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Hvad er tekstlingvistik og funktionel grammatik?

Arbejdet med tekster og sprog i Tæt på – genrer og sprog bygger på et tekstling-
vistisk funktionelt sprogsyn. 

I Fælles Mål kan man blandt andet læse følgende udsagn:
”Det er danskundervisningens opgave at opdyrke og pleje elevernes interesse

for sproget. Derfor må dansklæreren skabe et miljø i dansktimerne, hvor sproget
altid er på dagsordenen, om end ikke nødvendigvis i fokus. Eleverne må gerne
forstå, at i dansk, der arbejder man med sproget.”

Men hvordan gør man så? Er det den traditionelle grammatikundervisning, som
dagligt skal inddrages, altså formen på sætnings- og ordniveau, og skal analyser af
tekster så omhandle indholdet? 

At dyrke form og indhold hver for sig er velkendt, men i dette materiale vil vi
koble litteratur- og sprogundervisning, således at fagets helhedstænkning frem-
hæves.

Udfordringen tager afsæt i følgende citat fra Danskdidaktik i praksis- brudstykker af
et mønster (2004), Kroghs Forlag: 

”Fremtidens undervisningsmaterialer må komme til at se anderledes ud, både
når det er at bruge sproget i fx tekstarbejde, der er på programmet, og når det er
sproget selv. Der skal arbejdes med sprog hele vejen rundt, i alle genrer og tekst-
typer, også når der arbejdes med skønlitteratur – og omvendt: når der arbejdes
med sprog, skal der også arbejdes med tekster, fx litterære.” 

I Fremtidens danskfag foreslår man da også, at man kigger med nye øjne på
faget: ”Udfordringen ligger således i at gennemtænke både den sproglige under-
visning og den litterære for at se hvordan de to stofområder kan bidrage til at
kvalificere de fire kulturelle kompetencer (skrive, læse, lytte, tale).”

I valget af tekstlingvistisk/funktionelt grammatisk udgangspunkt for sprognær
analyse ligger netop vægtning af både form og indhold. Det at arbejde med
sproglige elementer sættes i en funktionel sammenhæng.

Vi mener at tekstlingvistikken/den funktionelle grammatik kan være et 
kvalificeret bud. I bogen Tekst og kontekst af Wenche Vagle m.fl., giver de fire
tekstkriterier, som strukturerer sproganalysen, en brugbar struktur som kan
anvendes i arbejdet med tekster både på analyse- og udtryksniveau. Strukturen
kan også bruges som ramme om sprogsamtalen i klassen. 

Ligeledes er vi inspireret at den funktionelle grammatik som på undervis-
ningsbasis bedst formidles i Ruth Mulvads arbejde1.
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De fire tekstkriterier 
– og spørgsmål, der indkredser de enkelte kriterier …

Teksten har et kommunikativt formål
• Hvad er hensigten med teksten? 
• Er teksten skrevet med bevidsthed omkring modtager og afsender? 

Teksten har et fokuseret emne
• Hvad handler teksten om? 
• Er indholdet ordnet, så læseren kan beskrive en komposition? 
• Er der en rød tråd? 
• Kan man lave et resumé, som beskriver tekstens hovedemne?

Teksten er sprogligt sammenhængende – der er ’lim i sproget’! 
• Hvordan hænger teksten sammen på ord- og sætningsniveau? 
• Kan der beskrives en ikke-tekstlig betydning mellem ord i teksten? 

(Fx antonymer, synonymer og ord som gemmer på medbetydninger) 
• Hvordan kobles og organiseres sætninger i teksten? 

(Fx sætningsbinding og informationsstrategi)

Teksten skal følge givne tekstkriterier, som er etableret for genren.
• Hvilke genrekarakteristika kan der findes i teksten?
• Er der brud på tekstkonventioner i teksten?
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Strukturen i kapitlerne

Ideen har grundlæggende været at koble tekstanalyse og sprogundervisning.
Specifikt er litteratursamtalen struktureret så der arbejdes med en progression fra
oplevelse over analyse til perspektivering. 

Strukturen i bogens kapitler er tilstræbt ens. Der arbejdes med alle tekst-
lingvistikkens fire kriterier i en bevægelse fra helhed til dele til helhed. Men der
fokuseres på forskellige sproglige virkemidler afhængig af tekstvalg og genre. 
I kapitlerne arbejdes der med tre grundgenrer, som vi mener, man bør strukturere
sit arbejde i klassen omkring: prosa, lyrik og fagtekster. Ligeledes har vi prøvet at
medtænke andre udtryksformer i arbejdet, fx kunstbilledet. Det har været vigtigt
at bruge forskellige typer af tekster fra kanontekster til nyere børnelitteratur, men
teksterne er udvalgt, så de indgår i en sammenhæng som skaber genkendelighed
for alderstrinnet. 

Der arbejdes bevidst i en veksling mellem alle danskfaget kernekompetencer:
læse, skrive, lytte og tale. 

Titlerne har alle overskrifter som peger ud i den kulturelle kontekst. Hermed
mener vi at oparbejde en forståelse af at tekster skrives og bruges i et inter-
tekstuelt samspil. Ved at tage udgangspunkt i disse citater skabes en ramme om
undervisningen samtidig med at der åbnes for en sprognær samtale i klassen.
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Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe

Hugge en hæl og klippe en tå

Se, det var en rigtig historie



Målovervejelser: 
Brug af logbog og portfolio i Tæt på – genrer og sprog

I starten af hvert kapitel beskrives vores målovervejelser i forbindelse med udar-
bejdelsen af materialet. Hermed synliggøres for eleverne hvordan mål og under-
visning hænger sammen.

Disse mål er oplagte at bruge i refleksive overvejelser som eleverne kunne fast-
holde i deres logbog. På denne måde oparbejdes et sprog om læringsprocessen,
som eleverne kan gøre brug af i en efterfølgende selvevaluering.
Flg. øvelser er tænkt som inspiration i denne sammenhæng:

Før arbejdet med de enkelte kapitler:
• Beskriv med egne ord målene eller udvalgte mål.
• Sammenstil målene med udvalgte trinmål fra ”Fælles Mål”.
• Hvilke mål er vigtigst for dig? Begrund!
• Hvad har du lært, som du kan gøre brug af i denne sammenhæng?
• Hvad har du brug for at lære for at opfylde målene?

Undervejs i arbejdet med de enkelte kapitler:
• Efter arbejdet med enkelte opgaver vendes der tilbage til målene: 
• Hvilke mål har vi arbejdet med i denne øvelse? 
• Hvad har du også lært?

Efter arbejdet med de enkelte kapitler:
I forbindelse med evt. udvælgelse til portfolio, kan eleverne beskrive deres læring
ved hjælp af målene. Denne del af evalueringen har vi udbygget som afslutning i
de enkelte kapitler. 

Undervisningsmaterialet er udformet så det medtænker brugen af logbog og 
portfolio som refleksions- og evalueringsredskab. Redskaberne er her eksempelvis
GODE-RÅD-LISTEN og TÆNK-OVER-LISTEN, som er udformet på basis af
de fire tekstkriterier.

Vi definerer portfolio som ”den bevidste 
indsamling og løbende refleksion 
over undervisningens og læringens 
processer og produkter”. Desuden kunne 
der skelnes mellem en ”arbejdsportfolio” 
og en ”udvælgelsesportfolio”.
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– opleve og læse gode fortællinger
– øve dig i oplæsning og fri fortælling
–  opdage, hvad du er god til i din hverdag
– lære at opbygge højdepunkter i en fortælling
– lære at bruge verber i højdepunkter
– se, hvor begyndelse, handling og slutning er i  fortællinger

Mål



Sproglig vejledning 

Vi anbefaler at organisere den sproglige vejledning som skrivekonferencer.2

En skrivekonference er betegnelsen for den situation, hvor en lærer snakker 
med en eller flere elever ad gangen om en tekst, der er under udarbejdelse eller
færdigproduceret. 

Processen foregår mens eleverne skriver deres tekster i klassen. Læreren sidder i
en krog af lokalet og eleverne kommer fx to og to til en kort, tidsafgrænset 
konference. På skift fortæller eleverne om deres proces og arbejdsgang med 
teksterne. Her kan eleverne have forberedt et tænkeark udformet med udgangs-
punkt i ”listerne” og flg. spørgsmål:
• Hvilken tekst er du i gang med at skrive?
• Hvad vil du gerne have frem i din tekst? Er der noget læseren særligt skal 

lægge mærke til?
• Hvad vil du være særlig opmærksom på? Er der noget du vil gøre anderledes i 

forhold til andre tekster du har skrevet?
• Hvordan har du arbejdet med teksten indtil nu?
• Hvordan har du tænkt dig at arbejde videre? Har du brug for hjælp?

Læreren spørger ind til områderne i tekstlingvistikken: formål, emne, ”lim i 
sproget” og genrekendetegn. Både lærer og den anden elev lytter aktivt, 
kommenterer og kommer med gode råd.

Efter konferencen arbejder eleverne videre med deres tekst og forsøger at
implementere de gode råd og kommentarer.

Eleverne skal kunne forholde sig selvstændigt til en opgave, skal kunne træffe
valg, begrunde og evaluere konsekvensen.

Læreren skal kunne lytte aktivt og se vækstpunkter i elevernes tekster. Der er
således fokus på det som fungerer godt. Desuden vil konferencen være en oplagt
mulighed for at indføre fagsprog på en måde så eleverne gradvist også lærer det
og får et metasprog om tekster.

Organiseringen er vigtig. Alle elever skal helt præcist vide hvad der skal
arbejdes med i de perioder hvor læreren har skrivekonferencer.

Både den personlige vejledning, men også den daglige undervisning kan inddrage
øvelser, der skærper den sproglige opmærksomhed. Det er essentielt at eleverne
får et brugbart redskab til at analysere deres egne tekster, og det mener vi kan
lykkes ved bevidst at fokusere på både form og indhold. Læreren bør vejlede,
men også gøre opmærksom på hvordan eleverne kommer videre og bliver bedre.

Den procesorienterede skrivning kræver respons og kvalificeret vejledning, hvis
den enkelte elev skal udvikle sin skrivekompetence. Derfor er det vigtigt, at
læreren i sin rolle som sproglig vejleder har den nødvendige baggrundsviden om
tekstsammenhænge og er bevidst om både indhold og form.   
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1 Undervisningmaterialet Kommer tid - kommer sprog, Alinea, har i særlig grad 
været inspirerende.  

2 Inspiration: Vibeke Hetmar:
Udfordringer i dansk, DLH (2000)
Elevens projekt, lærerens udfordringer, DLH (2000)
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