
Om undervisning i engelska
– Vad har du i läxa?  
– Engelska. Det vanliga. Text och glosor. 
Ett ganska vanligt svar på en vanlig fråga. Men för den som 
brottas med läs- och skrivsvårigheter kan denna typ av läxa kännas 
oöverstiglig.

I boken Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter 
vill författaren, Susanne af Sandeberg, ge inspiration till 
engelskundervisningen. Det finns många sätt att hjälpa elever med 
läs- och skrivsvårigheter och boken belyser olika framgångsfaktorer.

Men boken tar också upp den problematik som finns i dagens 
skola. Författarens förhoppning är att läsaren under läsningen ska 
stanna upp, reflektera och dra slutsatser.

Susanne af Sandeberg är fil.mag. i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
Hon var projektledare i LÄSK-projektet (LÄSK = läs och skriv) och 
har fått Anita Sandells pris för sina insatser inom dyslexiområdet. 
Hon är förälder till ett barn med dyslexi, och utbildad ämneslärare 
i ma/fy. Som förälder till ett barn med dyslexi fick Susanne lära 
sig många konkreta, positiva exempel på vad förskola och skola 
kan göra för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska få en bra 
skolgång i en helt vanlig klass.

Boken finns att beställa på www.nyponforlag.se, eller hos 
återförsäljare som Adlibris, Bokus och BTJ.
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