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Et bredt grammatikbegreb – og et bud på forståelse af kontekstualiseret
grammatikundervisning 
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2. Hvad er grammatik egentlig? Bredt grammatikbegreb

3. Hvad siger lærerne?

4. Kontekstualiseret grammatikundervisning – hvad er det ifølge 
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5. Interventionseksempel fra studiets anden del
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I studiets ramme: 

Funktionel grammatikundervisning

=

Kontekstualiseret grammatikundervisning

=

Integreret grammatikundervisning



Afgrænsning

Grammatikundervisning kan være både implicit og eksplicit.

Her afgrænset til eksplicit grammatikundervisning.



Baggrund for projektet

Det er forskningsmæssigt underbelyst, hvordan grammatikundervisning 
finder sted og forstås i grundskolen. 

Vi ved ikke, hvordan der undervises i grammatik i danske klasserum, og 
hvilke eventuelle ligheder og forskelle der er mellem 
grammatikundervisningen i de tre fag, hvor sprog udgør et centralt 
genstandsfelt. 

Internationalt adresseres ligeledes et behov for komparative studier.



Effektstudier 

Undervisning i traditionel skolegrammatik (The English Review Group, 2004; Hillocks, 2008):

• har ingen (eller negativ) effekt på elevers skriftsprogbrug i L1-fag (Andrews 
et al., 2006; Braddock, Lloyd-Jones, & Schoer, 1963; Elley, Barham, Lamb, & 
White; 1975; Graham og Perin 2007)

• har kortsigtede effekter på elevers grammatiske viden (Funke, 2018)

Kontekstualiseret grammatikundervisning 

• har positiv effekt på elevers skriftsprogbrug og metasproglige 
opmærksomhed i L1-fag (Myhill et al. 2012; Jones et al. 2013; Myhill, 2018) 



I L2/L3-forskningen findes ingen tilsvarende effektstudier af 
grammatikundervisningsmetoder, men også inden for 
fremmedsprogsforskningen argumenteres for vigtigheden af 
kontekstualiserende fremgangsmåde (se fx Haukås et al., 2016). 



Design

Fokuseret etnografi (Green & Bloome, 1997; Knoblauch, 2005)

Nøgleeksempler (Erickson, 1977; Kroon & Sturm, 2007)

Klasserumsobservationer og interviews (7 klasser, 7.-8. klasse)

Elevtegninger (Haukås, 2018)

Dansk Engelsk Tysk

Observationer i perioden marts-juni/september 2018 på syv skoler i udskolingen

120 lektioner 55 lektioner 40 lektioner

Fokusgruppeinterviews med lærere 

Fokusgruppeinterviews med elever (inkl. tegninger)

Fortrolighed med den kultur, der undersøges
Fokus og kortere tid 
Kollektive fortolkningsprocesser
Genkendelighed hos lærere og elever





Rapportens tematiske artikler

• Grundskolelæreres begrundelser for at undervise i grammatik i 
modersmålsfaget dansk og i fremmedsprogsfagene tysk og engelsk

• Grammatikkens disciplineringsmagt: kvadratisk, praktisk, god?

• Teknologi i grammatikundervisningen

• Institutionel kontekst og grammatikundervisning

• Når elever samtaler om sprog i gruppearbejde

• Kontekstualiseret grammatikundervisning



Fund – og fokus i dag

Gramma3projektet kan påvise adskillige spændende fund omkring fx

• grammatikundervisningens forskellige karakter og forskellige omfang  
i de tre respektive sprogfag

• manglende samarbejde mellem sprogfagene

• grammatikundervisning og teknologi

• grammatikundervisning og rammebetingelser

Vi fokuserer i dag på temaet kontekstualiseret grammatikundervisning.



Men hvad er grammatik egentlig?

Hvad forstår du ved grammatik?

Sum 2 minutter med sidemand



Nyt, bredt grammatikbegreb

Gramma3projektet arbejder på baggrund af et bredt grammatikbegreb. 

Et bredt grammatikbegreb adskiller sig radikalt fra et traditionelt 
grammatikbegreb, hvormed menes morfosyntaks, ortografi og 
tegnsætning, ved at forstå alle strukturer og regelmæssigheder i 
sproget som grammatik (Kabel, Christensen & Brok, 2019, 8-10).

Man kan sige at ligeså snart man vender opmærksomheden mod 
sproget som objekt, er der tale om grammatik.



Bredt grammatikbegreb

Ligeså snart man vender opmærksomheden mod sproget som objekt, 
er der tale om grammatik.



Fælles Mål, 2019



Hvad siger lærerne? Fra interviews

Interviewspørsmål: Hvad forstår du ved grammatikundervisning?



Hanne-Vibeke (dansk) siger

”Altså, der har jeg jo før og et efter, fordi jeg jo går på en 
danskvejlederuddannelse, ikke? (…) Hvis jeg skal se på det, hvordan det 
var før, så var grammatik meget noget med stavning, tegnsætning, 
ordklassearbejde, arbejde med synonymer og antonymer, som jeg 
gjorde meget mere fast, sådan noget en gang om ugen, og ud fra en 
bog, hvor der var nogle øvelser. Så blev jeg i meget lang tid, det er jeg 
stadigvæk, men i meget lang tid frustreret over, at jeg oplevede, at 
børnene var gode i de separate øvelser (…) men i deres egne 
afleveringer oplevede jeg bare, at jeg rettede og rettede og rettede, og 
de ligesom ikke kunne overføre det, de havde lavet i deres øvelser, i 
deres træningsopgaver til deres egne opgaver.”



Helle (tysk) siger

”Jeg tænker grammatikundervisningen som funktionel grammatik. Jeg 
synes, at grammatik skal være i en kontekst, hvor det giver mening. Jeg 
føler ikke, der skal være en plan for, hvornår jeg skal gøre hvad, men 
tænker: Hvor kan der være noget, man kan have fokus på i forhold til 
det jeg underviser i, fx et emne eller et tema, som jeg har, eller en sang 
Hvad er der i den her sang? Er der noget, hvor det kunne være sjovt at 
have fokus på bestemte grammatikområder? 

Så sådan noget funktionelt og noget, hvor det er i en kontekst af en 
slags, så grammatik i min undervisning aldrig er løsrevet for kontekst. 
Sådan tænker jeg, det helst skal være.” 



Institutionel 
kontekst: lokal 

skole

Lærernes 
opfattelser af 

grammatikunder-
visning

Praktiseret 
grammatik-

undervisning



Metodisk grundlag

Kontekstuelle forhold 
(observationer, interview og 
skolernes hjemmesider)

Lærernes opfattelser af 
grammatikundervisning 
(interview)

Praktiseret 
grammatikundervisning i de tre 
fag (observationer) 

Institutionel 
kontekst: lokal 

skole

Lærernes 
opfattelser af 
grammatik-

undervisning

Praktiseret 
grammatik-

undervisning



Fund: Værdisætning

De deltagende lærere gav udtryk for en høj værdisætning af en 
bestemt form for grammatikundervisning, nemlig den, som foregår 
som aktiviteter, der er integreret i fagets øvrige aktiviteter. 



Fund: Lærernes tvivl

Mange af lærerne udtrykte eksplicit tvivl om, hvorvidt eleverne får et 
udbytte af den grammatikundervisning, som de fleste af lærerne 
praktiserer i forskellig grad, som foregår uden sammenhæng med 
fagets øvrige dele. 



Fund: Krydsfelt/ en faglig ambivalent position

Grammatik ser ud til at være et fagligt område, som mange lærere har 
svært ved at praktisere i overensstemmelse med deres egne 
opfattelser af, hvad der karakteriserer god grammatikundervisning. 



Lærernes interesse og kompetencer

Samlet viser analyserne:

at individuelle læreres interesser for og kompetencer inden for sprog 
ser ud til at være en afgørende faktor for graden af kontekstualiseret 
grammatik, 

at lærerne, som ikke praktiserer kontekstualiseret
grammatikundervisning, oplever grammatik som et yderst krævende 
fagligt område. 



Lærernes ambitioner

Lærerne har en ambition om at kunne gribe undervisningssituationer 
med et grammatiklæringspotentiale og kunne jonglere ubesværet, 
måske næsten intuitivt, med relevante grammatiske eksempler og 
forklaringer. 



• Alle lærerne i de tre fag værdisætter kontekstualiseret 
grammatikundervisning højt 

• Alle lærerne giver udtryk for opfattelsen, at det er tvivlsomt hvad 
eleverne får ud af isoleret grammatikundervisning

• En vision om kontekstualiseret grammatikundervisning fører ikke af 
sig selv til denne form for praksis 



Hvad skal der til hvis lærerne skal kunne praktisere 
kontekstualiseret grammatikundervisning?

Skoleledelsen og et fokus på skolernes samarbejdskultur er afgørende 
for udviklingen af mere kontekstualiseret grammatikundervisning. 

Lærere ønsker at tilbydes konkrete billeder på, hvordan 
kontekstualiseret grammatikundervisning kan praktiseres. 



Vi mangler altså konkrete billeder på, hvordan kontekstualiseret
grammatikundervisning kan praktiseres.

Det indebærer konkrete billeder af:

A. hvordan kontekstualiseret grammatikundervisning kan forstås 
(teori),

B. konkrete didaktiske værktøjer til at udføre den  

C. konkrete eksempler på hvordan en kontekstualiseret
grammatikundervisning kan se ud.



Gramma3 
første del 

Projektets primære formål har været videnafdækning: hvordan foregår 
og forstås grammatikundervisningen?

Men projektet kan også tilbyde:

Teoriudvikling – definition af og model på kontekstualiseret
grammatikundervisning

Nøgleeksempler



Forskningsspørgsmål

Hvordan praktiseres grammatikundervisning i grundskolens tre største sprogfag 
dansk, engelsk og tysk?

Note …
! ‘praktiseres’: hvad der foregår i undervisningen, og hvordan det forstås når elever og lærere formulerer sig  om 
grammatikundervisning i de tre fag.
Vigtigt: et etnografisk projekt: det vil sige, at vi eksplorativt undersøger grammatikundervisning. Det er ikke et 
interventionsprojekt, ikke en undersøgelse af hvad god grammatikundervisning er, fordi: vi mangler viden om hvordan den 
foregår og forstås. 



Operationalisering af det brede 
grammatikbegreb

Gramma3projektet operationaliserer sin forståelse af grammatikbegrebet 
i de sproglige niveauer: ord, sætning, tekst og kontekst.

Denne struktur er valgt for at kunne være eksplorativt undersøgende i 
forhold til projektets formål – og ligger til grund for projektets 
teoriudvikling af begrebet kontekstualiseret grammatikundervisning.

Desuden indføres en vigtig skelnen mellem grammatik som system og 
grammatik som valg.



Grammatik som system og grammatik som valg

Fælles Mål, 2019



Teoretisk ramme: Et bredt grammatikbegreb

grammatik som system grammatik som valg (Myhill, 2018)

multilevel grammatics (Macken-Horarik et al., 2015)

kontekst

tekst

sætning

ord



Gramma3: et mangefacetteret kontekstbegreb (Bartlett, 2016, Kabel & Brok, 2018)

kontekst

tekst

sætning

ord

undervisningsomgivelser
kommunikationssituation
elevers kommunikative erfaringer
lærers og elevers livserfaringer



Sproglige niveauer

Kontekst

Tekst

Sætning

Ord

Undervisningsomgivelser

Læreres og elevers 
kommunikative erfaringer

Læreres og elevers 
livserfaringer

Kommunikationskontekst



Definitioner på kontekstfacetterne

a) Kommunikationskonteksten, forstået som den situation, sprogbrug i 
skriftlig eller mundtlig tekst afspejler eller medskaber

b) Elevers semantiske erfaringer med sprogbrug i forskellige 
sammenhænge og på forskellige sprog

c) Læreres og elevers livserfaringer

d) Undervisningsomgivelserne, forstået som læreres og elevers 
henvisninger til noget i faget eller i andre fag, der er foregået 
tidligere eller skal foregå efterfølgende.



Tysk Faghæfte 2019, s. 51 
Viden om verden = livserfaringer 
Viden om sprog = kommunikative erfaringer

”Når eleverne begynder at lære tysk, besidder de allerede en stor 
viden, både en ”viden om verden” og en ”viden om sprog”. Elevernes 
viden om verden er alle de erfaringer og al den viden, som eleverne har 
samlet, optaget og udviklet i deres hidtidige liv. Elevernes viden om 
sprog er på samme vis alle de sproglige erfaringer, eleverne har gjort sig 
både på modersmålet og på alle de andre sprog, som eleven har stiftet 
bekendtskab med. Her er der tale om elevernes samlede sproglige 
ressource, der er et vigtigt fundament, når der læres et nyt sprog.”



Definition

Kontekstualiseret grammatikundervisning 
bestemmer vi som undervisning, hvor der rettes eksplicit fokus på sammenhænge mellem 
ord- og eller sætningsniveau og en eller flere facetter af konteksten, og hvor dette sker i et 
arbejde med en hel tekst. 



Vigtig præcisering

Sammenhæng skal forstås som kobling mellem ord- og eller 
sætningsniveau og en eller flere facetter af konteksten i arbejdet med 
en heltekst. 

At tage udgangspunkt i en hel tekst er altså ikke i sig selv 
kontekstualiserende.



Læseplan, 2019, s. 73 – Sprogligt fokus



Perspektiver på tysk og dansk

Vi ser eksempler på kontekstualiseret grammatikundervisning i tysk og dansk.

Det er ikke den dominerende praksis, men den er genkendelig i begge fag.

Tysk: Overvejende elevers og læreres livserfaringer (handlingsorientering)

Dansk: Overvejende kommunikationskontekst og elevers kommunikative erfaringer 
(betydningsafklaring)



Men hvordan kan en kontekstualiseret
grammatikundervisning så se ud, helt konkret? 

Eksempler:
1) Nøgleeksempel fra statusrapporten
2) Eksempel fra Gramma3, del 2, udarbejdet i

samarbejde med lærerne
3) Henvisning til yderligere eksempler (også

begyndertysk)



Kobling mellem niveauer i udskolingens 
grammatikundervisning - et nøgleeksempel fra 
Gramma3statusrapporten



Sproglige niveauer

Kontekst

Tekst

Sætning

Ord

Undervisningsomgivelser

Læreres og elevers 
kommunikative erfaringer

Læreres og elevers 
livserfaringer

Kommunikationskontekst



Eksempel fra tysk



Eksempel fra tysk

Enkle helsætninger 
på tysk

Autentiske fotos

8. klasse har første 
tysktime efter 
påskeferien. 

Læreren har forberedt 
en tekst, der vises på 
den digitale tavle.



Læreren begynder med at fortælle kort om sin egen påskeferie, mest på tysk, men også på 
dansk, ind imellem suppleret med oversættelse eller yderligere information:

Hun ekspliciterer altså en grammatisk regel, idet hun tager udgangspunkt i sit eget konkrete 
kommunikative behov og derefter almengør reglen. 

Ich habe unter anderem – blandt andet – das Museum für Film und 
Fernsehen besucht.

Ich habe auch bei Monsieur Vuong gegessen, das ist ein Restaurant. Ich
habe dieses Gericht gegessen (peger på foto på slide). Es war köstlich!

Når jeg har skullet lave de her sætninger, altså skulle fortælle om, hvor jeg 
har været, og hvad jeg har lavet, har jeg brugt perfektum. Perfektum 
bruger man, når man skal fortælle om, hvor man har været, eller hvad man 
har lavet.



Så er det elevernes tur til at fortælle om deres påskeferie, og der udspiller sig en lille 
samtale:

Charlotte: Wo bist du gewesen?
Martin: Sorø.
Charlotte: Ich bin in Sorø gewesen – bare sæt det ind i sætningen.
Charlotte: Hvor har du været? (henvendt til anden elev)
Alexander: Ich bin in Finnland gewesen.
Charlotte: Ach jah, natürlich bist du in Finnland gewesen. Altså bare sæt ind, hvor I 
har været, eller også brug anden ordstilling, lige som I kan se her i min sætning 
(peger på den digitale tavle): In den Ferien bin ich in Berlin gewesen. 



Herefter følger gruppearbejde: Eleverne taler kort sammen om deres påskeferie, det foregår 
på tysk. De må ikke skrive noget ned, kun kommunikere mundtligt. Nogle elever orienterer 
sig efter modelsætningerne på den digitale tavle.

Til sidst en kommunikativ aktivitet - speeddating:

Ich bin zu
Hause

gewesen

Ich habe
Fußball
gespielt



Analyse af eksemplet 

Forløbet tager udgangspunkt i kontekstniveauet: elevers og lærers livserfaringer.

Læreren har forberedt en heltekst. 

Heltekstens sætninger udgør modelsætninger, der støtter elevernes efterfølgende 
kommunikation: sætningsniveau. 

Læreren retter opmærksomheden mod kommunikationskonteksten og forbinder 
med enkelte ord: ordniveau.

Heltekst- og ordniveau inddrages altså, men det er kontekstniveau (livserfaringer og 
kommunikationskontekst) og sætningsniveau, der dominerer dét, vi i projektet 
kalder undervisningens koreografi (Mottelson, 2003; 2010, Oser & Patry, 1990).



Analyse af eksemplet

Læreren forbinder kommunikationskontekst med ordniveau

Når jeg har skullet lave de her sætninger, altså skulle 
fortælle om, hvor jeg har været, og hvad jeg har lavet, 
har jeg brugt perfektum. 

Perfektum bruger man, når man skal fortælle om, hvor 
man har været, eller hvad man har lavet.

Fokus på
kommunikationskontekst

Fokus på 
ordniveau



Analyse af eksemplet

Vekslen mellem niveauerne foregår ubesværet/selvfølgeligt

Lærer: ”Wo bist du gewesen?” Martin: ”Sorø”. Læreren: ”Ich
bin in Sorø gewesen – bare sæt det ind i sætningen”. 

Lærer: ”Hvor har du været?” Alexander: ”Ich bin in Finnland 
gewesen”. Lærer: ”Ach ja, natürlich bist du in Finnland 
gewesen”.

Fokus på
sætningsniveau

Fokus på 
kontekstniveau: 
elevernes 
livserfaringer

”Altså bare sæt ind, hvor I har været, eller også brug anden 
ordstilling, lige som I kan se her i min sætning (peger på den 
digitale tavle): In den Ferien bin ich in Berlin gewesen Fokus på 

sætningsniveau 



Analyse af eksemplet

Eksemplet demonstrerer således et eksempel på kontekstualiseret
grammatikundervisning:

Kontekstualiseret grammatikundervisning bestemmer vi som undervisning, hvor der 
rettes eksplicit fokus på sammenhænge mellem ord- og eller sætningsniveauet og 
en eller flere facetter af konteksten, og hvor dette sker i et arbejde med en heltekst.



2) Gramma3, del 2
Projektet er fortsat med en del 2 – som afsluttes januar 2020.

• Resultaterne publiceres i et særnummer af Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift ”Viden 
om Literacy” (nr 27) https://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/ (arbejdstitel: 
Grammatikundervisning i sprogfagene)

Tre af projektets erkendelsesområder:

• Hvordan kan kontekstualiseret grammatikundervisning forstås, og hvordan kan det se ud? 

• Hvordan kan vi praktisere det i de forskellige fag/kulturer?

• Hvordan kan et tværfagligt samarbejde om kontekstualiseret grammatikundervisning se ud?

I den forbindelse har tysk-, dansk- og engelsklærere fra en folkeskole sammen 
med deltagere fra KP udarbejdet en undervisningsplan for et eksperiment med 
kontekstualiseret grammatikundervisning – i hhv. tysk, dansk og engelsk 
(dobbeltlektion). 

Lærerne har derefter udarbejdet en undervisning i de respektive fag - der så er 
gennemført og observeret.

https://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/


Skitse til hvordan eksperimenter kunne se ud

Heltekst: 

• World Press Photo +

Undertekst



Formål og fokus

at eleverne bliver opmærksomme på: 

• variation i helsætningernes forfelt og 

• variationens betydning for læserens forståelse af informationerne 



Flere sproglige 
niveauer



Zwei Brüder leben in einer traditionellen, ausgemeißelten Yaodong Höhle.

Die Höhle liegt auf einem Hügel am Loess-Plateau in Zentralchina.

Die Wände aus Erde haben gute Isolationsgenschaften. 

Deswegen überstehen die Bewohner den kalten Winter gut.



Kommunikationskontekst

Semantiske livserfaringer

Præsentation af den store verdensomspændende fotokonkurrence WPP.
Målgruppe: Hele verden
Spørge eleverne om de kender World Press Photo

Ord- & sætningsniveau

Elevernes sproglige erfaringer

Sætningsniveau

Kommunikationskontekst

Oversætte/forstå teksten

Spørge eleverne: Hvad gør underteksten for helteksten?

Finde forfelterne i sætningerne

Spørge eleverne: Hvad gør det for sætningen og for helteksten hvad der står i 
forfeltet/forfelterne?

Sætningsniveau og 
tekstniveau

Kommunikationskontekst

Kommunikationskontekst/Hel
tekst

Puzzle: Eleverne skal nu i grupper bytte om på sætningsled (lavet forvejen som brikker) så 
forskellige led sættes i forfeltet = producere egen tekst + diskutere hvilke sproglige valg vil de 
træffe og hvorfor – med fokus på forfeltet.
De ved at de er journalister, og at hele verden er deres målgruppe.

Med eleverne: Hvilke valg er der truffet i den oprindelige heltekst – med hvilken betydning 
for helteksten?



Flere sproglige 
niveauer

Zwei Brüder leben in einer traditionellen, 
ausgemeißelten Yaodong Höhle.

Zwei Brüder

1. Heltekst

2. Sætningsniveau

3. Forfelt



3) Henvisning til yderligere eksempler

Begyndertysk: EMU, Tysk>Tidligere Sprogstart>Lærervejledninger: Se fx 
Forløb 1, lektion 4:  kontekstualiserende arbejde med transparente ord i 
heltekst
Forløb 2, lektion 2-3: med udgangspunkt i tysksproget fødselsdagsinvitation 
vælger eleverne en person som de skriver fødselsdagskort til – skal vælge 
mellem hilseord – til sidst præsentere (og evaluere med emojis – her er 
potentiale til kontekstualisering ved at evaluere sprogligt valg og heltekst)
https://emu.dk/grundskole/tysk/tidligere-sprogstart/inspiration-til-
tidligere-sprogstart

Udskoling: Sproglæreren nr. 3, 2019: Grammatik og kontekstualiseret
grammatikundervisning  - Was ist das im Fach Deutsch? 

https://emu.dk/grundskole/tysk/tidligere-sprogstart/inspiration-til-tidligere-sprogstart
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