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Sammanfattning 
 
 
Forskning har visat att elever med svårigheter i matematik samt elever med svenska som andra-
språk, har haft speciellt svårt med problemlösningsuppgifter. Inom SO-undervisning, som också 
innehåller svåra ord och begrepp, har undervisningssättet genrepedagogik haft god effekt. Kan 
genrepedagogik användas även för att öka förståelsen för de olika matematiska begreppens inne-
börd och därmed göra det lättare för eleverna att lösa matematiska problem?  
 
Huvudsyftet med den här systematiska litteraturstudien har varit att undersöka om det finns tidi-
gare forskning om användandet av undervisningssättet genrepedagogik inom matematik. Littera-
turstudien visar att genrepedagogik inom matematik ännu är ett ganska outforskat område. Den 
visar vidare att en av orsakerna till elevers svårigheter kan vara tillgodogörandet av det språkliga 
innehållet. Det rör sig om bristande förkunskaper eller att eleverna gör felaktiga tolkningar av de 
grundläggande begreppen. Med genrepedagogiken har lärarna fått ett verktyg att förmedla språket 
inom olika ämnen. Författarna är eniga om att det behövs forskning om språkets betydelse inom 
matematik och att det även behövs ett sätt att förmedla detta till eleverna. 
 
 
 

Sökord: Genrepedagogik, Matematik, Funktionellt språk matematik, Skolan, Explicita in-
struktioner, Andraspråkselever. 
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1 Inledning  
 
Jag minns med fasa mina egna matematiklektioner under skoltiden. Ingen lärare lyckades få mig 
att förstå hur jag skulle lösa matematiska problem. Det var inte förrän jag senare läste matematik 
på Komvux som jag förstod problemen och kunde glädjas åt att kunna räkna ut avancerade upp-
gifter. Anledningen var att jag där hade en helt fantastisk lärare som kunde förklara svåra begrepp 
så att jag som elev förstod. Läraren arbetade även med elever som har svenska som andraspråk 
och som har svårigheter med det vardagliga språket. I sin undervisning hade han därför blivit van 
att vara övertydlig. Min första kontakt med genrepedagogiken skedde under den verksamhetsför-
lagda utbildningen, där de infört modellen i alla ämnen, inklusive matematik. Läraren använde sig 
av pedagogiken och lyfte fram svåra begrepp inom det matematiska språket innan eleverna bör-
jade arbeta med sina uppgifter. Min nyfikenhet för genrepedagogiken väcktes. Kunde undervis-
ning med genrepedagogik få elever att lättare förstå begreppen inom matematik? Kunde det 
gynna andraspråkselever eller elever med svårigheter?  
 
Syftet med matematikundervisningen enligt Lgr 11 är att eleverna ska utveckla förmågan att for-
mulera och lösa problem med valda strategier, metoder och modeller. Eleverna ska även ges till-
fälle att utveckla kunskaper så att de kan tolka vardagliga situationer och matematiska situationer 
samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematiska uttrycksformer. De ska även kunna 
argumentera logiskt och föra matematiska resonemang (Lgr 11, s. 62). Det centrala innehållet i 
årskurs 4-6 innefattar en rubrik med problemlösning där eleverna ska få tillfälle att lära sig strate-
gier för matematiska problemlösningar i vardagliga situationer. De ska dessutom ges tillfälle till 
lärande i matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer (Lgr 11, s. 65).  
 
Att något behöver göras för att höja elevers kunskaper i matematik visar PISA 2012. Det är en 
studie som genomförs vart tredje år, där elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområ-
den: matematik, naturvetenskap och läsförståelse (Skolverket 2013, s. 9). Även TIMSS 2011, en 
studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 
8, visar liknade resultat. Båda studierna pekar på sjunkande resultat för eleverna i matematik sam-
tidigt som svenska matematikelever i årskurs 4 ligger över genomsnittet för EU/OECD i alla de 
angivna kompetensutvecklingsområdena (Skolverket 2012, s. 11). Detta väckte frågan om det 
finns skillnader i kvalitén i den svenska matematikundervisningen. Skolverkets (2012) tolkning av 
resultaten från TIMSS 2011, är att undervisningen brister i grundskolans senare hälft. En annan 
tolkning är att de redskap för lärande som eleverna får i de lägre årskurserna inte är tillräckliga för 
att gynna ett lärande i de högre årskurserna (Skolverket 2012, s. 13). 
 
Att alla barn har kunskaper och språk finns en enighet om, men det är lärarens uppgift att hjälpa 
dem att vidareutveckla dessa (Høines Johnsen 2000, s. 84). I diskussioner om lärande har man 
numera tagit stöd i Vygotskijs teori och betonar språkets betydelse för lärandet (Høines Johnsen 
2000, s. 5). God språkbehärskning är en förutsättning för lärande enligt Skolverkets kvalitets-
granskning (2003). Språkbehärskning och matematik har ett samband och undervisningen bör 
innehålla samtal om matematik för att utveckla elevers matematiska språk, tänkande och förstå-
else (Skolverket 2003, s. 44).  
 
 

2 Bakgrund 
För att förstå hur genrepedagogiken är uppbyggd och kan användas inom olika ämnen och för 
olika elever, förklaras begreppet enligt två teorier och en modell i följande avsnitt.  
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2.1 Genrepedagogik 
Genre förknippas oftast med den indelning som görs av skönlitteratur och olika artiklar beroende 
på dess innehåll. Genre beskrivs som en målinriktad social process som en kultur deltar i. Att 
delta i en genre är ett uttryck för kulturell insikt eller kunskap (Hedeboe & Polias 2008, s. 23). 
Hedeboe och Polias (2008) menar att genrer kan bli som en del av språkets system och att ele-
verna då får genreförståelse (Hedeboe & Polias 2008, s. 28). Genrepedagogiken särskiljer sig i just 
ordet genre, som här står för en social process med igenkännande steg och ett socialt syfte (Hans-
son 2011, s. 61).  
 
I slutet av 1980-talet genomfördes två forskningsprojekt i Australien med syfte att utveckla 
undervisning i läsning och skrivning. Ur dessa forskningsprojekt växte genrepedagogiken fram. 
Cirkelmodellen, en del av pedagogiken, utvecklades i Australien på 1990-talet av lingvister och 
pedagoger i samband med andrapråks-undervisning av aboriginer (Bengtsdotter Katz & Nygren-
Junkin 2009, s. 2). Modellen växte fram för att kunna hjälpa elever att utveckla språket och be-
greppsbildningen inom ett specifikt ämne. Meningen var att eleverna skulle lära sig språket samti-
digt med en annan inlärning och i en kontext. Det handlar om att hitta verktyg för att utveckla 
kunskapen i ett ämne samtidigt som man utvecklar ett gemensamt språk ett så kallat metaspråk 
(Johansson & Sandell Ring 2010, s. 25). 
 
Alla skolämnen har sitt speciella språk enligt Johansson och Sandell Ring (2010). Vidare menar 
författarna att genom genremodellen ska eleven få förståelse för språkets funktion och vad som 
bäst lämpar sig i ett sammanhang. Språket sätts i en kontext där man arbetar från ett ”top down” 
perspektiv och utifrån det perspektivet delas kontexten in i små delar från text, stycke, mening, 
ordgrupp, ord, stavelse till bokstavsmönster. Genrepedagoger menar att denna explicita under-
visning ska öka elevernas medvetenhet om de språkliga dragen (Johansson & Sandell Ring 2010, 
s. 25). 
 
Genrepedagogiken bygger på tre ben som utgår ifrån: Vygotskijs teorier om lärande; Hallidays 
teorier om språk; samt Martins och Rotherys pedagogiska modell, cykeln för undervisning och 
lärande (Johansson & Sandell Ring 2010, s. 28). Nedan ges en mer utförlig förklaring till de tre 
benen.  
 

2.1.1 En teori om lärande 

En av grundpelarna i genrepedagogiken är Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Den sociokultu-
rella traditionen har sitt ursprung i Vygotskijs tänkande om utveckling, lärande och språk. Han 
intresserade sig för människor både ur ett biologiskt och sociokulturellt perspektiv (Säljö 2010, s. 
183).  
 
Denna teori om lärande grundar sig på Vygotskijs utvecklingsteori om inlärning och begreppet 
”proximal utvecklingszon”. Enligt Høines Johnsen (2000) såg inte Vygotskij språket som ett re-
sultat av begreppsutvecklingen utan som en del av begreppet. Vygotskij menade att genom språ-
ket utvecklades både begreppsinnehåll och begreppsuttryck (Høines Johnsen 2000, s. 68). Ett av 
de grundläggande begreppen är mediering. Enligt Säljö (2010) menade Vygotskij att mediering 
utmärkte verktyg som antingen var språkliga eller materiella. De språkliga verktygen utvecklades 
utifrån barnens kulturella bakgrund och de materiella verktygen kunde vara fysiska, t.ex. ett tan-
gentbord för att skriva på. Det framgår av Säljö (2010) att företrädare för den sociokulturella 
traditionen menade att det inte gick att skilja på dessa verktyg och i stället förekom de tillsam-
mans och kallades för kulturella redskap (Säljö 2010, s. 187). Vygotskij var väldigt intresserad av 
barnens vardagliga begrepp och grundläggande språk. Han menade att vi inte möter de veten-
skapliga begreppen i det vardagliga livet och man behöver få dem förklarade för sig för att förstå 
dem (Säljö 2010, s. 190).  
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Ett viktigt begrepp i den sociokulturella traditionen som Säljö (2010) tar upp kallas appropriering 
och det används för att förstå och beskriva lärandet (Säljö 2010, s. 190). Enligt Säljö (2010) ansåg 
Vygotskij att man skulle använda sig av de vardagliga begreppen för att förstå hur barnet lär sig. 
De vardagliga begreppen utgör en nyckel till undervisningen för att eleverna ska kunna förstå de 
vetenskapliga begreppen (Säljö 2010, s. 191).  
 
Lärandet, menade Vygotskij, var en övergång mellan två zoner: den aktuella zonen där eleven 
befinner sig nu och den proximala zonen som definierar vart barnet är på väg (Høines Johnsen 
2000, s. 118). Enligt Säljö (2010) menade Vygotskij att när en elev har förstått ett begrepp så är 
eleven väldigt nära att behärska något nytt. Detta begrepp fick namnet den närmaste proximala ut-
vecklingszonen (Zone of Proximal Development). Vygotskij påstod att det var i den zonen som elever var 
känsliga och mottagliga för instruktioner eller stöttning från en lärare eller en kamrat (Säljö 2010, 
s. 191). Enligt Kuyumcu (2013) menar Vygotskij att mellan den nivå som eleven behärskar själv-
ständigt och den potentiella behärskningen eleven har, behövs det stöttning eller ”scaffolding”. 
Stöttningen kan ske av någon som redan kan och konkret kan visa eleven. Eleverna leds så att de 
uppnår sin fulla potential och självständighet i sitt lärande. Stöttningen kan också vara i form av 
språkliga aktiviteter (Kuyumcu 2013, s. 7). För att få en förståelse för begreppet stöttning som 
Vygotskij myntade kan en liknelse göras med att lärare fungerar som en stödjande byggnadsställ-
ning och att ju mer eleven kan, desto mer tar läraren bort från byggnadsställningen (Høines John-
sen 2000, s. 119).  
 

Stöttning handlar om att reflektera över vilken sorts hjälp eleverna behöver – inte att förenkla 
uppgiften. Sandell Ring och Johansson (2010) menar att lärarens roll är viktig för att eleverna ska 
förstå ämnet. Det är när eleverna befinner sig i zonen med höga krav och mycket stöttning (se 
Fig.2 nedan), som de blir engagerade och lär sig mest. Det är också den zonen som Vygotskij kallar 
för den närmaste utvecklingszonen (Johansson & Sandell Ring 2010, s. 29). Hedeboe och Polias 
(2008) menar att zonerna har en övre och undre gräns och däremellan finns den nya kunskapen. 
Meningen med zonerna är att lärandet ska ske genom stöttning då eleverna får möjlighet att ut-
veckla kunskap och förståelse (Hedeboe & Polias 2008, s. 16). Scaffolding eller stöttning från de 
fyra zonerna är enligt Johansson och Sandell Ring (2010) en process som läraren bör använda i 
interaktionen med sina elever då de enligt Vygotskij får möjlighet att arbeta på en högre kognitiv 
nivå (Johansson & Sandell Ring 2010, s. 29). 
 

 
Fig 2: Undervisningens och lärandets fyra Zoner (http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-
Rinkeby/Vad-ar-genrepedagogik/Stottning).  

http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby/Vad-ar-genrepedagogik/Stottning
http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby/Vad-ar-genrepedagogik/Stottning
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2.1.2 En teori om språk  

Det andra benet som genrepedagogiken vilar på är en teori om språk. Teorin bygger på Hallidays 
systemisk funktionell grammatik, som är en flerdimensionell modell av språk (Johansson & San-
dell Ring 2010, s. 225). Den som från början myntade begreppet ”Context of situation” var enligt 
Olofsson m.fl. (2006) antropologen Malinowski som menade att språket var kopplat till den situ-
ation människan befann sig i (Olofsson m.fl. 2006, s. 127). Malinowskis arbete gav ett sociolo-
giskt perspektiv på språk vilket Halliday utvecklade vidare och som ledde fram till teorin om 
systemisk funktionell grammatik (Olofsson m.fl. 2006, s. 127). Systemisk funktionell grammatik 
tar sin utgångspunkt i talet och skriften och hur människan tar språket till sin hjälp för att skapa 
textens betydelse (Holmberg 2006, s. 137). Det centrala i modellen är att grammatiken inte ger 
uttryck i betydelsen utan framförallt skapar en betydelse (Johansson & Sandell Ring 2010, s. 224). 
Undervisning med den funktionella grammatiken handlar om att ge eleverna medvetna val i sin 
språkanvändning både när de skriver texter och läser texter högt (Olofsson m.fl. 2006, s. 127).  
 
Det som skiljer den traditionella grammatiken från den funktionella är att inom den traditionella 
grammatiken undervisas eleven i olika grammatiska delar, som t.ex. att sätta ihop ett verb med ett 
predikat. Det har enligt Olofsson m.fl. (2006) varit viktigt i den traditionella grammatiken att ta ut 
satsdelar och kunna namnge de olika ordklasserna. Detta arbetssätt gör att eleverna inte förstår 
texten i sin helhet. Olofsson m.fl. (2006) påpekar att eleverna visserligen kan de olika ordklasser-
na men att de oftast inte förstår vilken roll delarna har i en hopsatt text (Olofsson m.fl. 2006, s. 
127). Hallidays systemisk funktionell grammatik bygger däremot på funktionen i texten, den prak-
tiska kopplingen mellan språkinlärning och språkundervisning. Eleverna får arbeta med funktion-
en av hela texten och undervisningen bygger på att eleverna får lära sig sambanden i satser och 
ordklasser istället för att separera dessa (Olofsson m.fl. 2006, s. 128). 
 
Halliday menar, enligt Johansson och Sandell Ring (2010) att språket är en social konstruktion 
och finns med i allt vi gör. Vidare lyfter författarna fram att Halliday hävdar att förutsättningarna 
för att lära sig och utveckla sitt språk är de sociala sammanhangen vi kommer i kontakt med. Ut-
gångspunkten för all systemisk funktionell grammatik menar Halliday är kontexten i språkan-
vändningen. Halliday betraktade språk som uppdelade i fyra skikt bestående av: kontexten, se-
mantiken, lexikogrammatiken och fonologin. Semantiken stod för betydelsen i språket, lexi-
kogrammatiken stod för orden, grammatiken var på satsnivå och slutligen det fonologiska skiktet 
som bestod av ljud och bokstäver (Johansson & Sandell Ring 2010, s. 225). Den systemisk funkt-
ionella grammatiken kan användas som ett verktyg för att analysera betydelsen i en kontext 
(Olofsson m.fl. 2006, s. 130). Medan Hedeboe och Polias (2008) menar att den systemisk funkt-
ionella grammatiken är ett metaspråkligt redskap för elever och lärare för att arbeta med texter i 
en kontext (Hedeboe & Polias 2008, s. 7).  
 
Parallellt med kontexten finns det tre variabler som bestämmer utformningen av kommunikat-
ionen. Den första variabeln är fältet, som beskriver ämnet eller textens handling (Johansson & 
Sandell Ring 2010, s. 228). Hedeboe och Polias (2008) beskriver fältet som en social handling 
eller verksamhet i form av deltagare i en kommunikation (Hedeboe & Polias 2008, s. 6). Den 
andra variabeln är relationen, som påvisar hur vi kommunicerar med varandra och vilka roller vi 
intar i en kommunikation (Johansson & Sandell Ring 2010, s. 228). Hedeboe och Polias (2008) 
kallar denna variabel för tenor och menar att den variabeln rör sig om de som deltar och deras 
känslomässiga relation och kontakt (Hedeboe & Polias 2008, s. 66). Den tredje variabeln är kom-
munikationssätt, som innehåller på vilket sätt kommunikationen sker (Johansson & Sandell Ring 
2010, s. 228). Kommunikationsätt rör sig om språkets roll och vad individerna förväntar sig att 
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språket ska göra för dem i kontexten (Hedeboe & Polias 2008, s. 66). Johansson och Sandell Ring 
(2010) sätter in variablerna i ett skolperspektiv: 
 

Elever kan stöttas i att ta till sig och förstå text genom att fundera över vad texten har för 
syfte, vilket ämne det handlar om (fält), relationen mellan de som ”talar” (relationen) och ka-
nalen för hur man ”talar” (kommunikationsätt). Texters register varierar beroende på i vilket 
sammanhang de produceras och ju längre texten är från här och nu, desto mer av betydelsen 
bärs av språket utan stöd av kroppspråk eller delad upplevelse. 
(Johansson & Sandell Ring 2010, s. 28) 

 
Dessa tre variabler utgör tillsammans textens register eller situationstext (Hedeboe & Polias 2008, 
s. 66). När barn lär sig sitt förstaspråk lär de sig att anpassa språket efter sammanhanget. Detta 
kallas för språkets register (Gibbons 2009, s. 20). Registret utvecklas med åldern och för att det 
ska kunna utvecklas måste läraren göra innebörden explicit i texter. Med det menar Gibbons 
(2009) att man lyfter ut språket och analyserar det. Nedan ges exempel på hur texters register kan 
variera. 
 

 Titta, den gör så att de rör sig. De där fastnade inte. 

 Vi upptäckte att nålarna fastnade på magneten. 

 Vårt experiment visade att magneter attraherar vissa metaller. 

 Magnetisk attraktion inträffar enbart mellan ferromagnetiska ämnen. 

(Gibbons 2009, s. 20) 

De olika texterna är inom samma fält, men skillnaderna i språket är stora. Gibbons (2009) menar 
att ju längre ifrån experimentet eleven är desto mer opersonlig blir texten. Språkutvecklingen ska 
ses som en process, med elever som lär sig och behärskar ett allt större register. Gibbons (2009) 
framhäver också att det sociala sammanhanget spelar en stor roll för hur brett barnets register 
kan bli (Gibbons 2009, s. 22). 
 

2.1.3 En modell för undervisning och lärande 

Genrepedagogikens tredje ben är en undervisningsmodell som enligt Johansson och Sandell Ring 
(2010) stödjer sig på cykeln för undervisning och lärande, som ursprungligen utarbetades av Mar-
tin och Rothery.  
 

Martin och Rotherys modell har enligt Johansson och Sandell Ring (2010) visat sig vara givande i 
språk och kunskapsutvecklingen i skolan. Modellen bygger på att lärare och elever ska använda 
språket för att bygga upp kunskaper och öka förståelsen samt reflektera över den inlärda kun-
skapen (Johansson & Sandell Ring 2010, s. 30). Hansson (2011) menar att Rotherys forskning 
och slutsatser visar att om inte läraren konstruktivt ingriper, så utvecklas inte elevers texter. Detta 
baserade hon på studier av barn som utvecklade språket med starkt stöd och guidning av vuxna. 
Forskningen mynnade ut i den så kallade Martin och Rotherys ”Teaching and learning cycle” och det 
som i genrepedagogiken benämns cykeln för undervisning och lärande (Hansson 2011, s. 50). 
 
 

2.2 Genrepedagogik i praktiken 
Läraren använder sig av cykelns fyra faser för att få en interaktion mellan undervisning och ut-
värdering. Genom användning av de fyra faserna lyfter läraren explicit fram språket i det valda 
ämnet. 
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Bygga upp kunskap om ämnesfältet 
Fas 1 bygger på att utforska ämnet samt bygga upp ett lämpligt ordförråd och skapa en förståelse 
för begrepp och uttryck (Johansson & Sandell Ring 2010, s. 34). Utgår man från en kartläggning 
av elevernas grundkunskaper i ämnet så utvecklas kunskaperna vidare (Kuyumcu 2013, s. 9). 
Denna fas kallas också för det pedagogiska engagemanget där eleverna får undersöka och forska i 
ämnet (Hedeboe & Polias 2008, s. 18). 
 

 
Skapa textförebilder 
I Fas 2 introducerar man texters olika syften, språkliga drag och struktur. Därefter dekonstruerar 
man texterna för att diskutera dessa i relation till deras syfte (Johansson & Sandell Ring 2010, s. 
34). Syftet med fas 2 är att eleverna ska förstå innehållet och begreppen och analysen går ut på att 
eleverna ska upptäcka olika stycken och vilken information de ger (Kuyumcu 2013, s. 9). Genom 
denna process blir mönstren i texten tydliga och elevens förmåga att förstå och producera texter 
utvecklas (Hedeboe & Polias 2008, s. 18).   
 

 
Skapa en gemensam klasstext 
Syftet med Fas 3 är att förstärka kunskaperna man fått genom de andra faserna. Fas 3 innebär att 
eleverna gemensamt ska skriva textkonstruktioner med stöttning av varandra och läraren. Att 
gemensamt skriva texter har visat sig ha positiv effekt på elever med svenska som andra språk 
(Johansson & Sandell Ring 2010, s. 34). Fas 3 ska även förstärka elevers förståelse för texter och 
ge en konkret bild inför deras eget skrivande (Kuyumcu 2013, s. 10). Detta stöds av Hedeboe och 
Polias (2008), som beskriver fas 3 som ett gemensamt delande av kunskaper, där eleverna får 
konstruera texter med aktiva val om lämplig struktur och lämpligt språk (Hedeboe & Polias 2008, 
s. 19).  
 

 
Skapa en text på egen hand 
Fas 4 innebär att eleverna skriver självständiga textkonstruktioner med det gemensamma meta-
språket eleverna har byggt upp i de tidigare faserna, med fortsatt stöttning av lärare (Johansson & 
Sandell Ring 2010, s. 34). Kuyumcu (2013) framhäver att elevens egen textkonstruktion med för-
del kan användas vid den formativa bedömningen (Kuyumcu 2013, s. 10).  I fas 4 ska läraren ge 
eleven stöd att producera den egna texten. Eleverna har i de andra faserna fått den grundläggande 
förståelsen för situationstexten och insikt i ämnet (Hedeboe & Polias 2008, s. 19). Enligt Hanson 
(2011) ansåg Rothery att expressivt skrivande ska tas som en personlig växt och att den språkliga 
utvecklingen sker genom flitigt övande (Hansson 2011, s. 49).  Rothery ansåg också att eleverna 
utvecklade språket om de förses med stimulerande situationer. För att uppnå en utveckling bör 
man skilja på elevens identitet, intellektuella utveckling och den sociokulturella kontexten (Hans-
son 2011, s. 49). Oavsett varje elevs sociala bakgrund är det lärarens ansvar att utveckla ett kritiskt 
kunnande i läsning och skrivning av texter (Hansson 2011, s. 57). 
 
 

2.3 Genrepedagogik och olika elevgrupper 
Vid skolstart har elever med svenska som förstaspråk oftast några begrepp och ett litet register 
som de bygger på, men det anser Gibbons (2009) att andraårselever saknar. Andraspråkselever 
måste få tid och möjlighet att lära sig ämnesspecifika språk. Den möjligheten får de genom att 
undervisningen fokuserar på språket i alla ämnen (Gibbons 2009, s. 23).  Många elever i skolan 
har svenska som andraspråk och det har gjort att lärarna behöver arbeta mer med språkutveckling 
i skolan (Kuyumcu 2011, s. 6). De flesta elever med svenska som andraspråk, har begränsade 
kunskaper i undervisningsspråket. Enligt Skolverkets statistik är dessa elever starkt överrepresen-
terade bland de som inte når kunskapsmålen (Lindberg & Kokkinakis 2007, s. 14). 
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Elever med svenska som andraspråk behöver uppmärksammas, då det visat sig att elever med läs- 
och skrivsvårigheter får problem också med inlärning av matematik. För att elever ska uppnå god 
språkförståelse behövs ett samspel mellan begreppsutveckling i svenska och begreppsutveckling i 
matematik (SOU 2004:97, s. 90). God språkförståelse är grundläggande för begreppsutvecklingen 
och därför har matematikundervisning på elevens modersmål, parallellt med undervisning på 
svenska, visat sig vara framgångsrik för elevers lärande (SOU 2004:97, s. 90). För elever med 
svenska som andraspråk kan övergången från ett vardagligt språk till ett vetenskapligt språk vara 
problematiskt. Dessa elever har oftast sämre tillgång till det vetenskapliga språket utanför skolan 
och bör därför få ämnesundervisning med begreppsförklaringar på sitt hemspråk (Lindberg & 
Kokkinakis 2007, s. 17). De språkliga dimensionerna av lärandet har forskats fram av Halliday 
och hans systemisk funktionella grammatik. Där lägger man stor betydelse på språket för lärande 
och framgång i skolan (Lindberg & Kokkinakis 2007, s. 14). 
 
Syftet med genrepedagogiken har varit att ge eleverna ett undervisningsspråk oavsett vilket mo-
dersmål man har (Kuyumcu 2011, s. 6). Den genrepedagogiska modellen, som är ett verktyg i 
undervisningen, har visat sig ha god effekt på elever med svenska som andraspråk. En av de sko-
lor där implementeringen av genrepedagogik gett bra resultat, är Knutbyskolan i Rinkeby. Fram-
förallt minskade klyftan mellan låg- och högpresterande elever efter implementeringen. Knutbys-
kolan valde att arbeta efter modellen då den haft goda resultat i Australien med elever som har 
flerspråkig bakgrund (Kuyumcu 2011, s. 20). Genrepedagogiken är en explicit undervisningsform 
som innebär att man synliggör textstrukturer i läromedel för att delge eleverna dess språkliga drag 
som t.ex. ordförråd, begrepp och meningsbyggnader i alla ämnen (Kuyumcu 2011, s. 7f). 
 
En god skolutveckling för alla elever är en förutsättning för ett bra språk, hävdar Wagner m.fl. 
(2010). I ”Den flerspråkiga människan”, beskrivs skolspråket och begreppsdjupet som a och o i 
undervisningen. Skolspråket har särskilt stor betydelse för elever med svenska som andraspråk 
(Wagner, Strömqvist, Henning Uppstad 2010, s. 72). Att språket har en avgörande betydelse för 
kunskapsutvecklingen, framgår av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av språk och kunskaps-
utveckling: 
 

Att utveckla kunskaper utan att förstå det språk som läraren talar eller läromedlen är skrivna 
på är svårt och så länge elever med annat modersmål inte behärskar det svenska undervis-
ningsspråket kommer de att ha sämre förutsättningar än elever med svenska som modersmål. 

(Skolinspektionen 2010, s. 10)  
 

Det finns en tät relation mellan språk och lärande och den relationen är till stor fördel för elever 
med svenska som andraspråk (Axelsson & Magnusson 2012, s. 249). När elever lär sig ett ämne 
så utvecklas också deras språkliga resurser. Det är stora skillnader på vardaglig kunskap och skol-
kunskap. Vardagsspråket är konkret och icke teknisk till skillnad mot skolspråket, som är univer-
salist, abstrakt och specialiserat (Axelsson & Magnusson 2012, s. 250). Den vardagliga kunskapen 
sker oftast i en talande kommunikation och interaktion med en annan individ. Skolkunskapen 
däremot, konstrueras i skrift med en ensidig kommunikation och där får eleven försöka leva sig 
in i vad författaren eller läraren menar med texten (Axelsson & Magnusson 2012, s. 250).  
 
 

2.4 Språk och läsförståelse i matematik 
Utmaningen för att konstruera kunskap i matematikundervisning, är att hjälpa elever att gå från 
det vardagliga informella språket till att utveckla det akademiska och tekniska språket, som är 
nödvändigt för inlärning (Schleppegrell 2007, s. 140). Varje ämne har sitt eget sätt att använda 
språk för att konstruera kunskap. Inom matematik används språkliga mönster som baseras på 
grammatiska konstruktioner, men som skiljer sig ifrån det vardagliga språket. Schleppegrell (2007) 
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menar att man bör bryta ned de svåra begreppen och förklara dem med ett vardagligt språk för 
att sedan bygga upp språket igen till det mer akademiska och tekniska språket (Schleppegrell 
2007, s. 156). En viktig punkt är att begreppsinnehåll byggs upp, av konkret och fysisk aktivitet 
som symboliska uttryck kan anknyta till. Skott m.fl. (2010) menar att begreppsbildningen är bun-
den till språket. Även Vygotskij ansåg att det fanns skillnader i språkbegreppen och delade dessa 
begrepp i två: ett vardagligt begrepp som innehåller personliga ting och erfarenheter och ett ve-
tenskapligt begrepp som innefattar abstraktion och systematik (Skott, m.fl. 2010, s. 92). 
 
En tolkning av läroplanen som Kilborn (2007) gör visar att språket, som är funktionellt och alltid 
användbart för sitt syfte, har en viktig betydelse i matematikundervisningen. Utan adekvata ter-
mer förstår inte eleverna matematiska begrepp och kan då inte heller behärska dem (Kilborn 
2007, s. 4). Problemet i skolan är att man i de lägre åldrarna inte använder ett funktionellt språk 
utan använder elevernas vardagliga språk. Kilborn (2007) menar att det fungerar i de lägre åldrar-
na men ger eleverna stora svårigheter i matematiken i de högre åldrarna (Kilborn 2007, s. 4).  
 
Det är enligt Kilborn (2007) lärarens skyldighet att undervisa eleven i det funktionella språket för 
varje enskilt ämne och kommunikationen mellan elev och lärare är en förutsättning för ett mate-
matiskt lärande (Kilborn 2007, s. 4).  Ibland kan själva textuppgifterna medföra stora svårigheter i 
matematiken och det gäller både för elever med svenska som modersmål och elever med svenska 
som andraspråk. I en rapport av Myndigheten för skolutveckling (2008) framgår att lärare bör 
ägna mycket tid till texterna i matematikuppgifter eftersom det ligger underförstådda betydelser i 
texten som kan leda elevens fokus åt fel håll. Ytterligare en svårighet är ovanliga ord som eleven 
inte kommit i kontakt med tidigare och det tar kraft ifrån eleven med själva matematikproblemet 
(Myndigheten för skolutvecklingen 2008, s. 10).  
 
Perceptionen är den automatiska tankegången (Österholm 2004, s. 16). Ett exempel på en icke 
aktiv tankeprocess är en hund man ser på gatan. Möter man däremot en person man känner igen 
(perception) men inte kommer ihåg namnet på menar Österholm (2004) att en aktiv tankeprocess 
startar som kan liknas vid en problemlösning. Problemlösningar är ofta svåra uppgifter för ele-
verna för att de inte förstår symboler, begrepp eller svåra ord i texten (Österholm 2004, s. 16). 
Undervisning med genrepedagogik lyfter explicit fram språket i skolämnena, något som kan be-
hövas i ämnen som matematik och No där språk och begrepp kan vara svåra (Gibbons 2009, s. 
164). Gibbons (2009) anser att man bör ställa två frågor när man integrerar språk och ämnesin-
lärning. Dessa frågor är: 
 

 Vilka språkliga krav ställer ämnet? 

 Hur väl behärskar eleverna språket idag och vad behöver de lära sig? 

Syftet med frågorna är att hjälpa läraren identifiera vilka språkliga krav ämnet kräver för att ele-
verna ska kunna ta del av och förstå undervisningen. För det andra ska det hjälpa läraren att upp-
täcka om tillfällena till språkinlärning inte tas tillvara (Gibbons 2009, s. 165). 
 
Enligt läroplanen är syftet att eleverna ska kunna argumentera logiskt och föra matematiska reso-
nemang (Lgr 11, s. 62f). Det centrala innehållet manar även till att eleverna ska få tillfällen att lära 
sig strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. De ska dessutom ges tillfälle 
till lärande i matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer (Lgr 11, s. 
65).  
 
Sammanfattningsvis behandlar kapitel Bakgrund teorier som genrepedagogiken bygger på och 
bakgrunden till den pedagogiska modellen. Kapitlet visar också att genrepedagogik explicit lyfter 
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fram språket i undervisningen och att det kan vara ett undervisningssätt som påverkar elevers 
lärande i matematik så att målen i kursplanen lättare kan nås. 
 
 
 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att få kunskaper om hur undervisning med gen-
repedagogik kan gynna elevers förståelse för matematiska begrepp. Fokus för studien har i första 
hand varit det matematiska klassrummet i skolan, ur ett lärar- och elevperspektiv. Syftet precise-
ras i följande frågeställningar: 
 

 På vilket sätt kan genrepedagogik påverka elevers lärande i matematik med fokus på 
a) begreppsförståelse? 
b) förmågan att formulera och lösa matematiska problem? 

 Hur kan genrepedagogiken vara ett arbetssätt särskilt lämpligt för att stödja olika ele-
ver/elevgrupper? 

Dessa frågeställningar och syfte kommer att besvaras genom denna systematiska litteraturstudie. 

 

 

 

4 Metod 
För att besvara studiens frågeställningar har en systematisk litteraturstudie genomförts. En syste-
matisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska samt att analysera och sam-
manställa den valda litteraturen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 31). Syftet 
med metoden systematisk litteratursökning, är att besvara syftet och frågeställningarna genom 
tidigare forskning. Förutsättningarna för att kunna göra en systematisk litteraturstudie är att det 
finns tillräckligt många relevanta studier som kan utgöra underlag för en analys (Eriksson Barajas 
m.fl. 2013, s. 26f). 
 
 

 

4.1 Sökprocessen 
Denna systematiska litteraturstudie har genomförts för att ge överblick över tidigare forskning 
inom området genrepedagogik och matematik. Sökorden som användes har utkristalliserats från 
syftet och frågeställningarna samt från de texter som framkom under arbetsgången med kapitel 
bakgrund. 
 
Sökprocessen börjades med att söka på ordet genrepedagogik och matematik men då sökningen inte 
gav något resultat i form av relevanta sökträffar utökades sökorden. De utökade sökorden utkris-
talliserades ifrån syftet och frågeställningarna och de tre benen som genrepedagogiken bygger på. 
Sökorden som sedan användes i processen är följande: matematiskt språk, funktionellt språk matema-
tik, genre matematik, funktionellt språk och matematiklärande, matematiska texter, mathematics language, genre 
pedagogy and mathematics, genrer och funktionellt språk, funktionellt matematikspråk, sydney functional language 
mathematics och functional linguistic mathematics. Då sökningarna gav ett begränsat utfall av material till 
studien användes nya kombinationer av ord för att öka utfallet i sökningen och hitta relevant 
material. Ordet ”Sydney modellen” dök upp i ett antal artiklar och ett nytt sökord inkluderades 
sydney *functional language *mathematics. Sökorden har kombinerats i olika konstellationer för att öka 
träffsäkerheten, men ovanstående sökord är de mest relevanta sökkombinationerna och det är 
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dessa som har inkluderats i litteratursökningen. För att försöka finna ytterligare referenser söktes 
material på hemsidor där skolor använde sig av genrepedagogik i undervisningen. 
Litteratursökningen gjordes i olika databaser. Även manuella sökningar gjordes i referenslistor 
från analyserat material och utlagda avhandlingar på Högskolan dalarna. Det gjordes även frisök-
ningar i Google sökmotor. Databaserna som användes vid sökningen var Libris, Google Scholar, 
Summon Högskolan Dalarna och Eric Proquest (utförligare tabeller över varje databassökning 
redovisas i Bilaga 1 – Bilaga 4).  
 
 

4.2 Begränsningar  
I ett första skede av sökprocessen gjordes avgränsningen att all litteratur ska vara ”peer re-
viewed”. Det innebär att två oberoende personer kritiskt ska ha granskat texten. I det första ske-
det av sökprocessen togs ett beslut att enbart inkludera texter i fulltext och texter eller pdf som är 
gratis att hämta hem. I de fall sökningarna vid användande av vissa sökord gav många träffar be-
gränsades sökningen till enbart avhandlingar och vetenskapliga rapporter. I ett senare skede be-
gränsades sökningen till enbart engelska eller svenska texter. Sökningen begränsades också till att 
texterna skulle vara publicerade år 2000 – 2014 för att ha så ”färsk” forskning som möjligt i stu-
dien. Då examensarbeten fick ingå har uppsatser inkluderats vid sökningarna med inkluderings-
kriteriet att de är D-uppsatser eller magisteruppsatser. Dessa uppsatser är inte kritiskt granskade 
av två oberoende personer men bör vara granskade av en examinator.  
 
 

4.3 Etiska överväganden 
En viktig del i arbetet med en systematisk litteraturstudie är enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) 
de etiska övervägandena avseende urval och presentation av resultaten. I denna systematiska litte-
raturstudie har hänsyn tagits till att i största möjliga mån välja artiklar och studier där etiska över-
väganden redovisas. Detta har gjorts för att säkerställa innehållet och kvalitén på litteraturstudien 
(Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 69). I den här litteraturstudien har samtliga texter som gick vidare 
från analysprocessen redovisats, oavsett vad författarnas resultat visat. För att ytterligare säker-
ställa kvaliteten på litteraturstudien har allt material sparats och kommer att arkiveras för fortsatta 
eller nya studier. 
 
 

4.4 Urvalsprocessen  
Urvalet har arbetats fram genom olika steg. Efter att ha läst alla titlar som ansågs relevanta, dvs. 
att titlarna påvisade något om genrepedagogik, matematik, språk i matematik, explicit undervis-
ning eller funktionellt språk. Relevant material valdes ut, och för att göra ett första urval lästes 
abstracten. De texter som blev kvar i urvalet berörde i första hand genrepedagogik, explicit 
undervisning och matematik. Kvalitetsgranskning av texterna har gjorts enligt Eriksson Barajas 
m.fl. (2013) metod vid värdering av kvalitativa undersökningar och checklista för kvalitativa artik-
lar (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 155,188). Detta har gjorts för att säkerställa och värdera studi-
ens totala kvalitet. Texterna lästes därefter åter igen och relevanta kapitel för studien märktes ut 
för att tas med i resultatet.  
 
Urvalet är baserat på sökningarna i databaserna och den manuella sökningen i form av sökning på 
Google sökmotor och i referenslistor. Processen gav totalt 45 831 träffar, varav 315 i Libris, 27 
097 i Google scholar, 18 323 i Summon, 75 träffar i Eric proquest och i den manuella sökningen 
fanns 21 relevanta texter. I de fall där sökträffarna har varit ett icke hanterbart utfall, har ett urval 
av de första 30-80 titlarna lästs för att finna relevant litteratur. Då sökrutan för relevans var ikrys-
sad kommer de mest relevanta titlarna upp för sökordet och ju fler titlar som lästes ju mer irrele-
vanta blev de för sökordet. Efter att ha valt ut relevanta artiklar genom titlarna, lästes de 81 
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abstracten och de irrelevanta artiklarna sållades bort då de inte ansågs kunna svara på studiens 
frågeställningar. De 39 artiklar eller avhandlingar som blev kvar analyserades genom att de lästes i 
stort sett i sin helhet för att se om de svarade på studiens forskningsfrågor och syfte eller om de 
behandlade delar av genrepedagogikens tre ben. Av de 39 analyserade texterna blev 6 texter kvar 
som ansågs kunna besvara frågeställningarna och syftet.  
 
 
Tabell 1. Summering av databassökning samt urval av relevant litteratur. 
Databaser Träffar Lästa 

titlar 
Lästa 
abstract 

Analyserade 
artiklar 

Använda artik-
lar/avhandling 

Använda 
böcker 

Libris 315 94 11 11 0 0 

Google 
scholar 

27097 147 8 2 0 0 

Manuell 
sökning 

21 21 21 11 3 0 

Summon 18323 432 37 14 3 0 

Eric pro-
quest 

75 4 4 1 0 0 

Totalt: 45 831 698 81 39 6 0 
 

Tabell 1 ger en översikt av den slutgiltiga sammanställningen av sökningarna i respektive databas. 
Som framgår av Tabell 1 användes slutligen 3 texter till resultatet från den manuella sökningen 
och 3 texter ifrån databasen Summon. 
 
 

4.5 Analys av data 
I detta avsnitt redovisas de 6 texter som används till resultatet. Litteraturen analyserades utifrån 
syftet och frågeställningarna. Analysarbete innebär att dela upp det undersökta i bitar för att se-
dan sätta ihop delarna på ett nytt sätt (Eriksson  Barajas m.fl. 2013, s. 163). Ur syftet och fråge-
ställningarna identifierades olika teman som delas in i fyra rubriker och presenteras i resultatet. 
Berörda delar och kapitel från texterna lästes igen med utgångspunkt från varje tema för att iden-
tifiera centrala fynd i studiernas resultat (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 147-148).   
 
 
 
 
Tabell 2. Översikt över det analyserade material som litteraturstudien baseras på. 
Författare Löwing Österholm Sellgren Sandell Ring  Doabler 

och  Fien 
Troyan 

Fokus 
elev/lärar 
perspektiv 

Lärare Elever Elever Lärare Lärare Elever 

Land Sverige Sverige Sverige Sverige USA USA 

Sökord 
och Data-
bas 

Manuellsök-
ning. 
Högskolan 
Dalarna 

Matema-
tiska tex-
ter. 
Summon 

Frisökning på 
rapporter om 
genrepedagogik 
i Google sök-
motor. 

Frisökning på 
rapporter om 
genrepedago-
gik i Google 
sökmotor. 

Mathema-
tics langu-
age. 
Summon 

Genre 
based ap-
proached. 
Summon 

Årskurs 
 

Årskurs 4-9 Gymnasiet 
och uni-
versitet 

Årskurs 6 Årskurs 1-3 Årskurs 1 1-9 

Artikel, 
Avhand-

Avhandling 
2004 

Avhand-
ling 

Licentiatupp-
sats 

Magisterupp-
sats 

Artikel 
2013 

Artikel 
2014 
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ling, 
Uppsats. 
År 

2006 2011 2008 

Metod Kvalitativ 
studie 
– observation 

Empirisk 
studie- 
Jämfört 
texter 

Ljudinspelning-
ar 
Observationer 
Videoinspel-
ningar 

Kvalitativ 
metod 
– observat-
ioner 
Intervjuer 

Undervis-
ning med 
explicita 
metoder 

Genre 
baserad 
undervis-
ning 

Syftet med 
studien 

Hur lärare 
hjälper elever 
att förstå ma-
tematik.  
 
 
 

 

Att under-
söka om 
det krävs 
speciella 
kunskaper 
eller för-
mågor för 
att läsa 
matema-
tiska tex-
ter. 

Att beskriva 
och diskutera 
ett genrepeda-
gogiskt klass-
rumsarbete 
med förkla-
rande genre i 
SO i en fler-
språkig elev-
grupp. 

Att undersöka 
hur ett fåtal 
lärare tänker 
kring sam-
banden mel-
lan språk och 
ämnesinnehål-
let genom ett 
genreperspek-
tiv. 

Syftet med 
studien är 
att belysa 
hur man 
med expli-
cita in-
struktioner 
kan hjälpa 
elever i 
svårigheter 
i matemati-
ken. 

Syftet med 
studien är 
att belysa 
vinsterna 
med gen-
rebaserad 
undervis-
ning speci-
ellt hos 
andra-
språks 
elever. 

 
Som framgår av Tabell 2 är de texter som utgör data för resultatet: två avhandlingar, två artiklar, 
en magisteruppsats och en licentiatuppsats. Texterna är publicerade mellan år 2004-2014, fyra av 
texterna är skrivna på svenska och två texter på engelska. Forskningen i materialet har i huvudsak 
gjorts i grundskolan men en avhandling är ifrån gymnasiet/universitetet. Fokus i texterna har 
varit både ur ett elevperspektiv och ur ett lärarperspektiv. Databasen Summon gav tre träffar och 
den manuella sökningen gav tre träffar, varav två var genom frisökning på Google sökmotor. De 
metoder som har används i texterna har varit kvalitativa metoder baserade på observationer, in-
tervjuer, skrivtester, ljud och videoinspelningar. 
 
 
 

5 Resultat 
Studiens resultat presenteras genom fyra rubriker ur ett elevperspektiv, lärarperspektiv, ett kritiskt 
perspektiv och en pedagogik för alla elever. Dessa presenteras nedan och besvarar frågeställning-
arna om genrepedagogik är ett arbetsätt särskilt lämpligt för att stödja vissa elever, samt på vilket 
sätt genrepedagogik kan påverka elevers lärande i matematik. 
 
 

5.1 Elevperspektiv 
Språket i matematikundervisningen är komplext med svåra ord och uttryck som har en helt annan 
precision och betydelse än liknande ord i vardagsspråket (Löwing 2004, s. 112). De matematiska 
färdigheterna, som att kunna begrepp och svåra ord, är väsentliga för att alla elever ska uppnå 
målen i skolan. Trots det ökade intresset att hjälpa alla elever att uppnå dessa färdigheter, indike-
rar bevisen ändå på att många elevers erfarenheter av matematiksvårigheter fortsätter långt upp i 
åldrarna (Doabler & Fien 2013, s. 284). För att hjälpa dessa elever att få förståelse för matematik 
kan små grupper med undervisning av explicita instruktioner, troligtvis stärka deras matematiska 
förmågor och färdigheter (Doabler & Fien 2013, s. 284). Att använda genrepedagogik kan också 
vara ett avgörande för förståelsen hos elever, i och med att den utvecklar elevernas färdigheter 
samtidigt som de komponerar skrivna texter (Troyan 2014, s. 15). Fördelarna med genrepedago-
gik visar att eleverna rör sig i ett mer vardagligt/konkret språkligt register när de muntligt förkla-
rar förlopp och skeenden, för att sedan i den skrivna texten göra bruk av ett mer ab-
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strakt/tekniskt språk (Sellgren 2011, s. 86). I matematik använder eleverna både ett naturligt 
språk och ett speciellt symbolspråk och att läsningen kan tänkas vara relevant inom matematiken 
på samma sätt som läsning är relevant i all kommunikation som använder ett naturligt språk (Ös-
terholm 2006, s. 1). Flera forskare vittnar om språkets betydelse för att alla elever ska lyckas nå 
framgång under skoltiden och i samhället och förespråkare för genrepedagogiken menar att en 
explicit undervisning kan bidra till att alla elever får möjlighet att känna delaktighet i skolans olika 
ämnen och språk (Sandell Ring 2008, s. 2). När lärarna undervisar matematiska instruktioner med 
ett explicit undervisningssätt och fokuserar på ett gemensamt metaspråk kan elevernas samtal 
vara på en relativt hög abstraktionsnivå inom det ämnesspecifika området. Språket kan sedan 
brytas ned och förklaras ordentligt med hjälp av ett konkret och vardagligt språk (Sellgren 2011, 
s. 86). I den förståelseprocess när elever arbetar med matematiktexter, som har symboler och 
begrepp, krävs det en mer ämnesspecifik läsförmåga. Det finns stora likheter i avseende läsförstå-
else mellan matematiktexter utan symboler och historietexter, men läsförståelse hos gymnasieele-
ver och studenter påverkas inte av textens innehåll (Österholm 2006, s. 67-68). Däremot visar det 
tydliga skillnader mellan den matematiska texten med symboler och den matematiska texten utan 
symboler och historietexten. Skillnaderna visar att läsprocessen för den matematiska texten med 
symboler är en speciell typ av förståelseprocess och utifrån dessa slutsatser verkar det inte finnas 
någon speciell typ av läsförståelse för matematiska texter utan symboler.  Resultatet kan bero på 
att texten med symboler kräver en speciell typ av läsförmåga och den är inte lika utvecklad hos 
eleverna eftersom förståelsen är sämre för denna text, jämfört med texten utan symboler (Öster-
holm 2006, s. 68). För att eleverna skulle förstå ämnesinnehållet i texter, sänkte lärarna oftast 
språkkraven (Sandell Ring 2008, s. 40). Det resulterade i att eleverna fick ännu svårare att tillgo-
dogöra sig det kommunicerade innehållet, eftersom de grundläggande begreppen är nödvändiga 
för att eleverna ska kunna förstå den uppgift de arbetar med (Löwing 2004, s. 191).  
 
 

5.2 Lärarperspektiv 
Elevens språkliga förebild i skolan är läraren som också är den som ska stötta och utveckla ele-
vernas matematiska språk. Genom att eleverna tillåts använda språket i kommunikationen med 
varandra utvecklas succesivt det funktionella språket (Löwing 2004, s. 115). Genom genrepeda-
gogiken ansåg lärarna att de fått redskap för hur de ska gå tillväga för att utveckla språket paral-
lellt med ämnet de undervisade i (Sandell Ring 2008 , s. 40). Det väsentliga med det genrepedago-
giska arbetet var enligt lärarna, Martin och Rotherys modell för lärande och undervisning. Genom 
denna modell med explicit undervisning fick eleverna intresse för texterna och lärarna fick ett 
redskap för hur text ska skrivas utifrån den systemisk funktionella lingvistiken som genrepedago-
giken bygger på (Sandell Ring 2008, s. 38). Något som framstår som viktigt vid ett lärande, är att 
lärarna bör ha genomgångar om begrepp och innehåll vid lektionens början. Det har visat sig att 
många elever inte förstod instruktionerna i matematikboken och därför inte presterade något 
under lektionstiden (Löwing 2004, s. 115).  Lärarna påpekade också att de även har fått en ökad 
förståelse för hur de kan arbeta på ett utmanande och avancerad nivå genom att stötta eleverna i 
ett nära samarbete (Sandell Ring 2008 , s. 40). Lärarna på skolan som Sandell Ring (2008) stude-
rat, uttalade att de kände sig starkare i sin lärarroll när de följde instruktionen för hur olika genrer 
ska angripas (Sandell Ring 2008, s. 38). Att integrera genrepedagogik i språkinlärning i alla ämnen 
och även i bedömningsmaterialet fick lärarna att fokusera på den funktionella grammatiken och 
kunde hjälpa dem att lättare lära ut exakt vad eleverna skulle skriva (Troyan 2014, s. 17).  Det 
argumenteras för att lärare som arbetar i skolan i alla åldrar bör använda genrepedagogiken för att 
hjälpa eleverna att skriva bättre texter som är varierande och sofistikerade på ett nyanserat sätt. 
Att uppmärksamma variationen av texttyper kunde höja lärarnas och elevernas medvetenhet om 
hur olika texters mening framförs i skrivna texter och det talade språket (Troyan 2014, s. 15, 18). 
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5.3 Kritiken mot genrepedagogik 
Det finns viss kritik mot genrepedagogiken, och kritikerna menar att risken finns att det blir ett 
instrumentellt textskrivande med fokus på fasta strukturer (Sellgren 2011, s. 88). Det framgår av 
lärarna en betydelse av att få handledning i det genrepedagogiska arbetet, som är en komplicerad 
modell. Den funktionella grammatiken skiljer sig från den traditionella grammatiken och att om-
sätta detta i vardagen behöver pedagogerna få hjälp med (Sandell Ring 2008, s. 42). När lärarna 
följde ett funktionellt undervisningsätt visade det sig att de olika val som gjordes ofta samverkade 
negativt (Löwing 2004, s. 190). Analyserna belyser att det inte går att göra olika val var för sig 
utan att ta hänsyn till hur dessa påverkar och integrerar med varandra, utan man måste ha ett 
systematisk tänkande vid planeringen av den funktionella undervisningen (Löwing 2004, s. 190).  
Troyan (2014) menar att genrepedagogiken är ett bra undervisningssätt men påpekar att det finns 
andra undervisningsätt som är minst lika bra eller kanske till och med bättre (Troyan 2014, s. 10). 
I och med att eleverna i studierna har använt flera språkliga register och utvecklat sin medveten-
het och lyhördhet för vad som bäst passar i olika situationer och syften, anses fördelarna med 
genrepedagogiken ändå vara fler än nackdelarna (Sellgren 2011, s. 87). 
 
 

5.4 En pedagogik för alla elever 
Elever med matematiksvårigheter gagnas mest av instruktioner som är systematiska och explicita 
och Doabler och Fien (2013) hävdar att elever med dessa svårigheter som inte undervisas med 
explicita instruktioner kommer fortsätta kämpa för att kunna lära sig matematik (Doabler & Fien 
2013, s. 279).  En av artiklarna i Troyan (2014) visar ett positivt resultat efter att eleverna undervi-
sats med genrepedagogik. Det visade att eleverna kunde använda ett speciellt lingvistisk och or-
ganiserat språk i ett skrivtest som gjordes efter eleverna undervisats med genrepedagogik. Ett 
tidigare skrivtest där eleverna undervisats med traditionell undervisning visade ett sämre resultat 
på testet (Troyan 2014, s. 10). Hos lärarna fanns det en enighet om att genrepedagogiken skulle 
kunna gagna alla elever. De menade att elever som redan var drivna skribenter kunde få en spets-
kompetens och större utmaning, medan elever som har svårare för att ta till sig texter fick stöd i 
sin språk- och kunskapsutveckling genom den explicita undervisningen (Sandell Ring 2008, s. 43). 
De elever som kan gynnas mest av det genrepedagogiska arbetssättet är marginaliserade elever 
eller elever i behov av särskilt stöd (Sandell Ring 2008, s. 43). Forskningen har även visat att ex-
plicita instruktioner är ett av de mest effektiva undervisningssätten när elever har svårigheter i 
matematik (Doabler & Fien 2013, s. 277). Explicit instruktion är en systematisk interaktion som 
underlättar viktiga matematiska instruktioner mellan lärare och elever (Doabler & Fien 2013, s. 
278). Elever utan matematiksvårigheter kan oftast lösa problemlösningar ganska flytande, men 
för elever med matematiksvårigheter blir dessa problemlösningar en stor utmaning. Detta beror 
oftast på att dessa elever har problem med att skaffa en djupare förståelse för matematiska pro-
blem på ett konceptuellt sätt (Doabler & Fien 2013, s. 277). Det understryks att genrepedagogik 
borde användas i skolan och speciellt för elever med ett andraspråk än undervisningsspråket 
(Troyan 2014, s. 10). 
 
 
 

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras den använda undersökningsmetoden och hur denna kan ha påverkat 
studiens resultat, samt vad studiens resultat visade. 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden i studien har varit att systematiskt söka efter litteratur som kan besvara frågeställningar-
na och syftet. Tyvärr blev utfallet av relevanta texter minimalt och genom denna studies sökpro-
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cess hittades inte någon text som berörde genrepedagogik och matematik. Därför fick mycket tid 
läggas på att försöka finna det rätta sökordet för syftet. Sökningarna har gjorts i de 4 valda data-
baserna för att ha många sökträffar, men med de begränsningar som studien har kan relevanta 
texter ha missats. Sökningen utökades till manuell sökning i referenslistor och kursrum på Högs-
kolan Dalarna, för visso blev sökträffarna fler men det visar också på studiens svaghet. De flesta 
sökkombinationer är svenska och väldigt få är engelska kombinationer, detta kan ha gjort att vik-
tiga nyckelreferenser har missats. Studiens begränsningar av år och att bestämma relevansen i 
form av att enbart läsa titlar, visar också på studiens svaghet.  
 
Resultatet av sökningen gav inte tillräckligt med material för att kunna analyseras med enbart 
fokus på begreppet undervisningsmetoden genrepedagogik och matematik. Därför togs nya sökord 
ut ifrån de tre benen som genrepedagogiken består av och som beskrivs utförligt i bakgrunden. 
Under sökningens gång kom nya ord upp allt eftersom, men på grund av tidsbristen hann inte 
många av orden analyseras. Troligtvis hade träffarna varit fler och kanske mer inriktade på just 
modellen genrepedagogik om väsentligt längre tid hade funnits för sökningen i databaser. Under-
visningsmetoden kommer ursprungligen från Australien men där benämns pedagogiken på annat 
sätt och det har varit svårt att hitta just den rätta benämningen. Svagheter i studien har varit ett 
litet utbud av material, även om det inte finns några regler för hur många studier som ska ingå i 
en litteraturstudie (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 31). Hade utbudet av vetenskapliga texter som 
analyserar genrepedagogik varit större, kunde analyserna av urvalet begränsats genom år, språk 
eller åldersgrupp. Det skulle troligtvis ha gjort att studien haft en högre validitet och att resultatet 
hade sett annorlunda ut (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 81). Genom att göra begränsningar i ur-
valet får man ett högre vetenskapligt värde på studien dvs. den ger ett mer trovärdigt och tillför-
litligt resultat (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 81). Metoden som använts avseende urval och ana-
lys kan ha påverkat resultatet då sökorden och dess formuleringar kan ha gjort att studien har gått 
miste om relevanta texter. Metoden anses ha sina styrkor i antalet databaser och att sökningen har 
gjorts på många svenska sökord och sökkombinationer inom tidsramarna. Texterna har kritiskt 
kvalitetsgranskats ur ett etiskt perspektiv och har endast tagits med om de ansetts ha ett etiskt 
förhållningsätt till elever och lärares integritet. I resultatet finns det 2 examensarbeten/uppsatser. 
Utbildningsrapporter som examensarbeten bör inte innefattas i systematiska litteraturstudier (Er-
iksson Barajas m.fl. 2013, s. 63) men enligt instruktionerna vid en föreläsning från Högskolan 
Dalarna (2014-04-17) ansågs godkända examensarbeten vara möjliga att använda som texter i 
litteraturstudien. Det finns en medvetenhet om att dessa arbeten inte är kritiskt granskade av två 
oberoende personer men då arbetena berör genrepedagogik och har granskats och godkänts av 
en examinator ansågs de ändå ha kvalitén att kunna vara med i studien. Beslutet att endast ha 
texter som grund för resultatet som är gratis att hämta hem och endast i fulltext har troligtvis 
medfört att studien har gått miste om relevanta texter. Detta beslut byggde på att tiden var knapp 
och att beställa texter hade tagit alldeles för lång tid. Att endast läsa de första 30-80 titlarna vid ett 
ohanterbart antal sökträffar, har varit ett medvetet val på grund av tidsbristen, men det kan också 
ha gjort att relevanta studier har missats. Genom att studien har haft begränsningar kan det ha 
påverkat resultatet, då sökningen inte resulterade i texter som specifikt behandlar genrepedagogik 
och matematik. Därför har data analyserats utifrån delar av innehållet i de tre benen som pedagogi-
ken består av. 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att söka svar genom litteraturen, hur genrepedagogik kan underlätta 
förståelsen i matematik och på vilket sätt olika elevgrupper kan bli hjälpta av genrepedagogiken. 
Det framgår i resultatet att det finns ett behov av ett hjälpmedel för kommunikation i undervis-
ningen i alla ämnen och att språket har betydelse för matematikinlärningen. Det verkar även fin-
nas ett behov av ett undervisningssätt som lyfter fram detta. I resultatet framgår det att använd-
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ning av undervisningssättet genrepedagogik underlättar förståelsen för språket hos andraspråkse-
lever (Sandell Ring 2008, s. 2) och att genrepedagogik i SO-undervisning får eleverna att förstå 
begreppen bättre (Sellgren 2011, s. 8). Däremot visade ett resultat i litteraturstudien att det inte 
finns några skillnader i förståelsen hos gymnasieelever och studenter för de matematiska texterna 
och historietexter, utan att svårigheterna fanns i de matematiska texterna med symboler (Öster-
holm 2006, s. 67). Symboler är precis som begrepp, svåra och behöver en förklaring för att elever 
ska kunna förstå innebörden och vad de ska göra med dem.  Forskning visade positiva resultat 
när explicita instruktioner användes för elever med matematiksvårigheter (Doabler och Fien 
2013, s. 279). Genrepedagogiken baseras stegvis hjälp av explicita instruktioner som stöttar ele-
verna att utveckla ett mer avancerat språk. Resultatet visade att eleverna utvecklade sitt skolspråk 
genom att läraren använde en explicit undervisning.  
  
Även lärarna påpekade att de hade ett behov av ett undervisningssätt som kunde lyfta fram språ-
ket i alla ämnen (Sandell Ring 2008, s. 38). Genom genrepedagogiken fick lärarna dessa verktyg 
för att kunna undervisa med språket i fokus. Däremot framkom det en del kritik mot pedagogi-
ken då det är ett undervisningssätt som tar tid och kräver att läraren verkligen kan Martin och Rot-
herys modell för undervisning och lärande som är en del av genrepedagogiken (Sandell Ring 2008, s. 38). 
Grunden för språkets roll i genrepedagogiken bygger på Hallidays teori om den funktionella 
grammatiken (Kuyumcu, 2013, s. 7). Resultatet visade att den funktionella grammatiken skiljer sig 
en hel del ifrån den traditionella. För att kunna lära ut detta till eleverna menade lärarna att det 
krävdes både tid och engagemang, men att den funktionella grammatiken ändå var positiv för 
elevers förståelse och för att kunna uppnå ett avancerat språk (Sandell Ring 2008, s. 38). 
 
Resultatet visade att genrepedagogiken kunde gynna alla elever från elever med höga mål till ele-
ver med svårigheter, men att de elever som gagnades mest av den explicita undervisningen var 
andraspråkselever (Troyan 2014, s. 10). Det förstärker att elever med svenska som andraspråk 
behöver uppmärksammas då det visat sig att elever med läs- och skrivsvårigheter får problem 
också med matematiklärandet. För att elever ska uppnå god språkförståelse så behövs ett samspel 
mellan begreppsutveckling i svenska och begreppsutveckling i matematik (SOU 2004:97, s. 90). 
 
I kapitel bakgrund visar rapporter från Knutbyprojektet att undervisningen på den aktuella skolan 
har visat goda resultat med genrepedagogik. Samtidigt menar Doabler och Fien (2013) att det är 
elever med matematiksvårigheter som behöver den explicita undervisningen som genrepedagogi-
ken består av och att elever som inte har svårigheter klarar sig med en traditionell undervisning 
(Doabler & Fien 2013, s. 278). Att eleverna behöver stöttning i matematik visar både resultatet 
från Pisa-studien 2012 (Skolverket 2013, s. 9) och TIMSS 2011 (Skolverket 2012, s. 13) och ju 
äldre eleverna är desto sämre är deras resultat i matematik. Det skulle kunna bero på att begrep-
pen blir svårare ju äldre eleven blir. Denna litteraturstudie har visat att eleverna behöver genom-
gång av begrepp och innehåll i uppgifterna de får för att förstå dess betydelser och kan då sätta 
dessa i ett sammanhang eller kontext (Löwing 2004, s. 115). Lärarna påpekade också att de även 
fått en ökad förståelse för hur de kan arbeta, för att på ett utmanande sätt lära ut begrepp och 
svåra ord (Sandell Ring 2008 , s. 40). Det som ofta stod i fokus för att eleverna skulle få förståelse 
för den ämnesinriktade kommunikationen var hur läraren synliggjorde det matematiska språket 
(Löwing 2004, s. 115).  
 
Frågan om undervisning med genrepedagogik i matematik underlättar förståelsen av begrepp och 
svåra ord vid problemlösning kan inte besvaras genom resultatet. Men, eftersom pedagogiken har 
fått elever att lättare förstå begrepp och språk i SO-ämnen och lärarna har fått ett arbetsätt som 
med tydliga instruktioner hjälper dem, kan man ändå dra slutsatsen att genrepedagogiken kan 
vara användbar inom matematiken, där det också används svåra ord och begrepp. Även de tre 
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benen som pedagogiken bygger på med den explicita undervisningen den funktionella grammati-
ken och lärarens stöttning visade ha betydelse för elevernas förståelse i alla ämnen. 
 
 
 

7 Avslutande reflektioner och förslag på fortsatta studier 
I den här litteraturstudiens resultat framkommer att språket har betydelse för inlärningen i mate-
matik och det visar att elever i svårigheter eller med svenska som andraspråk gynnas av en under-
visning där man lyfter fram språk och begrepp. Resultatet av studien tydliggör att det behövs mer 
forskning inom området. 
 
Litteraturstudien har varit en utmaning eftersom sökprocessen med begränsningarna gav lite 
material till resultatdelen men det har fått mig att bli motiverad att ta reda på mer inom detta rela-
tivt outforskade område. Den gedigna sökningen har givit en bra bakgrund och nya trådar som 
leder till examensarbete 2.  I examensarbete 2 ska en fördjupande empirisk studie göras för att få 
svar på frågeställningarna. På vilket sätt kan genrepedagogik påverka elevers lärande i matematik 
– med fokus på begreppsförståelse och förmåga att formulera och lösa matematiska problem? 
Hur kan genrepedagogik vara ett arbetssätt särskilt lämpat för att stödja vissa elever/elevgrupper.  
Ett citat från Lgr 11 med några välgrundade ord som får oss att förstå varför vi lär oss matematik, 
får avsluta uppsatsen:  
 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas så-
väl ur det praktiska behov som människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken 
som sådan, Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlö-
sande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. 
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardags-
livets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. 
(Lgr 11, s. 62) 

 

Dessa rader om vilka förutsättningar kunskaper i matematik ger människor, får vara utgångs-
punkt för nästa examensarbete.   
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Bilaga 1: Databassökning i Libris 
 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Analyserade 
artiklar  

Använda 
artiklar 

Använda 
böcker 

LIBRIS Matematiskt språk  11 11 6 6 0 0 

LIBRIS Funktionellt språk 
matematik 

 0 0 0 0 0 0 

LIBRIS Genre matematik Engelska och 
svenska texter 

99 
(106) 
Innan sök-
ningen 
exkluderades 
övriga språk 

40 0 0 0 0 

LIBRIS Funktionellt språk 
och matematiklä-
rande 
 

 0 0 0 0 0 0 

LIBRIS Matematiska 
texter 

 5 5 1 1 0 0 

LIBRIS Mathematics 
language 

Engelska/svenska 
texter  
Uppfostran/ 
undervisning 

5242 
(185) efter 
att sökning-
en avgrän-
sats   

30 2 2 0 0 

LIBRIS Genre pedagogy 
and mathematics 

 7 7 1 1 0 0 

LIBRIS Genrer och 
funkionellt språk 

 1 1 1 1 0 0 

LIBRIS Funktionellt ma-
tematikspråk 

 0 0 0 0 0 0 
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Bilaga 2: Databassökning i Summon 
 

Databas Sökord Begränsningar  Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Analyserade 
Artiklar 

Använda 
artiklar 

Använda 
böcker 

Summon Funktionellt språk 
matematik 

De två lästa abstracten 
handlade om ekonomi 

11 11 2 0 0 0 

Summon Genre matematik  0 0 0 0 0 0 

Summon Funktionellt språk 
matematiklärande 

 0 0 0 0 0 0 

Summon Matematiskt språk  83 83 4 4 0 0 

Summon Matematiska tex-
ter 

 55 55 6 3 1 0 

Summon Mathematics lan-
guage 

Inkluderade ordet: 
Education och 
avgänsade sökningen till 
engelska 

193 438 
 
 
(7217) 

40 5 1 1 0 

Summon Genre pedagogy 
and mathematics 
 

Avgränsade sökning till 
avhandlingar(orelevanta) 
då de i stort handlade 
om enbart pedagogik. 
Inkluderade tidskriftar-
tiklar. 

7081 
 
 
(51) 
 
 
(1149) 

0 
 
 
51 
 
 
 

3 1 0 0 

Summon Systemic function-
al linguistics mat-
hematic 

 9001 20 1 0 0 0 

Summon Genrer och funkt-
ionellt språk 

 4 4 4 0 0 0 

Summon Sydney*functional 
language 
*mathematic 

 48 48 4 2 0 0 

Summon Schleppergrell 
mathematics 

Vetenskapliga publikat-
ioner 

101 40 4 2 1 0 

Summon SFL and mathe-
matics 

Vetenskapliga  
publikationer 

506 40 3 0 0 0 

Summon Genre based ap-
proach in mathe-
matics education 

 148 40 4 2 1 0 
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Bilaga 3: databassökning i Google scholar 
 
Databas Sökord Begräns-

ningar 
Träffar Lästa 

titlar 
Lästa 
abstract 

Analyserade 
artiklar 

Använda 
artiklar 

Använda 
böcker 

Google  
scholar 

Systemic 
Functional 
Linguistic 
mathematic 

 21 100 40 4 0 0 0 

Google 
scholar 

Matematik 
och funktion-
ellt språk 

 3580 40 1 0 0 0 

Google 
scholar 

Sydney 
functional 
language 
mathematic 

Sedan 2014 2380 30 2 0 0 0 

Google 
scholar 

Genrer och 
funktionellt 
språk 

 37 37 1 0 0 0 
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Bilaga 4: Databassökning i ERIC Proquest 
 
Databas Sökord Träffar Lästa 

titlar 
Lästa 
abstract 

Analyserade 
artiklar  

Använda 
artiklar 

Använda 
 böcker 

ERIC 
Proquest 

Sydney 
functional 
language 
mathematic 

64 
Inkluderingskriterie(fulltext) 

64 0 0 0 0 

ERIC 
Proquest 

Sydney 
functional 
linguidtic 
mathematics 

6 6 1 1 0 0 

ERIC 
Proquest 

Genres 
mathematic 

16 1 1 0 

0 

0 

ERIC 
Proquest 

Sfl in mat-
hematics 

2 2 1 0 0 0 

ERIC 
Proquest 

Genre pe-
dagogy and 
mathematics 

0 0 0 0 0 0 

ERIC 
Proquest 

Systematic 
functional 
laguage 
mathematics 

2 2 1 0 0 0 

 


