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Säg Hello till författarna!

Fiona Miller
Fiona har arbetat som engelsklärare i Sve-
rige och fl era andra länder, bland andra 
Kina och Spanien. Hon har skrivit ett stort 
antal läromedel och manus till tv-serier 
för undervisning i engelska. I dag arbetar 
Fiona som manusförfattare på en kommu-
nikationsbyrå i Stockholm.

Fiona, du har ju skrivit berättel-
serna i Skills, hur har du tänkt 
kring dessa?
When writing the stories in the Skills 
series, I focus on the students who are 
going to read my story and ask myself: Is 
the story exciting enough? Will they want 
to keep on reading? Do they sympathise 
with the characters? 

I also think of the teachers, which is why 
the stories include the relevant vocabu-
lary and grammar for each chapter. The 
stories are a good context that show how 
to use the vocabulary and grammar in 
everyday English.

Above all, I want students and teachers 
to enjoy reading the stories!

Maria Olsson
Maria är 4–9 lärare i engelska och svenska. 
Hon arbetar på mellan- och högstadiet på 
Kungliga Svenska balettskolan på Söder-
malm i Stockholm. Maria drivs av att väcka 
och utveckla elevernas intresse för littera-
tur, skrivande och språk.

Vad är det bästa med att arbeta 
med cirkelmodellen?
Det bästa med att arbeta med cirkelmo-
dellen i engelskan är känslan av att ”vi gör 
det här tillsammans” som jag och klassen 
bygger upp. Genom det gemensamma 
arbetet med begrepp, textstruktur och 
modelltexter får alla samma förutsätt-
ningar. Alla elever kan vara med och pro-
ducera texter redan i åk 4. Det ger själv-
förtroende och inlärningsglädje!

Rebecka Ungh Wolf
Rebecka är 4–9 lärare i engelska, svenska 
och svenska som andraspråk. Hon arbetar 
på Eriksdalsskolan i Stockholm. Rebecka 
är förstelärare på skolan med ansvar för 
språk- och kunskapsutvecklande arbets-
sätt. I sitt uppdrag handleder hon kol-
legor i arbetet med cirkelmodellen och 
genrepedagogik.

Hur använder du lärarmaterialet 
i Skills?
Teacher’s Guide hjälper mig verkligen 
att spara tid! I den fi nns frågor, aktivite-
ter, fakta, allt jag behöver ha för att skapa 
förförståelse, arbeta med innehållet och 
sammanfatta arbetet. I Writing Skills-av-
snitten fi nns jättebra stöttning för cirkel-
modellens alla fyra steg. Det stöttande 
upplägget gör att jag känner mig väl för-
beredd inför varje moment. 

Jag använder lärarwebben dagligen, 
främst för att visa och prata om modell-
texter och bilder både inför läsning av 
texter och inför skrivandet av texter. Det 
är lätt att få alla elever att tala när man 
utgår från bilder. Något annat som är 
användbart är att alla ord- och gramma-
tiksidor fi nns på lärarwebben, de fi nns 
både med och utan text till bilderna, de 
fungerar jättebra till genomgångar och 
vid uppföljning.

Det fi nns även mycket annat material 
som jag bryter av med som t.ex. spel och 
extraövningar. Det är roligt att undervisa 
med Skills!
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