på de speciella fonetiska 
svårigheterna med engelska och verktyg till att ”knäcka koden”.

Workbook
Här får eleverna med hjälp av bilder, spel, lucktexter, rollspel, dramatiseringar, 
högläsning och diverse olika tal-, läs- och skrivövningar nöta in det de läst i text-
boken. Men eleverna övas också på att se och bedöma den egna arbetsinsatsen 
och förståelsen, bland annat genom ett poängsystem. Poängsystemet ska fungera 
som morot, och blir också en del av arbetet, då eleverna ibland bedömer varan-
dras insats och därmed måste vara goda lyssnare och samarbetspartners.

Teacher’s Book och Teacher’s CD
I lärarhandledningen finns instruktioner och tips till bokens kapitel, komplette-
rande kopieringsunderlag och övningar till Just Basics och Just Listen, hörmanus 
och facit till Dice Game. På lärar-cd:n finns allt ljud som behövs till Textbook och 
Workbook.

Pupil’s CD
Elev-cd:n, i mp3-format, innehåller allt ljud som finns på lärar-cd:n utom den full-
ständiga versionen av dikten, Important Words och Just Listen. Elev-cd:n gör det 
möjligt för eleverna att tänka och repetera på egen hand hemma. 

Just Stuff Pluswebb
Just Stuff Pluswebbarna täcker in skolår 6 och 7 och följer Just Stuff-seriens upp-
lägg och struktur. 

Just Stuff Pluswebbarna innehåller:
– Ordförståelseövningar
– Läsförståelseövningar
– Hörförståelseövningar

Just Stuff Pluswebbarna är bildrika, lekfulla och engagerande i kombination 
med en mycket genomtänkt struktur och progression som stöttar elever som 
behöver mycket stöd i sitt arbete med engelskan. 
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Just Stuff Onlinebok
Onlineboken är en pdf-variant av textboken med interaktiva verktyg och funk-
tioner. Här kan man t.ex. lägga till egna anteckningar, länkar och ljudfiler.

Seriens första komponenter kom ut under 2008 och de sista under 2012.
Serien är utvecklad efter Libers idé.
Redaktion och projektledning Ulrika Wendéus, Hanna Mulgeta Börjesson, förfat-
tare Anders Lidén, Andy Cooms, Sarah Schoefield och specialpedagog Gunilla 
Löfgren Nisser.   
Alla texter och glosor finns inspelade på de Cd-skivor som går att köpa till pro-
dukten. Textbook A-C finns förnärvarande som Talbok och Daisy. Workbook C 
som talbok.
Textböcker är limmade, Workbook är klamrade, lärarhandledning spiralpärm, Cd 
är ljud-Cd.

För mer information om beställningsnummer och priser:

Liber AB, 113 98 Stockholm, tel. 08-690 90 00
Kundservice tel 08-690 93 30, fax 08-690 93 01, kundservice.liber@liber.se
www.liber.se
 

  

 


