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Föreläsningen tar sin utgångspunkt i läroplanens kunskapskrav när det gäller 
elevernas språkliga förmåga i svenska, svenska som andraspråk, SO och NO. 
Inledningsvis presenteras kortfattat den genrepedagogiska metoden Reading to 
Learn. Därefter beskrivs hur utvecklingen av en undervisningsmetod i 
klassrummet ledde till skolutveckling med ett helhetsperspektiv i alla årskurser 
samt vilka förutsättningar som krävdes från ledningen för att lyckas med detta.  

Genom att alla lärare tar och utvecklar ett gemensamt ansvar för utvecklingen 
av elevernas förmågor i respektive ämne, skapas en samsyn kring elevernas 
språk- och kunskapsutveckling men även ett underlag för gemensam 
bedömning. Exemplen i föreläsningen är hämtade från årskurs 3–6 men 
arbetssättet kan med fördel tillämpas även på högstadiet.  

Frågor som kommer att besvaras/förklaras:  

– Hur kan tvålärarskap med olika ämneskompetenser utvecklas till en 
framgångsfaktor?  

– Vilka är kunskapsvinsterna för såväl elever och lärare som kan uppnås genom 
att tillsammans arbeta systematiskt och ämnesöverskridande i klassrummet?  

Om presentatörerna  

Anna Ahlcrona är ämneslärare i svenska/svenska som 
andraspråk, SO och engelska för år 1–6 samt har en 
magisterexamen i pedagogik. Anna arbetar idag på 
Internationella Engelska Skolan i Krokslätt, Göteborg som 
svensklärare i årskurs 5 och har skolutveckling som en del av 
sitt försteläraruppdrag.  

  



Frida Andersson är ämneslärare i NO samt idrott och hälsa 
med lång erfarenhet av att undervisa andraspråkselever på 
olika skolor i Göteborg. Frida har tidigare arbetat som 
skolutvecklingsledare och arbetar idag som förstelärare i 
årskurs 5 på Internationella Engelska Skolan i Krokslätt, 
Göteborg. Hon har tillsammans med Anna som uppdrag 
att utveckla och implementera ämnesöverskridande 
undervisning genom R2L metoden i samtliga årskurser på 
skolan.  

Målgrupp  

Av intresse för grundskola åk 1–3, åk 4–6, åk 7–9  
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