
Översikt Ready Steady Go! 1-3 Elevpaket och lärarpaket    

 Ready Steady  
Go!  1 

Ready Steady  
Go! 2 

Ready Steady  
Go! 3 

För vem? För nybörjaren i engelska med ingen 
eller ringa tidigare undervisning i 
språket 

För den elev som har mött engelska tidigare 
och kanske studerat språket i begränsad 
omfattning, men är inte redo för att börja 
med engelska på den högstadienivå som 
motsvarar elevens ålder 

För den elev som har läst engelska tidigare och 
befinner sig på högstadienivå när det gäller 
språkkunskaperna i engelska men behöver en 
bok som är anpassad för nyanlända och/eller 
har som mål att hjälpa eleverna att bli 
godkända i engelska i årskurs 9 

Elevboken 12 kapitel  á 4 sidor    64 sidor i boken 
 

8 kapitel á 6 sidor    64 sidor i boken 
 

8 kapitel á 8 sidor   88 sidor i boken 

Digitala 
läromedlet 

161 övningar 
med ca 900 unika deluppgifter 

120 övningar  
med ca 900 unika deluppgifter 

140 övningar  
med ca 1150 unika deluppgifter 

Texter Inga kapiteltexter i den tryckta boken 
utan inspirationsbilder att prata kring. I 
Look and listen i det digitala läromedlet 
finns texter som beskriver bilderna.  

Korta kapiteltexter, Text 1, i den tryckta 
boken och en extra text per kapitel, Text 2, i 
det digitala läromedlet. 

Två texter per kapitel i den tryckta boken, Text 
1 och 2, samt en extra text på svårare nivå, 
Advanced reading, i det digitala läromedlet.  

Grammatik  21 övningar med ca 200 unika 
deluppgifter i det digitala läromedlet 

Per kapitel: 1 sida med Language work,  
3 övningar med ca 30 unika deluppgifter i 
det digitala läromedlet 
Förberedd genomgång och kopierings-
underlag i lärarpaketet 

Per kapitel: 1 sida med Language work,  
3 övningar med ca 40 unika deluppgifter i det 
digitala läromedlet 
Förberedd genomgång, kopieringsunderlag och 
kapiteltest i lärarpaketet. 

Lärarpaketet Bl.a. temaövningar och skrivuppgifter 
Förberedda genomgångar  
 

Bl.a. extra övningar i grammatik, 
konversation och skrivande 
Förberedda genomgångar 

Bl.a. extra övningar i grammatik, konversation, 
genreskrivande och storyline  
Förberedda genomgångar och uppdrag 

Missa inte …  * Inspirationsbilderna i elevboken 
*Look and listen i det digitala   
  läromedlet 
*Flash cards i lärarpaketet 

*Läsförståelseuppgifter i elevboken 
*Hörövningar på 2 nivåer i det digitala  
   läromedlet 
*Konversationskort i lärarpaketet 
 

*Revision 1 och 2 med digitala utmaningar  
  i elevboken 
*20 filmklipp med engelska ungdomar i det 
digitala läromedlet 
*Kapiteltest i lärarpaketet 

 


