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Vad är en bra formativ bedömning?



Bedömning enligt Reading learn 

   Tydlighet 
       Feedback  

      

       Träning 



Reading to learn är ...

● en utveckling av genrepedagogiken 
● pedagogik med fokus på mer stöttning och explicit undervisning 
● läraren väljer texter på en nivå som ligger över elevernas 

förståelsenivå 
● läraren ger förförståelse, arbetar med gemensam stycke för  

styckeläsning, ibland detaljerad läsning samt gemensam 
konstruktion av text. 



engagerande - återberättande texter 
- narrativa texter

informerande - förklarande texter 
- instruerande texter

värderande - argumenterande texter



Exemplet narrativ  
- Hur metaspråk och genremedvetenhet skapas genom undervisningen och sedan används i bedömningen. 

Steg 

orientering 

komplikation 

upplösning

Faser 

inramning                                       lösning 

beskrivning                                     episod 

reaktion                                           
kommentar 

reflektion 

problem



Herr Räv smög upp till hålans mynning genom den mörka underjordiska gången. Han stack ut sitt långa stiliga ansikte i 
natten och vädrade med nosen. Han rörde sig ett par centimeter framåt och stannade. Han vädrade återigen. Han var alltid 
extra försiktig när han skulle lämna sin håla. Han smög sig sakta lite längre fram. Främre delen av hans kropp befann sig nu 
utanför öppningen. Det ryckte i hans svarta nos, han vädrade åt alla håll för att känna efter om det fanns någon farlig doft. 
Han upptäckte ingen sådan och skulle just traska iväg in i skogen när han hörde eller tyckte sig höra ett pyttelitet ljud, ett 
svagt rasslande ljud som om någon, oerhört försiktigt, hade tagit ett steg bland torra löv. 
Herr Räv slängde sig platt på marken och låg mycket stilla med spetsade öron. Han väntade länge, men hörde ingenting 
mer. 
“Det måste ha varit en sork”, intalade han sig, “eller något annat litet djur”. 
Han kröp lite längre ut ur öppningen...och lite till. Han var nästan helt ute nu. Han   såg sig noga omkring en sista gång. 
Skogen låg mörk och mycket tyst. Någonstans där uppe på himlen lyste månen. 
I samma ögonblick fick hans skarpa nattögon syn på något ljust bakom ett träd en bit bort. En liten strimma månsken föll på 
något  blankpolerat. Herr Räv låg alldeles stilla och betraktade det. Vad i all världen var det för något? Nu rörde det sig. 
Uppåt, högre och högre upp...Du store tid! Det var en gevärspipa! Som en oljad blixt skuttade Herr Räv ner i sin håla igen 
och i samma sekund tycktes hela skogen runt omkring honom explodera. Pang-pang! Pang-pang! Pang-pang! 
Röken från de tre gevären steg mot natthimlen. Bönne och Buns och Bena klev fram från sina gömställen bakom träden och 
började gå fram mot hålan. Knäppte vi honom? sa Bena. 
En av dem lyste med en ficklampa ner i hålet, och där på marken, i ljuskäglans mitt, halvvägs inne i hålet, låg de stackars 
sönderslitna och blodiga resterna av...en rävsvans. Bena tog upp den. “Vi träffade svansen, men missade räven”, sa han 
och slängde iväg svansen.    
                                                                                                                              Ur “Den fantastiska räven” av R. Dahl 



Herr Räv smög sig upp till hålans mynning genom den mörka underjordiska gången. 
Han stack ut sitt långa stiliga ansikte i natten och vädrade med nosen. Han rörde sig 
ett par centimeter framåt och stannade. Han vädrade återigen. Han var alltid extra 
försiktig när han skulle lämna sin håla. Han smög sakta lite längre fram. Främre delen 
av hans kropp befann sig nu utanför öppningen.

Inramning

Det ryckte i hans svarta nos, han vädrade åt alla håll för att känna efter om det fanns 
någon farlig doft. Han upptäckte ingen sådan och skulle just traska iväg in i skogen när 
han hörde eller tyckte sig höra ett pyttelitet ljud, ett svagt rasslande ljud som om 
någon, oerhört försiktigt, hade tagit ett steg bland torra löv.

Problem

Herr Räv slängde sig platt på marken och låg mycket stilla med spetsade öron. Han 
väntade länge, men hörde ingenting mer.

Reaktion

“Det måste ha varit en sork”, intalade han sig, “eller något annat litet djur”. Reflektion



Det var en mörk och regnig kväll i oktober. Mitt i skogen fanns ett stort och gammalt 
hus som låg alldeles ensamt. Ute hördes ylande från vargar och hoande från en uggla 
som satt högt upp i ett träd. Inne i huset satt en familj i köket som var upplyst av 
stearinljus och åt en utsökt kyckling. 
- Oh vilken god  kyckling, sa pappan som hette Olle och var 65 år och arbetade som 
jägare.   
- Tack, jag fick hjälp av våra barn, sa Eva som var 55 år och hade långt svart hår. 
Zara och Yosuf började duka av och diskade sedan.

Inramning

Plötsligt tappade Yosief en tallrik på golvet. 
-Oj vad händer, utropade Zara. 
-Titta där en varg! skrek Yosuf.

Problem

Olle och Eva började skratta. 
-Det säger du bara som en ursäkt för att du tappade tallriken, sa mamman.

Reaktion



ja nej exempel



● faser 
● fält 
● relation 
● kommunikationssätt

Diskurs ● ord/lexis 
● värderingar 
● konnektion 
● referens

Grammatik ● grammatiska konventioner/variation

Grafiska drag ● interpunktion 
● stavning 
● presentation



Bedömningen underlättas av 

● metaspråk 
● struktur steg/faser 
● kopplar ihop tydlighet-träning-bedömning



Vad visar forskningen?
● Gapet mellan svaga och starka läsare minskar 
● Svaga läsare utvecklas mest, därefter medelstarka läsare. Starka 

läsare minst.   
● Metaspråk har betydelse för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. 
● Skolverket visar att skillnader i kunskapsresultat ökar mellan 

elevgrupper.



R2L– en undersökning på gymnasiet
● Två program 
● Läsa och skriva argumenterande texter 
● Förtest  
● Undervisning  
● Eftertest  
● Bedömning:syfte, genresteg, konnektioner, presentation 







● faser 
● fält 
● relation 
● kommunikationssätt

Diskurs ● ord/lexis 
● värderingar 
● konnektion 
● referens

Grammatik ● grammatiska konventioner/variation

Grafiska drag ● interpunktion 
● stavning 
● presentation



Elevernas reflektioner

“Ovant men bra att arbeta länge innan man började skriva... “ 

“Bra att vi först läser och sen gör en gemensam text och senare skriver vi uppsatsen själv. “ 

“Det skapar studiero”.



Lärarnas reflektioner
Vinster med R2L 
● ger elever och lärare ett gemensamt metaspråk för textdiskussioner 
● erbjuder tydliga textstrukturer och innehållsförväntningar 
● är explicit i alla moment 
● en tydlig förbättring av innehåll, textstruktur och ordval på kort tid! 

Utmaningar 
● inlärningsfas för både lärare och elever



Resultat
● Gapet mellan låg- och högpresterande elever minskade på kort tid. 

Gemensamt läsande och skrivande ledde till en inkluderande 
undervisning för alla elever. 

● Fokus på gemensam läsning skrivande gynnade förståelsen 
● Fokus på textens syfte, struktur (genresteg) samt konnektorer 

(textbindning) och styckeindelning var framgångsrik. 
● Undervisningen gav eleverna ett metaspråk att tala om texten.



Vill du veta mer?  
http://readingtolearn.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=16 

https://kfsk.se/skolutvecklingskonferensen/ 
Kontakta gärna 
magnus.kristoffer.bengtsson@malmo.se          
förstelärare språkintroduktionsprogrammet NSG 
eva.bringeus@malmo.se 
lektor, språkutveckling GVF Malmö
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