
 

 
 

2013 

Louise Nielsen, LN290029 

Bachelorprojekt 

Nr. Nissum Seminarium & HF 

Linda Breum Andersen & Torben Roswall 

Anslag: 85.346 

8. april 2013 

Grammatik- og kommaundervisning 
i et motivationsteoretisk perspektiv 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Louise Nielsen (LN290029) – VIA University College i Nr. Nissum – Bachelorprojekt 2012/13 
 

Side 1 af 48 
 

 

1. Indledning     3 
1.1. Hypotese og problemformulering   3 
1.2. Begrebsafklaring    4 
1.3. Trinmål i relation til grammatik- og kommaundervisning  4 
1.4. To grundlæggende sprogsyn    5 
1.5. Systemisk funktionel lingvistik   6 
1.6. Kommaets historie    6 

1.6.1. Ensartet praksis    7 
2. Metode      7 

3. Empiri      8 

3.1. Metodetilgang og præsentation af empiri    8 
3.2. Indsamlingsmetode, validitet og reliabilitet   8 
 3.2.1. Elevernes sociologiske og faglige forudsætninger 9  
3.3. Forskningsprojekt om motivation for at lære engelsk grammatik  10  
3.4. Logbogsnotater fra undervisningen   10  

3.4.1. Notater fra den franske skole   10 
3.4.2. Notater fra den danske skole   11 

3.5. Beskrivelse af to elever fra begge klasser   12  
3.6. Interview med ansvarlig for SFL-udviklingsprojekt  12 
3.7. Interview med CFU-konsulent    12 

4. Teori       12 

4.1. Teoretisk præsentation     12 
4.2. Skolesprog, hverdagssprog og metasprog   12 
4.3. Fem grundlæggende kriterier for staveudvikling  13  
4.4. Bråten     14 
4.5. Bernstein     15 
4.6. Bandura      16 
4.7. Sammenfatning af teori    16 

5. Analyse      17 

5.1. Analyse af de franske elevers tekster   17 
5.1.1. Elev 1: Simon    17 
5.1.2. Elev 2: Lea    19 

5.2. Analyse af de danske elevers tekster   22 
5.2.1. Elev 3: Frederik    22 
5.2.2. Elev 4: Mette    23 
5.2.3. Resultater fra undersøgelsen af den danske klasses færdigheder 24  

5.3. Sammenfatning af analyse    24 
6. Refleksion     25 

6.1. Refleksion over analyseresultater   25 
6.2. Analyseresultater i relation til forskningsprojekt  26  
6.3. Egen undervisningsmetode i relation til kriterier for staveudvikling 27  

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Louise Nielsen (LN290029) – VIA University College i Nr. Nissum – Bachelorprojekt 2012/13 
 

Side 2 af 48 
 

6.4. Klassifikation og rammesætningens betydning for tilegnelse 28  
7. Vurdering     29  

7.1. Sprogsyn     29  
7.2. Didaktiske prioriteringer     30  
 7.2.1. Anbefalinger fra en CFU-konsulent  32  
7.3. Overvejelser over undervisningsmetoder for de to elevgrupper 33  

8. Diskussion     34  

8.1. Hvilken kommatype?    34  
8.2. Problematikker fra en lærerorienteret synsvinkel  35  

9. Konklusion     35  

10. Perspektivering      37  

11. Litteraturliste     39  

12. Bilag      42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Louise Nielsen (LN290029) – VIA University College i Nr. Nissum – Bachelorprojekt 2012/13 
 

Side 3 af 48 
 

1. Indledning 

Kommakaos. Dette ord indgik i mange overskrifter i året 1996 da ”det nye komma" blev præsente-

ret i Danmark. Dansk Sprognævn har i årenes løb indført en række forskellige kommaer, nogle helt 

grammatisk funderede mens andre har været mere fritstillede for den enkelte skriver. Som læser 

skal man ikke kaste mange blikke på aviser, blade, debatfora osv. før ens dansklærerhjerte springer 

et slag over ved synet af den skønne forening af tegnsætnings- og ikke mindst stavefejl. Til tider 

kan dette foranledige modtageren at måtte læse det skrevne flere gange for at få den mente betyd-

ning frem. Det er altså tydeligt at de skiftende kommaregler har skabt forvirring hos en bred vifte af 

danskere.  

Aktuelt er et nyt valgfrit kommasystem som kan udløse spørgsmål om hvilket komma der er det 

bedste. Hvilket system skal vi undervise vore elever i? Og ydermere; hvilke metoder skal vi ty til 

for at kommatering på bedste vis giver mening for eleverne. Hvordan kan vi motivere dem til tileg-

nelse og fortsat udvikling af grammatisk bevidsthed?  

Min interesse for sproglig tilegnelse har sit ophav i min 3. årgangspraktik som jeg fik mulighed for 

at udføre på en international skole i Frankrig. Her oplevede jeg en fransk-dansk klasse med meget 

lærenemme og spørgelystne elever, selv når det gjaldt undervisning i kommatering. Dette vækkede 

min undren over hvad det faktisk var der gjorde at de forstod og kunne anvende kommareglerne så 

hurtigt. Derfor opstillede jeg i 4. årgangspraktikken en lignende undervisningssituation i en dansk 

klasse i Danmark for netop at for at kunne sammenligne resultaterne.  

Med udgangspunkt i logbogsnotater, materiale fra undervisningen samt to interviews vil jeg med 

motivationsteoretiske og tegnsætningstekniske perspektiver undersøge disse undervisningssituatio-

ner og mulige baggrunde for motivation. Jeg vil endvidere opstille didaktiske forslag til en udvik-

lende praksis i forhold til undervisning i skrivning og grammatik, herunder særligt kommatering, og 

i dette øjemed vil jeg undersøge om metoder med rødder i en genrepædagogisk tankegang kan for-

bedre grammatikundervisningen.  

 

1.1. Hypotese & problemformulering 

Der findes en række eksempler på at en undervisning med en funktionel tilgang til sprogarbejdet 

gør eleverne mere bevidste om egen sprogbrug (Rasmussen, 2011). Den funktionelle tilgang til den 

ofte mere strukturelt prægede grammatikundervisning med kryds og bolle-øvelser, analyseøvelser 

og sætningsskemaer (Grosbøll & Wrang, 2009, s. 31) antager jeg kan motivere eleverne videre til at 
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tilegne sig grammatik, nærmere betegnet kommatering. Denne hypotese vil jeg i opgaven be- eller 

afkræfte ved hjælp af følgende problemformulering:  

Hvordan kan jeg i et motivationsteoretisk perspektiv forstå mellemtrinselevers motivation for at 

lære kommatering, og hvilke konsekvenser får denne forståelse for mine didaktiske overvejelser 

vedr. arbejdet med det syntaktiske niveau i sprogundervisningen? 

 

1.2. Begrebsafklaring  

Begrebet ’motivation’ er centralt i nærværende opgave. Motivation er en følelse som kan inddeles i 

to perspektiver; indre og ydre (Imsen, 2006, s. 331). Kendetegnende for hvad der ligger til grund for 

den indre motivation er drivkraft, interesse og lyst mens faktorer der karakteriserer den ydre og på 

denne måde forstærker denne motivation er karaktergivning, ros og belønning eller fremadrettede 

mål som job eller uddannelse (Anmarkrud & Bråten, s. 27). Begge typer influerer på hinanden og er 

bestemmende for hvad der styrer elevens motivation. Trækkene fra den ydre motivation med ad-

færdsmodifikation er at finde i behavioristiske teorier mens den indre om trangen til at lære og finde 

mening har rødder i de kognitive og humanistiske teorier (Imsen, 2006, s. 331). 

’Det syntaktiske niveau i sprogundervisningen’ inkluderer spektret fra det overordnede grammati-

ske arbejde med skriftsproget hvor vi bevæger os ind på mikroniveauet med særlig vægt på sæt-

ningsopbygningen (Jørgensen & Pedersen, 2005, s. 143). Ved syntaks forstås her hvordan sætnin-

gerne er opbygget i systemer, og hvordan sproget bruges i funktion. Som en del af den syntaktiske 

forståelse medtænkes også arbejdet med interpunktionstegn, heriblandt komma. 

Inden jeg orienterer om metoden, vil jeg kort skitsere et omrids af opgavens elementære dele, her-

iblandt hvad eleverne skal kunne jf. Fælles Mål, en introduktion til sprogsyn, genrepædagogik og 

kommaets historie, for at danne grundlag for de metodiske overvejelser.  

1.3. Trinmål i relation til grammatik- og kommaundervisning 

Forfatterne Grosbøll & Wrang kategoriserer grammatikundervisning i to punkter: grammatiske fær-

digheder og grammatisk kundskab (2009, s. 19). Færdigheder er at kunne sætte kommaer, tale og 

skrive korrekt i forhold til kongruens og adverbialer, mens kundskaber er evnen til at bruge sproget 

i funktion og have syntaksforståelse. Trinmålene fra faghæftet som har relevans for nærværende 

opgave, tillader jeg mig at inddele i disse to begreber (målene er efter 6. klassetrin):  
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Grammatiske færdigheder 

• stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hen-

sigtsmæssig tegnsætning 

Grammatisk kundskab 

• strukturere og variere eget skriftsprog og skabe sammenhæng mellem sætninger og afsnit 

• skrive kommenterende, forklarende og argumenterende med et ordforråd tilpasset forskelli-

ge teksttyper 

• skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om for-

skellige ordklasser og deres funktion i sproget 

• forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation 

• vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster 

(Uvm.dk, 2009b). 

Ovenover kan bemærkes at grammatisk kundskab vægtes højere end færdighederne. Af disse frem-

hæves den vigtigste forudsætning for at kunne disse tegnsætningsfærdigheder: at kunne skelne mel-

lem hel- og ledsætninger. Fundamentalt er også det kommende afsnit som synliggør de to forskelli-

ge sprogsyn og tilgange til undervisning heri.  

 

1.4. To grundlæggende sprogsyn  

De fleste lingvister opererer med to sprogsyn; et strukturelt og et funktionelt. I nærværende opgave 

forholder jeg mig til begge. Til sidst vil jeg vurdere brugen og effekten af begge tilgange, særligt i 

forhold til grammatikundervisningen. 

Inden for det strukturelle sprogsyn opfattes sproget som et system af regler. Noam Chomsky er ho-

vedtænkeren bag denne form som af nogle kaldes latingrammatik (Andersen, 2010). En undervis-

ning med dette sprogsyn vil være fikseret omkring grammatisk korrekthed i stavning og tegnsæt-

ning, og der er fokus på individet i modsætning til det funktionelle sprogsyns vægtning af relatio-

nen. Sidstnævnte ser sproget som en ressource der er til for at skabe mening i et netværk af relatio-

ner. Undervisningen vil tage sit afsæt i en kommunikationssituation hvor man arbejder systemisk 

med sproget i brug (ibid., 2010) - som man fx gør i stor stil inden for genrepædagogikken SFL. 

 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Louise Nielsen (LN290029) – VIA University College i Nr. Nissum – Bachelorprojekt 2012/13 
 

Side 6 af 48 
 

1.5. Systemisk funktionel lingvistik 

SFL blev udviklet af lingvist M. A. K. Halliday i samarbejde med pædagogiske forskere inden for 

området (Mulvad, 2009, s. 22). En af disse er Bernstein som med sine teorier om sprogkoder intro-

duceres senere i opgaven. SFL er både en teoretisk og praktisk anvendelig sprogteori, og derfor 

kaldes den funktionel. Den kom til Danmark i 1997 og har til formål at beskrive, hvordan sproget 

skaber betydning i de sociale processer, mennesker indgår i (Friis, 2006). Eleverne lærer ved denne 

pædagogik et metasprog om det faglige sprog hvilket sikrer at de selv kan bruge fagsproget aktivt 

og bevidst, såvel mundtligt som skriftligt (Johansson & Ring, 2012, s. 12). Pædagogikken der an-

vendes er dialogisk og stilladserende, og dette praktiseres i alle fag. Det teoretiske og samtidig an-

vendelige aspekt gør sprogteorien til både en sociologisk og semiotisk teori. Dette stemmer overens 

med nærværende opgaves baggrunde for motivation, deriblandt sociologiske, til den som bekendt 

semiotiske kommatering. En kommatering som i øvrigt har ændret system flere gange i det danske 

sprog, jf. det kommende tekststykke.  

 

1.6. Kommaets historie 

Komma defineres som et pausetegn der anvendes for at adskille sætninger og dele af sætninger. I 

Danmark har vi haft fire forskellige metodiske tilgange. Siden 1918 har to faconer været legale: det 

traditionelle komma og pausekommaet (Dsn.dk, 1993). Det traditionelle benævnes også det gram-

matiske og har været det mest anvendte i Danmark. Det har den funktion at markere hvor en led-

sætning begynder og slutter, og det bygger på det mekaniske princip med fundament i den gramma-

tiske regel om at sætte komma mellem to sætninger der indeholder neksus, uden hensyntagen til den 

sproglige betydning. Dette princip findes også i kommatering på tysk, dansk og slaviske sprog. 

(Denstoredanske, 2009).  

Pausekommaet var den anden mulighed, og det er i modsætning til det forrige opbygget efter et 

logisk-semantisk princip (også kaldt lydligt). Dvs. at det tager hensyn til tekstens indholdsmæssige 

opbygning og sættes ved læsningens naturlige pauser, så tekstens mening ved hjælp af kommaterin-

gen kommer tydeligere frem. Dette princip anvendes på engelsk, svensk, fransk og spansk (ibid., 

2009). Pausekommaet blev afskaffet i 1996 til fordel for et grammatisk pausekomma, bedst kendt 

under betegnelsen det nye komma, som blev anbefalet af Dansk Sprognævn. Dette er også et logisk-

semantisk komma, men med fastlagte regler for hvornår det sættes. Hovedreglen er at det ikke sæt-

tes foran ledsætninger.  
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På trods af anbefalinger blev dette komma ikke indlemmet i danskernes tegnsætning, og i 2004 blev 

det afløst af en kommateknisk valgfrihed. I dag foreligger det således at man kan til- eller fravælge 

startkomma, altså er kommaet foran en ledsætning valgfrit så længe reglen følges konsekvent. Dvs. 

at følgende to sætninger begge er legale: 

Jeg ville ringe hvis jeg vidste hvad det selskab vi rejste med, hed. 

Jeg ville ringe, hvis jeg vidste, hvad det selskab vi rejste med, hed. 

 

1.6.1. Ensartet praksis 

Uanset startkomma eller ej, anbefaler Dansk Sprognævn at Myndigheder, virksomheder og andre 

som har en fælles sprogpolitik, bør i denne vælge at følge en ensartet praksis med hensyn til brug af 

startkomma (Dsn.dk, 2004). I opgaven er brugen således at jeg fravælger startkomma, men i under-

visningen i empiridelen har jeg taget udgangspunkt i startkomma ud fra en kommatering med disse 

fire principper: Ved ledsætninger, mellem helsætninger, ved opremsninger og ved selvstændige 

sætningsdele (Jacobsen & Gradenwitz, 1993, s. 186). 

 

2. Metode 

Min opgave kommer til at indbefatte en indledning med problemformulering, dette metodeafsnit, 

præsentation af mit empiriske materiale med efterfølgende underbyggende teori, analyse, refleksi-

on, vurdering der peger hen mod didaktiske overvejelser, diskussion, konklusion og perspektive-

ring.  

Min opsamlede empiri består af to kommateringsopgaver og selvskrevne historier af 5. klassesele-

ver fra hhv. Danmark og Frankrig, samt logbogsnotater fra de to undervisningssituationer. Her vil 

jeg beskrive rammerne for undervisningen og ud fra resultaterne undersøge hvad eleverne mestrer 

og har svært ved inden for kommatering og syntaks.  

På dette grundlag vil jeg præsentere diverse danskfaglige forskeres syn på den sproglige begrebs-

verden med staveudvikling og grammatik, efterfulgt af Ivar Bråtens teorier om læsemotivation og 

mestringsmål. Basil Bernstein introduceres med sine sprogkoder, familietyper og kodemodalitet, og 

slutteligt Albert Banduras udlægning af motivationsteorier omkring mestringsforventninger og for-

ventninger til resultatet.   

Disse afsnit sammenkobles i analysedelen hvor jeg anvender den fremhævede teori til anskueliggø-

relse af mit empiriske materiale. På dette tidspunkt samler jeg trådene i en refleksion over de pro-
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blematikker og resultater min undersøgelse har tilvejebragt, og de relateres til forskningsprojektet 

What influences students' motivation for learning English grammar? (Johansson, 2010). Som op-

følgning heraf bringes et interview med en lektor som arbejder med udviklingsprojekter inden for 

SFL. Ud fra hendes erfaringer vurderes de forskellige sprogsyn og deres virkninger, og dette ud-

møntes i et afsnit om didaktiske prioriteringer i tilrettelæggelse af grammatik- og kommaundervis-

ning hvor også interviewet med CFU-konsulenten sættes i spil.  

Med et teoretisk afsæt og med tanke på de fremanalyserede resultater vil jeg diskutere kommaun-

dervisning og problematikker fra en lærerorienteret synsvinkel. Opgavens konklusioner tilvejebrin-

ges før en endelig perspektivering til mit fremtidige lærervirke foreligger i samråd med en overve-

jelse over tegnets placering i folkeskolens dannelsesoptik.  

 

3. Empiri 

3.1. Metodetilgang og præsentation af empiri 

Til at belyse min problemformulering implementerer jeg forskellige typer af empiri i opgaven hvil-

ke dette afsnit kommer til at beskrive. Som videnskabelig empiri inddrager jeg et forskningsprojekt 

omkring elevers motivation for at lære engelsk grammatik (Johansson, 2010) - en opgave hvis re-

sultater jeg vil sammenligne og drage paralleller til mine resultater. Af egen indsamlet empiri har 

jeg logbogsnotater fra henholdsvis den franske (Nielsen, 2012) og danske undervisning (Nielsen, 

2013), og ud fra disse fokuserer jeg på to udvalgte elever fra hver klasse. Jeg har valgt en repræsen-

tant fra hvert køn i hver klasse. Samtidig er det fra begge klasser to elever som er på fagligt ret for-

skellige stadier. Dette for at medregne det faglige spring der var i begge klasser. Jeg analyserer både 

elevernes skriftlige produkter og de informationer jeg har om deres sociologiske baggrund.  

I henhold til min hypotese har jeg interviewet to kyndige repræsentanter, en for SFL og en fra CFU. 

Men først til beskrivelsen af mine empiriske arbejder. 

3.2. Indsamlingsmetode, validitet og reliabilitet 

Mit empiriske materiale er overvejende kvalitativt. Undervisningssituationen fra Frankrig var en 

såkaldt ”ægte situation” som har vakt undring hos mig, så derfor har jeg ikke observeret eller haft 

særlig opmærksomhed på noget bestemt inden timen. Jeg underviste og observerede derfor af anden 

orden, men logbogsnotaterne foretog jeg i denne situation (og oftest) umiddelbart efter undervisnin-

gen da hændelsen endnu var i frisk erindring. 
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Min kvalitative dataindsamlingsmetode gør at empirien ikke kan repræsentere hele landets 5. klas-

ser, men den giver et nøgternt billede af de udvalgte elevers ståsted. Kommaopgaverne til de danske 

5. klasseselever er kvantitative, de kan sammenlignes og måles, dog ikke de indledende spørgsmål 

til sætningsdannelse. Jeg lagde vægt på at opgaverne skulle foregå individuelt og uden lærerstøtte 

for at få så valid en måling som muligt. Logbogsnotaterne fra disse timer foretog jeg først da jeg 

kom hjem, så det kan have gjort enkelte detaljer mindre præcise. Med tanke på de baggrundsmæssi-

ge informationer jeg har fra eleverne, er dette alt sammen drøftet med lærerne. Det er stadig ud fra 

deres dømmekraft, men vurderes at have en udmærket gyldighed.  

Interviewet med Mette Vedsgaard er af god validitet, så god som et telefonisk interview kan blive. 

Først sendte jeg mine spørgsmål til respondenten til gennemlæsning, og vi aftalte at jeg dagen efter 

skulle ringe hende op så hun kunne besvare mine spørgsmål mundtligt. Hertil har jeg downloadet en 

mobilapplikation som kan optage telefonsamtaler til filer med fin kvalitet. Denne fil aflyttede jeg 

senere for at transskribere svarene så præcist som muligt. 

Interviewet med CFU-konsulenten foregik også telefonisk. Her er udbyttet ikke nær så præcist som 

i ovenstående tilfælde, for jeg havde kun mulighed for en øjeblikkelig nedskrivning på computer.  

3.2.1. Elevernes sociologiske & faglige forudsætninger  

Mit kendskab til de to klasser er ikke indgående. Jeg underviste de fransk-danske elever i 6 uger i 

praktikken og har bygget nedenstående oplysninger på egne indtryk via logbog samt vejlednings-

samtaler med mine to praktiklærere. Den danske klasse underviste jeg i få timer, og derfor har jeg et 

betydeligt ringere kendskab til dem. Jeg fik dog mulighed for at trække deres klasselærer til side og 

få oplysninger om enkeltelevers baggrund hvilket beskrivelserne beror på (bilag 1).  

Fælles er det for de fire franske elever i 5. klasse at de går i en skole der er beliggende i et område 

af Paris for velstillede borgere. Forældrene er højtuddannede, og det er fx helt normalt at have ansat 

en nanny til at klare det praktiske i hjemmet. Den danske skole er en mellemstor skole i Vestjylland 

med forældre der har mere varierende uddannelsesmæssige baggrunde (Nielsen, 2013). 

Hvad angår det skrevne materiale jeg har fra eleverne, er dette heller ikke samme produktform, 

hvilket svækker reliabiliteten i min analyse. De fransk-danske elever bearbejdes ud fra deres selv-

skrevne gyserhistorier mens de danske elever har lavet flere stave- og kommarelaterede opgaver. At 

de skriftlige elevprodukter ikke er af samme art, giver en mindre sammenlignelig empirisk analyse, 

men jeg har valgt dette for både at tilgodese kvalitet og kvantitet i undersøgelsen. Den giver et kva-
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litativt syn på skriftlighed og kvantitativt på kommatering, og sammenlagt et bredere helhedsbillede 

af skriftsprogsniveauet på 5. klassesniveau. Det optimale for målbarheden ville naturligvis være at 

jeg havde opstillet samme situation og undervist i præcis det samme sproglige indhold.  

En sidste vigtig faktor for empiriens udslag er at de franske elever aldrig havde modtaget undervis-

ning i helsætning, ledsætning og komma før – på dansk, vel at mærke. Det havde de danske. For de 

franske elever blev kommaet altså præsenteret mens det for de danske blev repeteret.    

 

3.3. Forskningsprojekt om motivation for at lære engelsk grammatik 

Et svensk forskningsprojekt fra 2010 foretaget af Andreas Johansson undersøger 54 adspurgte gym-

nasieelevers motivation for at lære engelsk grammatik. Gennem en kvantitativ spørgeskemaunder-

søgelse er de studerende blevet spurgt om hvilke forhold der bestemmer deres motivation. Abstract-

ens resultater lyder: Generally students were positive towards grammar and thought that the teach-

er-student relationship was to some extent important for learning grammar. The biggest source of 

motivation was to have a good grade and it was clear that they learn grammar differently. It 

seemed to be important for them to know why you learn something. Students thought that “teacher 

talking” was a good way to learn grammar but not a good way to make grammar interesting and 

motivational (ibid., 2010, s. 1). Dette kommer jeg nærmere ind på i refleksionen. 

 

3.4. Logbogsnotater fra undervisningen 

3.4.1. Notater fra den franske skole 

Jeg underviste i dansk primært i 5. klasse på en international skole. Eleverne har dansktimer med 

danske lærere der forsøger at lægge sig så tæt op ad den danske kultur og undervisning som muligt, 

og samtidig har de de resterende fag med franske lærere. Børnene jonglerer altså mellem to forskel-

lige kulturer og må tilpasse sig de uens undervisningsformer. Eleverne er kulturelt overvejende 

franske ifølge deres lærer. Derfor arbejder lærerne intenst på at få dansk ind som en naturlig del i 

hjemmet, fx et samarbejde med forældrene om som fast kutyme at udelukke fransk ved middags-

bordet. I undervisningen lyder ofte sætninger som ”det er justement fordi” (Nielsen, 2012), men 

dette slår lærerne ned på, for "i dansktimen forstår vi ikke fransk". I skolehjemsamtalerne fik jeg 

indtryk af at forældrene er meget engagerede i børnenes skolegang, næsten for meget: ”Må vi godt 

skrive videre på historien derhjemme?" er et hyppigt spørgsmål (ibid., 2012). Men Mange får hjælp 

hjemme, og det stråler ud af deres opgaver, siger (læreren). Dette giver et urealistisk billede af ele-

vernes kunnen, og det går ikke når der skal gives standpunktskarakterer (ibid., 2012).  
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Selve undervisningssituationen tog udgangspunkt i materialet Dansk Direkte til 5. klasse (Hare, 

2005, s. 46). En indledende samtale om kendetegn ved en sætning og de to typer, hel- og ledsæt-

ning, med en efterfølgende forklaring af ikke-prøven, var hvad bogen lagde op til. Jeg skrev alt op 

på tavlen, inkl. nogle egenproducerede sætninger med elevernes navne som de skulle analysere. Jeg 

skrev ledsætningsindledere op på tavlen for at det kunne være en hjælp til at finde dette led i sæt-

ningen. Her fik jeg et spørgsmål om hvilke ord der så indledte en helsætning. Dette krævede en for-

klaring af niveauer og sideordnede konjunktioner mellem helsætninger, og det forstod eleverne. 

Efter timen noterede jeg: Eleverne virkede til at forstå det fuldstændigt. Jeg er forbløffet over hvor 

hurtigt de fangede det (Nielsen, 2012). Ifølge min praktiklærer var det en klar, klar udlægning der 

var årsag hertil.  

Velvidende at disse elever er tosprogede fransk-danske, vælger jeg af praktiske årsager at benævne 

dem franske. Jeg har med god grund ikke kunnet få fat på disse elevers kommateringsopgaver, men 

vil analysere på en mindre konstrueret kommabrug i deres historieskrivninger.  

 

3.4.2. Notater fra den danske skole 

I 4. årgangspraktikken anmodede jeg om at undervise i komma i en af skolens 5. klasser, på trods af 

at mine egne praktikelever gik på begyndertrinnet. Dette lykkedes, og jeg fik to timer til rådighed 

hvor klassens lærer var til stede og behjælpelig om nødvendigt. Jeg forsøgte at lægge fremgangs-

måden parallelt den tidligere. Efter en præsentation af mig, informerede jeg dem om at jeg skulle 

bruge resultaterne til et bachelorprojekt. Jeg undlod at fortælle om en sammenligning med andre 

elever da jeg vurderede at dette ville skabe en endnu mere konstrueret undervisning end det i forve-

jen var. Vi samtalte om hvor langt de var med komma, og jeg repeterede de forskellige sætningsty-

per på tavlen. Jeg har noteret at jeg oplevede en generel forståelse i klassen idet de kunne forklare 

alt jeg spurgte om. Dette må siges at være en snævert begrundet konklusion da jeg kun spurgte de 

elever med hånden oppe. Sidste tavleeksempel afslørede da også at en elev hverken kendte definiti-

onen på en hel- eller ledsætning. Med hjælp fra en anden kammerat blev det repeteret, og eleverne 

blev sat i gang med opgaverne. Kommateringsopgaven var egenproducerede sætninger for at jeg 

ville sikre mig at de indeholdt alle kommaregler, og retteteksten var lånt fra Skolekom. Jeg gav læ-

reren besked på at eleverne ikke skulle have hjælp i de to opgaver til mit projekt, dog kunne jeg 

ikke selv holde mig fra en metodisk instruktion da jeg fik spørgsmålet: ”Hvordan er det nu man 

finder kryds og bolle?” (ibid., 2013). 
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3.5. Beskrivelse af to elever fra begge klasser  

(Bilag 1).  

 

3.6. Interview med ansvarlig for SFL-udviklingsprojekt  

Til enhver undervisning har det bagvedliggende sprogsyn og dets metode indflydelse på lærepro-

cessen og dens virkning. Det lykkedes mig at få et interview med lektor og ansvarlig for et flerårigt 

udviklingsprojekt om SFL i samarbejde med Sølystskolen i Silkeborg, Mette Vedsgaard (bilag 5). 

Til spørgsmålet om hvordan en funktionel grammatikundervisning, eksempelvis i komma, ville 

gennemføres, fremhæver hun (interview, 2013b) den store og brede forskel der er på de to tilgange, 

og at komma er et grammatisk fænomen som ikke uden videre lader sig indlejre i en funktionel 

sprogtilgang: Netop fordi kommaet bygger på regler og har et strukturelt afsæt. Helt modsat er det 

inden for funktionel tænkning hvor man søger at gøre børnene til dygtigere læsere. I stedet for at 

give eleverne en tekst hvor de skal finde deltagere, omstændigheder og processer, vil SFL stille 

følgende opgave: ”Her er en tekst hvor processerne er meget billedskabende. Find de processer der 

betyder at nogen bevæger sig, og se på hvordan de skaber betydning i teksten.” (interview, 2013b).  

3.7. Interview med CFU-konsulent  

For at få noget konkret omkring funktionelle grammatiktilgange og materialer til en undervisning i 

syntaks, samtalte jeg telefonisk med en konsulent fra CFU herom (bilag 6). 

Disse to interviews uddybes nærmere i vurderingsafsnittet. 

 

4. Teori  

4.1. Teoretisk præsentation 

I forståelsen for det bagvedliggende for elevernes motivation for læring anvender jeg følgende teo-

retikere: Ivar Bråten, Albert Bandura og Basil Bernstein. Bråten og Bernstein har det tilfælles at de 

samtidig tager højde for den sproglige dimension. Jeg har kun udvalgt enkelte teorier og begreber 

fra deres horisont som jeg mener har betydning for opgavens problemstilling. Rent syntaksanalytisk 

bygger jeg på Jørgensen & Pedersen (2008, kap. 7), Borregaard (2008b) og Johansson & Ring 

(2012). Disse mener jeg dækker sprogsynene hæderligt.  

 

4.2. Skolesprog, hverdagssprog og metasprog 
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For at tilegne sig sproget må man i klassen danne et fælles metasprog, altså et sprog om sproget 

(Johansson & Ring, 2012, s. 27). Grammatik er dog i sig selv en art metasprog, men det er ikke den 

der i denne sammenhæng hentydes til som klassens fælles sprog. Nærmere som det vises i figuren 

til højre. Her vises et top-down perspektiv hvor 

man arbejder fra makro- til mikroniveau. Har man 

ligeledes forståelse for sprogets enkelte dele, vil 

det give en større forståelse for helheden. Formå-

let med figuren er gradvist og ved hjælp af ekspli-

cit undervisning at støtte elevernes udvikling af et 

effektivt skolesprog ved siden af deres hverdags-

sprog (ibid., 2012, s. 28); altså at gøre eleven be-

vidst om de to typer sprog, så hun kan få en meta-

sproglig bevidsthed herom for bedre at kunne 

sammenflette dem. 

Genrepædagoger påviser at SFL kan give elever der arbejder ud fra tilgangen et sådant metasprog. 

Ved hjælp af at arbejde med tekstaktiviteter ud fra genrefamilierne 1. beretter-, 2. fakta- og 3. eva-

lueringsfamilien kan eleverne få større forståelse for kontekster og genrer. Disse tre underkategori-

seres videre med 1. kronologisk og ikke-kronologisk beretning, 2. historiske tekster, forklaringer, 

instruktioner og informerende beskrivelser, og 3. argumentationer og responser (Johansson & Ring, 

2012, s. 25).  

Både ovenstående top-down figur samt arbejdet med tekstaktiviteter stemmer fint overens med fa-

sen helhedstænkning som eleverne befinder sig i i 10-11 års alderen. Her kan de nemlig frigøre sig 

fra det konkrete og tænke abstrakt i del-helheds-relationer. De vil være i stand til at planlægge og 

kontrollere egne aktiviteter (Borregaard, 2008, s. 22), såvel på helhedsniveau i arbejdet med tekst-

aktiviteter som på detaljeniveau i arbejdet med grafemerne og deres sammensætninger. Det er den-

ne aldersgruppe der tilhører opgavens målgruppe, nemlig 5. klasse. Men hvor langt er man på dette 

niveau med henblik på skrivning og stavning?  

 

4.3. Fem grundlæggende kriterier for staveudvikling 

Taler vi om skrivefærdighed, hører retskrivning, sætningskonstruktion og genrekendskab implicit 

med deri (Borregaard, 2008a, s. 39). Kriterierne for staveudvikling anvendes derfor også i forståel-

sen for tilegnelsen af kommaregler fordi det omhandler princippet om tilegnelse af formelle færdig-
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heder. Inden for staveudvikling er det bl.a. fonetiske og internationale principper der gælder mens 

kommaet har to grundlæggende principper kaldet mekanisk og logisk-semantisk, med et dertilhø-

rende regelsæt for hvornår der sættes kommaer i hel- og ledsætninger. De af Hertzberg 5 opstillede 

betingelser for at staveundervisningen vil føre til læring er følgende:  

o Der skal anvendes induktive undervisningsmetoder  

o Undervisningen skal ligge tæt på elevens niveau  

o Formfokusering skal knytte sig direkte til tekstarbejde, hvor også indholdet har be-

tydning  

o Man skal veksle mellem elevdeltagelse og lærerstyring  

o Undervisningen skal foregå i et klima, hvor der samarbejdes mellem lærer og elever 

(Borregaard, 2008b, s. 64) 

Faghæftet omtaler at eleverne på 5.- 6. klassetrin i perioder kan arbejde intensivt og differentieret 

med stavning – men at de skal opleve arbejdet med sproglig korrekthed som en funktionel del af 

skrivearbejdet (Uvm.dk, 2009a). Borregaard (2008b, s. 20) mener dog at struktureret undervisning i 

staveregler bør finde sted i 3. klasse. Dette for at tilgodese tidspunktet hvor motivationen for skriv-

ning og stavning vil være på sit højeste, samt for at eleverne ikke skal tillære sig stavemæssige uva-

ner. Uanset hvornår den intensiveres, præciseres vigtigheden af at der øjnes mening i forbindelse 

med arbejdet: mening bliver til "i interaktion mellom den som snakker og den som lytter, den som 

skriver og den som leser, i samspillet mellom de ulike stemmer, som konfronterer hverandre og som 

utvider den enkeltes forståelse (ibid., 2008b, s. 27). Den beskrevne interaktion defineres som afgø-

rende for at staveregler vil give mening, og ligeså at det sker i den nærmeste udviklingszone (ibid., 

2008b, s. 26). Med dette afsæt vil jeg videre kortlægge Bråtens læsemotivation.   

 

4.4. Bråten 

Ivar Bråten og Øistein Anmarkruds (2010) kriterier for læsefremmende og læsehæmmende motiva-

tionelle komponenter benyttes i en skriftsproglig kontekst. Dette fordi læsning og skrivning er hin-

andens forudsætninger, og fordi det er signifikant for grammatiktilegnelsen om eleverne læser me-

get eller lidt. Igennem læsning oplever eleverne nemlig mange måder at bruge sproget på (Grosbøll 

& Wrang, 2009, s. 32). 
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Af læsefremmende komponenter fremstiller forfatterne forventning om mestring, målorientering, 

social motivation, værdien af læsning (herunder vigtighed, interesse og praktisk værdi). Et me-

stringsmål kan være at blive dygtig mens et præstationsmål kan være at blive den bedste: Dette an-

vendes som eksempler på indre og ydre motivation (Bråten & Anmarkrud, 2010, s. 29). Forfatterne 

har undersøgt hvorledes præstationsmål og konkurrence i klasseværelset reducerer den generelle 

motivation hvorimod en social motivation med samarbejdslæring vil øge denne. En indre motivati-

on som høj interesse for et givent emne vil både øge engagement og udholdenhed i arbejdet.  

Læsehæmmende komponenter kan være svag kontrol over egen læsning, altså ringe indflydelse, og 

har opgaverne for høj sværhedsgrad eller anses de som ikke særlig meningsfulde, er dette også 

hæmmende for læsemotivationen.   

 

4.5. Bernstein 

Bernsteins teorier ser sproglighed ud fra en sociologisk sammenhæng hvilket giver særligt mening i 

nærværende opgave; naturligvis i forhold til danskfaglige færdigheder, men også til de baggrunds-

mæssige forskelle der kan være i en klasse med kulturel diversitet. De to begreber Bernstein bruger 

om sprogkoder, restringeret og elaboreret (2001), som afspejler det miljø man befinder sig i, vil jeg 

anvende i analysen tillige med hans to familietyper, status- eller positionsorienterede og den per-

sonorienterede familietype. Hans senere udviklede begreb "kodemodalitet" dækker over kategorier-

ne klassifikation og rammesætning hvilket definerer lærerens metode og forholden sig til undervis-

ningen. Klassifikation i reference til magt og rammesætning til kontrol (Bernstein, 2001, s. 33).  

Grammatikundervisning har en stærk klassifikation (+Kcurriculum); her er elevens analytiske magt 

svag da hun arbejder med på forhånd fastlagte regler (ibid., 2001, s. 34). I modsætning hertil har et 

projektarbejde eller et fritstillet skriftligt produkt svag klassifikation (-Kcurriculum) da det giver 

eleven mere frie tøjler analytisk og dermed inklusive en stærkere magt. Rammesætningen betegnes 

som måden og tempoet læreren fastlægger sin undervisning på/i, samt måden hvorpå elevarbejdet 

evalueres. Den kan være organiseret af stærke rammer med stramme regler (+Rrelationer), eller løs 

og mere laissez-faire-præget (-Rrelationer). Hans teoretiske logik fokuserer konsekvent på relatio-

nen mellem sprog og betydning, på den ene side, og sociale relationer og magt, på den anden (ibid., 

2001, s. 28). Denne række begreber fra Bernsteins univers er alle faktorer som har betydning for 

hvordan og hvad der spiller ind i elevens måde at tilegne sig sprog på. 
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4.6. Bandura 

Albert Banduras kognitive teori om mestringsforventning (self efficacy) kan bruges til at regulere 

meget af menneskers adfærd (Imsen, 2007, s. 11). Fra denne kan der drages paralleller til Bråtens 

mestringsmål. Teorien tager afsæt i personens egne forventninger til sig selv, samt troen på at man 

kan kontrollere ydre forhold. Naturligvis kan man i danskundervisningen have stor tiltro til egne 

kompetencer inden for stavning, men ringere inden for kommatering. Graden af denne tro afhænger 

af opgavens art og elevens forventninger til sig selv inden for området (ibid., 2007, s. 11). Nært 

beslægtet, og dog, er elevens forventninger om resultatet hvilket også har stor indflydelse på udfal-

det. Han præciserer en række metoder der gennem forskning har bevist at påvirke en persons me-

stringsforventninger: Oplevelsen af at lykkes eller mislykkes er afgørende, dvs. om man oplever at 

resultatet passer til hensigten. Læringsstrategier og realistiske, individuelle og nære mål er omstæn-

digheder der i visse tilfælde kan være med til at bekræfte elevens mestringsforventning (Imsen, 

2007, s. 14).  

 

4.7. Sammenfatning af teori 

En kort opsummering af den teoretiske del vil jeg indlede med figuren Et ’top down’-perspektiv 

som et billede på det metasprog man må have for at tale sammen om sprog. I genrepædagogikken 

bruges den til at bevidstgøre elever om deres sprogbrug (Johansson & Ring, 2012, s. 28), og derfor 

kan den ligge til grund for arbejdet med tekster i alle fag.  

Jeg har fremlagt Hertzbergs fem punkter for en staveudviklende læring med betingelserne induktive 

metoder, formen skal knytte sig til indholdet, undervisning tæt på elevens niveau, veksling mellem 

elevdeltagelse og styring samt lærer-elev-samarbejde. Borregaard understreger interaktionens be-

tydning for læring samt vigtigheden af at denne finder sted på elevens udviklingsniveau. 

Bråten & Anmarkrud har i deres undersøgelser fundet frem til en række komponenter med positiv 

og negativ påvirkning på elevers læsemotivation. Ligeledes adskiller de den indre og ydre motivati-

on ved hjælp af mestringsmål og præstationsmål.  

Restringerede og elaborerede sprogkoder, status-/uddannelsesorienterede eller personorienterede 

familietyper, samt kodemodalitet i form af klassifikation og rammesætning er centrale kodeord i 

Bernsteins begrebsapparat.  

Bandura opererer ligesom Bråten med mestring, blot med begreberne mestringsforventninger og 

forventninger til resultatet. 
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5. Analyse  

I forståelsen for de udvalgte fire elevers motivation for at tilegne sig komma vil jeg nu anvende den 

fremlagte empiri og teori som kobles sammen i dette afsnit. Dog gemmes forskningsprojekt og in-

terviews til refleksion og vurdering. 

Både det syntaktiske lag i elevteksterne analyseres samt elevernes forudsætninger i et sociologisk 

og tosprogligt perspektiv. Tekstmæssigt har vi, som tidligere orienteret, at gøre med to forskellige 

teksttyper. Med Bernsteins ord belyses der med en svag klassifikation (-Kcurriculum) i forhold til 

de franske elever og en stærk klassifikation (+Kcurriculum) i analysen af de danske elevers skriftli-

ge arbejde (Bernstein, 2001, s. 34). 

 

5.1. Analyse af de franske elevers tekster 

Forud for gyserskrivningen ligger et arbejde med de tre gysergenrer: spøgelseshistorier, psykologisk 

gyser og splatteren, samt de tilhørende genretræk. Eleverne var bekendte med genren inden skriv-

ningen, og da de mente at være færdige, fik de et retteark af mig som skulle gennemgås. Punkterne 

pegede overvejende på form: om historien følger berettermodellens faser, om genretrækkene er 

overvejet, om teksten er inddelt i afsnit og har samme tempus hele vejen igennem, om sætningerne 

starter forskelligt og der er sat kommaer og punktum, og slutteligt, om historien ender dårligt som 

det sig hør og bør i gysergenren.  

5.1.1. Elev 1: Simon 

Følgende tekst er et uddrag af Simons gyserhistorie Dramatisk død (bilag 2):  

For at have lidt varme set jeg mej ned og lækkede øjnene. Pludselig når jeg åbnede øjne-

ne igen var der øjne nej, ikke mine, andre, store og grimme. Lidt bag efter, når jeg var 

vandt til at det var mørkt så jeg at det var mennesker. Jeg prøvede at skrie men det nøtes 

ikke til noget de havde bedøvet mej med kloroform, taget mej ind i en bil og kørte mej langt 

bort i en landsby hvor det var de onde der bestemte. De tog mej ud af bilen, ind i et lille hus 

og begynd med at true mej med at dræbe mej, henge mej, ikke hyggelig hvil. Fordi at jeg 

var spænt fast. Jeg begyndte med at bide i reblet hvor jeg var spænt fast i. Endelig kunne 

jeg komme fri. Jeg gik ud af huset og løb løb løb løb i syd rætning. Bom: Nej jeg var faldt 

ned i en dal. Plask, gjorde det når jeg faldt ned i floden som var nede i dalen.. 

Tekstfokus 
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Simon anvender ord der passer til gysergenren: mørke, skrig, bedøvelse, de onde har magt, drab, 

osv. Hans tekst giver mening og har kohærens, men det er tydeligt at dansk ikke er hans primære 

sprog. Man har ikke varme, og noget kan ikke gøre plask. Stavefejl som mej og skrie kategoriseres 

som fonetiske fejl, og han har flere vokalforvekslinger som i lækkede (lukkede) og rætning. Analo-

ge fejl er ligeledes til stede som i hvil (vel), og så har han i nogle ord misforstået den fonematiske 

del i grafemforbindelsen: reblet og nøtes (rebet, nyttede) udtales slet ikke som han har skrevet. Sæt-

ningskoblingerne kunne varieres mere. De indledes ofte med et jeg, men han anvender også pludse-

lig, lidt bag efter og endelig. Flot er det at han har placeret to onomatopoietika plask og bom i for-

feltet, så de vægtes højere end resten af sætningen.  

Om Simon har lært komma på fransk er jeg ikke informeret om, men hans tekst tyder på at han har 

kendskab til det. Den kommende sætning viser en fin kommatering med opremsningskomma og til 

slut et komma inden en fortællerbemærkning som i øvrigt indikerer at vi har med en åbenlys jeg-

fortæller at gøre: De tog mej ud af bilen, ind i et lille hus og begynd med at true mej med at dræbe 

mej, henge mej, ikke hyggelig hvil. Simon sætter ikke komma før ledsætninger hvilket jeg lærte ham 

i undervisningen. Men at han forsøger sig med dansk komma i en fri skriveform som denne, er et 

fornuftigt træk i tilegnelsesprocessen. Han har sat ni kommaer i uddraget ovenover. Nogle er place-

ret korrekt ved selvstændige sætningsdele som fx var der øjne nej, ikke mine, andre, store og grim-

me og Plask, gjorde det. Flere steder har han dog undladt opremsningskomma: Jeg gik ud af huset 

og løb løb løb løb, den kommatype man skulle tro var lettest tilgængelig.  

 

Elevfokus 

Som omtalt i empiriafsnittet er der problemer socialt 

i klassen. Jeg har oplevet ham motiveret i diskussio-

ner og nærmest excentrisk da jeg gennemgik kom-

mareglerne, men når klassens piger skærer ansigter 

ad ham, dæmpes lysten hertil, og koncentrationen 

svækkes. Han er ikke bleg for at mundtliggøre at det 

er forkert gjort af pigerne hvilket udmøntes i en 

etisk klassesamtale. Mangelvaren i Simons situation 

er ganske basalt behovet for tryghed og social tilknytning i klasseværelset, og idet trivsel og læring 

går hånd i hånd, skal han også trives i klassen for at lære noget. Dette forsøges løst ved en fælles 

klassesamtale omkring sammenhold og venskaber med kodeordet empati som indgangsvinkel.  
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Hans sammenhængende skrift er billedskøn og viser at han vægter den æstetiske fremstillingsform 

højt. Men teksten afslører at han mister koncentrationen efter en sides skrivning, for sidste ord skri-

ves ikke engang færdigt i historien. 

Bernsteins definerede sprogkoder ses i Simons tilfælde i et tydeligt elaboreret sprog (Imsen, 2006, 

s. 258). Han har et stort ordforråd og en rationel og reflekterende tilgang til tilværelse og skolegang. 

Denne kom til udtryk i min første time hvor vi diskuterede kønsroller. Teksten fremlagde hvordan 

drenge tenderer til at slippe uden om pligterne i hjemmet, og her argumenterede han hårdnakket og i 

undertal for at det var pigernes egen skyld – ”de kan da bare selv snyde sig uden om ” (Nielsen, 

2012). Denne og flere argumenterende refleksioner kendetegner den personorienterede familietype 

(Bernstein, 2001), men omvendt har hans familie også et fokus på uddannelse. Dette kommer til 

udtryk i hans udtalelse om at han som voksen vil tjene mange penge og have folk til rengøringen 

(Nielsen, 2012). Dette kan indikere en dreng som kommer fra en statusorienteret familietype. Natur-

ligt er det dog at de ydre faktorer kommer i søgelyset når eleverne bliver bedømt så hyppigt på de-

res færdigheder (bilag 3). Så feltet med et uddannelses- og karaktermæssigt fokus er ikke alene fra 

Simons bagland, men støttes sikkert lige så vægtigt, hvis ikke mere, fra skolen og uddannelsessy-

stemet.  

 

5.1.2. Elev 2: Lea 

Følgende tekst er et uddrag af Leas gyser om en familie som skal flytte ind i et stort slot. Historien 

bærer titlen ”Fredag den 13 i slot” (bilag 2):  

- Men… når de kom i slot så ser de at den var meget stor, og mørk, og der var rotter og det 

er ikke så flot, og der var ikke noget at spise, og byen er meget langt væk. Men… i nat når 

de i seng ser mor og far en lig…  

- ”Hvor er det skumel.”  siger far, og ser på ligen.  

- ”Ja den er ikke så god den slot, og den er heller ikke smuk.” siger mor. Når de sover bliver 

ligen til en spølse… hun tag en kniv og kniven falder på fars fod, Mor vågnede hun skrig. 

”Ole vågn op, vågn op Ole!” ...Men Ole var død, mor ser på ligen den var ikke åner sengen 

men ser hun at ligen går… men pludselig kom Marie og Joe… og når de åbner dør skriger 

ligen hun har kun en arm, sin aden arm er godet i stykker, mor siger.  

- ”Så har hun kun en arm!”  
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Tekstfokus 

Ved læsning af denne tekst har man særlig brug for at kunne danne følgeslutninger pga. sprogligt 

støj. Teksten er kohærent, men der skal arbejdes på kohæsionen. Referentkoblingerne er ikke altid 

lige tydelige: I kommende tekststykke råder tvivlen om hvilken ytring der tilhører hhv. liget og mor: 

og når de åbner dør skriger ligen hun har kun en arm, sin aden arm er godet i stykker, mor siger. – 

”Så har hun kun en arm!” De franske børn bruger 

”sin” når der skal refereres til de fleste possessive 

pronominer da reglerne overføres direkte fra 

fransk grammatik. Flere af hendes sætninger er 

elliptiske og med et udeladt verbum, fx i nat når 

de i seng ser mor og far en lig. Der er ofte tem-

pusskift fra præteritum til præsens, og Lea har 

efter alt at dømme ikke stiftet bekendtskab med 

substantivernes intetkøn endnu idet hun skriver 

ligen, den slot og en spølse. Ligeledes med forskellen på bestemt og ubestemt form. Det er klart at 

vi her har at gøre med en tosproget elev der skriver med ligefrem ordstilling efter direkte tale som 

man gør på hendes modersmål, og det tydeliggøres ved at historien afsluttes med et fin frem for slut.    

Rettes blikket mod tegnsætning, er det iøjefaldende hvor ofte hun afslutter sine sætninger med tre 

punktummer. Dette er med garanti et velovervejet træk til støtte for formen, så oplæser holder pau-

serne der kan skabe en mere uhyggelig stemning end indholdet gør i forvejen. Ved direkte tale an-

vendes både anførselstegn og tankestreg hvilket nok skal være et enten-eller. Komma sættes overve-

jende kun ved sideordnede helsætninger. Heller ikke Lea sætter komma før ledsætninger som hun 

formodentlig har lært fra den franske grammatik. Et forsøg på et opremsningskomma den var meget 

stor, og mørk og et fejlagtigt placeret komma er sat mellem to helsætninger, blot med et manglende 

verballed i den ene: ”Hvor er det skumel.”  siger far, og ser på ligen. Hun kender hovedreglerne og 

bruger dem nogenlunde. 

Elevfokus 

Lea har holdt sig inden for genren med anvendt tegnsætning der har støttet den stemning hun ville 

skabe. Hendes mål med opgaveskrivningen har været at skrive en uhyggelig gyserhistorie, og til-

gangen foregik med sikker koncentration, drivkraft og skrivelyst (Nielsen, 2012). Dette mål om 

alene at blive dygtig eller skrive en god historie er et mestringsmål som Bråten & Anmarkrud defi-
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nerer som indre motivation (2010, s. 29), og det viser hun at hun har. Faktorer som interesse og me-

ning har en positiv effekt i skrivningen, og det faktum at Lea finder opgaven meningsfuld og ikke 

bare ser det som en påduttet aktivitet for at læreren senere kan bedømme resultatet, er et godt grund-

lag for skrivning. Skal resultatet bedømmes, har hun formmæssigt mestret opgaven, men indholds-

mæssigt er der vækstpotentiale med henblik på hendes syntaksbevidsthed. Mestring er vejen til at 

opnå indre motivation (ibid., 2010, s. 26) så relateret til dette må vurderes at hun har haft positive 

forventninger om mestring. 

Hun er klassens fagligt svageste elev, og da hun ikke har større dansksproglige kompetencer end 

hvad sandt er, vil en sprogkodevurdering af Bernstein stilles på for vagt et grundlag. Klassens reste-

rende elever markerer mildest talt hele tiden, men Lea er meget tilbageholdende hvilket formodent-

lig skyldes det ringere sprogkendskab. På trods heraf vil Bråten & Anmarkrud se elevernes mulig-

heder for selv- og medbestemmelse i de danske timer som ophav til en motiveret klasse. Idet der 

kun er fire elever i denne klasse, giver det dem hver især en vigtig stemme. Undervisningen giver 

mening for dem, lærerne er der for dem, og der er en god forbindelse mellem elevautonomi og læ-

rerplanlægning til stede (ibid., 2010, s. 33).  

En eventuel ydre årsag til deres motivation kan være bevidstheden om de 12 karakterer alene i faget 

dansk der tre gange årligt tildeles hver elev. Relevante for opgaven er bedømmelsen i skriftligt ud-

tryk, grammatik, retstavning, motivation, holdning og deltagelse (bilag 3).  

 

5.2. Analyse af de danske elevers tekster 

De kommende afsnit analyseres på to opgaver som indeholder tre spørgsmål om hvad der kendeteg-

ner en sætning, og hvordan man finder helsætning og ledsætning, 21 sætninger hvor kommaerne 

skal placeres, samt en friere form hvor eleverne skal rette alt de overhovedet kan i en udleveret 

tekst.  

5.2.1. Elev 3: Frederik 

Frederik kan forklare hvad der kendetegner en sætning, samt hvilke konjunktioner der indleder de 

to sætningstyper (bilag 4). Han har fem kommafejl ud af de 21 sætninger i opgaven hvilket er meget 

få i sammenligning med klassens øvrige elever. I retteteksten viser han overblik over teksten og en 

solid forståelse for funktionen ved at en sætning afsluttes med punktum i stedet for at sidestilles 

med et komma. God forståelse for ord og deres sproglige betydninger, fx nogen som rettes til nogle. 

På trods af overskud er der stadig vækstmuligheder i hans rettelser. I ytringen herunder har han pla-
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ceret et komma før og. Her ville en indsættelse i et sætningsskema (Jørgensen & Pedersen, 2005, s. 

152) kunne hjælpe ham til at forstå at der i de allerfleste tilfælde skal være et neksus i begge linjer 

før man kan sætte komma imellem sætningerne, fordi en sætning skal indeholde både subjekt og 

verballed (hvis ikke implicit i en imperativform).  

Konjunktionalfelt Forfelt  Centralfelt         Slutfelt  
  Finit 

verbal 
nominal, 
subjekt  

Sætnings-
adverbial 

Infinit 
Verbal 

Nominaler, 
objekter og 
prædikater 

Indholds-
Adverbialer 

K F v n a V N A 
 Jeg kaldte     på min hund 
og  gav den   mad  

Frederiks sprogbrug og selvstændige reflekteren over opgavernes problematikker og sammenhæng 

viser en dreng fra en personorienteret familietype med en elaboreret sprogkode. Han er undersøgen-

de og vant til forklaringer og begrundelser frem for rene ordrer (Imsen, 2006, s. 258). Motiverede 

elever tager også ansvar for egen læring – hvis de får dette ansvar, skriver Anmarkrud & Bråten 

(2010, s. 38). Frederik tager dette ansvar bevidst og er samtidig en medhjælpende stilladsbygger 

idet han samarbejdsvilligt lærer det han ved fra sig.  

 

5.2.2. Elev 4: Mette 

Omtrent halvdelen af Mettes kommaer er enten manglende eller placeret fejlagtigt (bilag 4). Hun 

forstår princippet i at egennavne markeres med versaler, og hun sætter punktum de steder det er helt 

nødvendigt. Derudover rettes ingen stavefejl, og hun har ikke helt tag på hvornår der bruges punk-

tum og ikke komma (elevens rettelser understreget): Helle elsker at danse hun går til show dance 

hver tirsdag, hun danser tit hjemme på sit værelse.  

I timen ser hun ukoncentreret ud, og da jeg går hen til hende, spørger hun: "Hvordan er det nu man 

finder kryds og bolle?" (Nielsen, 2013). Mit umiddelbare chok forsøges skjult efter en lektions un-

dervisning heri, men jeg svarer at hun skal finde udsagnsordet ved at sætte "jeg" foran, dernæst 

grundleddet ved at spørge ”hvem (gør det)?”. Hun forsøger med alle ord i sætningen, og efter at 

have fundet neksus, udbryder hun forstående: ”Nåh, okay!”  

Hun virker til at have lave forventninger til sin egen mestring af opgaverne. Hun tror ikke hun kan 

og har nærmest givet op på forhånd, men forsøger sig alligevel – måske mest fordi de ydre omstæn-

digheder beder hende om det. Forulykket præstation udtaler Bandura kan grunde i usikkerhed, angst 

eller manglende ambitioner, målbevidsthed og meningsfuldhed (Imsen, 2006, s. 340). Følelsen af at 

mislykkes har formodentlig givet hende dårlige forventninger til sig selv, og dette kan have rødder i 
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den aktuelle opløsning på hjemmefronten. Men da der er nær sammenhæng mellem resultater og 

mestringsforventninger, må der laves om på hendes forventninger (Imsen, 2007, s. 13). Som vist 

nedenfor (ændringer på adfærd skrevet med kursiv):  

 
Figur: Sammenhængen mellem troen på at kunne handlingen (mestringsforventninger) og forventninger om resultatet 

(Imsen, 2007, s. 13). 

I situationen gav jeg hende strategien samt et helt realistisk mål hun havde positive mestringsfor-

ventninger til. Målet var at forholde sig til den første opgave, og så lave opgave to hvis hun nåede 

den. Dette og metoden til at finde kryds & bolle bekræftede hendes mestringsforventning til at på-

begynde arbejdet, og da hun nu forstod strategien, var det ligeledes et godt grundlag for gode for-

ventninger til resultatet.   

 

5.2.3. Resultater fra den kvantitative undersøgelse af de danske elevers færdigheder 

For at få et kvantitativt indblik i hvilke regler eleverne i denne klasse mestrer og ikke mestrer, har 

jeg samlet deres resultater i nedenstående diagram. Det skal dog nævnes at gennemsnittet af korrek-

te besvarelser er taget fra hvert punkt, og da de opgaver jeg gav eleverne bød på flest sætninger med 

komma foran ledsætning, er dette det mest gyldige. X-aksen viser de kommaregler opgaverne bød 

på, og på Y-aksen afmåles det gennemsnitlige antal elever der har besvaret ud fra de tre kategorier: 

korrekt startkomma, valgfrit komma anvendt og forkert (eller manglende) besvarelse.  
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Den danske klasses kommafærdigheder

0

2

4

6
8

10

12

14

16

Før

ledsætning

Mellem

sideordn.

hosæt

Mellem

hosæt, kun et

subjekt

Før inf initiv-

form

Efter

udråbsord

Opremsning Før "men" Før tiltaleform

Korrekt startkomma

Valgfrit anvendt

Forkert

”Før ledsætning” er som bekendt valgfri, men sætter man komma enten mellem ”helsætninger” 

hvor den ene kun indeholder et subjekt, eller før infinitiv-form, betragtes det som fejl. Selvom den-

ne klasse med 19 elever har lært startkomma, har fire af dem ikke anvendt det, og seks af dem har 

placeret det helt forkert, fx Jeg tror ikke at, du kender ham. Det er iøjefaldende at der er flere for-

kerte besvarelser end rigtige i halvdelen af kategorierne. Dette giver læreren en del vækstpunkter at 

arbejde med.  

 

5.3. Sammenfatning af analyse 

De fire elever er blevet analyseret i forhold til deres arbejdsproces, opgavens resultat og deres bag-

grund for at være og tænke som de gør. Alt sammen er faktorer der spiller ind på deres grad af mo-

tivation, indre eller ydre efter omstændighederne, samt deres evne til at anvende de fastsatte gram-

matiske regler. Herunder en kort sammenfatning af analysen: 

Elev 1, Simon, er motiveret i danskundervisningen, men han mangler nogle basale behov for at den 

fulde koncentration kan kastes på lærestoffet: tryghed og social tilknytning i klasseværelset. Fravæ-

relsen heraf tager koncentration og dermed motivationen fra ham da han ikke føler sig anerkendt af 

sine kammerater. Han har i opgaven mere fokus på formen end på indholdet hvilket er en effekt af 

de mange vurderinger eleverne stilles i faget. Han er indehaver af den elaborerede sprogkode og 

kommer fra en personorienteret familietype, dog alligevel med et statusorienteret uddannelsesfokus.  

Trods mange grammatiske og syntaksorienterede vækstmuligheder udviser elev 2, Lea, en indre 

motivation, især i historieskrivning. De svage danskfærdigheder er et udslag af kun et års danskun-

dervisning. Hun virker til at have positive forventninger om mestring da målet er at formidle en god 

historie, og som forventningen bliver ofte resultatet.  
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Elev 3, Frederik, viser en god syntaksforståelse i sin rettetekst som er tæt på at være fejlfri. Han 

viser også tegn på at have et elaboreret sprog og en personorienteret familiebaggrund hvilket må 

siges ikke at være beklagelige forudsætninger for at tilegne sig læring. Han tager ansvar for egen 

læring og også i samarbejde med andre.  

For elev 4, Mette, er kommaregler øjensynligt et komplekst projekt at arbejde med da det er fastsat-

te regler med en stærk klassifikation – reglerne kan ikke diskuteres men skal tillæres. Hun skulle 

have bearbejdet sine forventninger til mestring og til selve resultatet før hun kunne tro på sin egen 

evne til at klare opgaven. Derefter mestrede hun den stillede opgave.  

Den kvantitative undersøgelse viser en tegnsætningsforvirret klasse med fejlplacerede kommaer i 

over halvdelen af sætningerne. De opfylder endnu ikke det grammatiske færdighedsmål, men det 

har de indtil slutningen af 6. klasse til at arbejde mod. 

 

6. Refleksion 

I følgende afsnit vil jeg reflektere over min analyse: først overvejer jeg de hidtidige resultater som 

senere sammenlignes med resultaterne fra det engelske forskningsprojekt. Jeg reflekterer over min 

egen tilgang til undervisningen og til sidst over hvad rammesætningen og sprogsynet har betydet for 

elevernes kommatilegnelse. 

6.1. Refleksion over analyseresultater 

Hos de franske elever dannes et helhedsbillede af deres skrivefærdigheder på makroniveau, men i 

analysen valgte jeg at sætte skarpt på mikroniveau. De kender øjensynligt til det franske komma på 

forhånd hvilket giver dem lettere basis for tilegnelse af det danske. Dog anvender de stadig franske 

kommaregler på dansk. Begge elever kunne arbejde med at variere både referentkoblinger og sæt-

ningskoblinger for bedre at underbygge tekstens komposition. Deres tekster giver mening inden for 

konteksten, men et mere gennemtænkt syntaksarbejde vil som altid kunne forbedre dens kohæsion. 

Tosprogligheden afsløres i det manglende ”gehør” for substantivernes køn, og på et tidspunkt an-

vendes fransk ordstilling. På trods heraf er det elever der oplever at undervisningen giver mening, 

de bliver både hørt og set, og dette er fællesnævneren for indre motivation ifølge Bråten (& An-

markrud, 2010, s. 29). 

I de danske elevers opgaver dannes et del-billede på deres færdigheder med skarpt alene på mikro-

niveauet. Idet makroniveauet ikke kan bedømmes ud fra opgaverne, giver det delvis et halvt billede 

af den skriftlige virkelighed. I opgaverne skinner deres baggrund klart igennem, i hvert fald de to 
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udvalgte. Eleven med forældre der selv er lærere klarede sig bedst i klassen, dog stadig med vækst-

muligheder i tegnsætningen, mens eleven med et for tiden ustabilt bagland havde koncentrationsbe-

svær. Hun havde tilsyneladende brugt lang tid på at forstå og tilegne sig kommareglerne. Her er det 

utænkeligt at hjemmets stabilitet eller mangel på samme ingen indflydelse har på elevens evne til at 

tilegne sig regler. Det generelle billede af deres færdigheder er at det er mangelfuldt. Det viser at 

det på klassen godt kan se ud til at eleverne forstår det, men når man gennemgår deres opgaver, 

stemmer færdighederne ikke helt overens med den kundskab de udviser.  

Grammatiktilegnelsen fremmes af, som tidligere antydet, hvor meget eleverne læser (Grosbøll & 

Wrang, 2009, s. 32). Derfor kunne det være interessant at undersøge deres læsefærdigheder. Ligele-

des havde en dyberegående undersøgelse af tosproglighedens påvirkning på resultaterne været giv-

tigt, men disse aspekter har ikke i denne omgang været en del af min analyse.   

 

6.2. Analyseresultater i relation til forskningsprojekt 

Den positive indstilling til grammatik, som er en af konklusionerne fra forskningsprojektet (Johans-

son, 2010), har jeg også oplevet fra begge undervisningssituationer. Begge klasser virkede mere 

eller mindre ivrige og var villige til at lære. Lærer-elev relationen som har betydning for motivatio-

nen, har jeg ikke haft mulighed for at opbygge idet jeg var praktikant begge steder. De franske ele-

ver havde jeg alle, så længe jeg var der, en god relation til, så dette har givetvis også haft en ind-

virkning. Ifølge projektet var den største motivationskilde at få en god karakter hvilket er mistænke-

ligt genkendeligt hos de franske elever som jo bedømmes ofte. Det samme princip kan overføres til 

undervisningen af de danske elever, for materialet var i virkeligheden tests. Dog til eksternt brug 

uden at de fik facit eller nogen bedømmelse at vide, men motivationen kan have været forårsaget af 

disse ydre omstændigheder. Ligeledes tænker jeg også at det faktum at en anden enhed end læreren 

underviser, kan få eleverne til at følge ekstra godt med. Der kan en manglende relation muligvis 

også virke tillokkende. Endvidere var det vigtigt for de studerende i undersøgelsen at vide hvorfor 

de skulle lære noget, og slutteligt var ”lærersnak” en god måde at lære grammatik på, men ikke 

spændende og motiverende undervisning (ibid., 2010). Denne ”snakkende lærer” må bedømmes at 

være strukturelt orienteret med en ”tankpasserpædagogik”, en pædagogik som de franske elever har 

større kendskab til end de danske.   

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Louise Nielsen (LN290029) – VIA University College i Nr. Nissum – Bachelorprojekt 2012/13 
 

Side 27 af 48 
 

6.3. Egen undervisningsmetode i forhold til kriterier for staveudvikling 

Min tilgang til undervisningen var overvejende strukturel da jeg fandt det naturligt at gennemgå 

kommaregler inden eleverne selv skulle anvende dem. Eleven Mette havde vanskeligheder ved at 

koble sig på undervisningsformen. Undersøgelser viser at grammatikundervisning ikke (vil) indvirke 

positivt på sprogtilegnelsen, medmindre lørnerne er klar til de strukturer og former, der undervises 

i (Hedevang, 2003, s. 58). Kastes et blik på de fem staveudviklingspunkter, er tre af dem at under-

visningen skal være induktiv, ligge tæt på elevens niveau, og at formfokusering skal knytte sig di-

rekte til tekstarbejde (Borregaard, 2008b, s. 64). Min undervisning i komma har mest af alt været 

deduktiv, jeg kendte ikke til nogen elever i den danske klasses niveauer på forhånd, og af gode 

grunde knyttede formen sig ej heller til det almene tekstarbejde i dansk. Undervisningen i komma 

var altså en slags påfyldning af viden og efterfølgende tests. Ud fra de fem principper kan man der-

med ikke forlange at den teoretiske vidensdeling kan føre til læring. På samme måde erfarer Hede-

vang at rettelser er virkningsfulde, når de gives under interaktion i en meningsfuld, kommunikativ 

kontekst (ibid., 2003, s. 60). I så formfaste metoder som kommaundervisning vil man blive holdt op 

på et facit, og dette medfører ofte rettelser. Måden hvorpå læreren retter, har også en effekt på ele-

vens lyst og motivation til videre læring.  

Men hvordan havde resultatet og processen været hvis jeg med et funktionelt sprogsyn havde ind-

ledt undervisningen med en samtale omkring hvad vi i forskellige jobs skal bruge komma til? Kan 

den formelle regelgennemgang være til hinder for at visse elever kan lære det? Nævner jeg det valg-

frie startkomma i forskellige sociale sammenhænge, møder jeg en uforståenhed over for at jeg fri-

villigt vælger mere komplekse regler end de i forvejen velkendte. Min tanke er om man med det 

funktionelle syn og tilgang til komma vil få lettere ved at ”fange” sine elever med det sprogligt ind-

holdsmæssige i centrum frem for det formorienterede?  

Ifølge Mette Vedsgaard findes der kun enkelte funktionelle eksempler på kommaets betydning (in-

terview, 2013b). Med tanke på Bråtens sociale motivation og samarbejdslæring samtale eleverne i 

min undervisning om opgaver der ikke skulle benyttes i analysen, dette for at de både kunne be-

grunde dets placering og drøfte reglerne. Et funktionelt element var sætningerne jeg skrev på tavlen, 

hvor eleverne skulle se forskellen på om der sættes komma eller ej, og i så fald hvor det skal place-

res:  

Lad os spise bedstefar / Lad os spise, bedstefar 

Benådes ikke, henrettes / Benådes, ikke henrettes 
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Ved disse eksempler ses at kommaer i visse tilfælde kan redde liv – så stor betydning kan et lille 

tegn have for sætningens mening. Elementer som disse kan være meningsdannende for eleverne; de 

kan se kommaets betydningsbærende funktion i praksis. 

6.4. Klassifikation og rammesætningens betydning for tilegnelse 

Som tidligere nævnt er de franske elever vant til en stærk klassifikation og rammesætning. Den 

franske undervisning indeholder nemlig stadig elementer af den ”gamle skole” hvilket giver sig til 

udtryk i min lærers fortælling om en elev der blev sat til at skrive ”Jeg gør det aldrig mere” 100 

gange på tavlen som en straf (Nielsen, 2012). De danske timer opleves imidlertid som et frirum for 

tanken og dialogen. Lærernes metoder og pædagogiske tilgang til undervisningen, kodemodalitet jf. 

Bernstein, er chokerende forskellig trods det faktum at det foregår på samme skole, blot afhængigt 

af hvilket sprog undervisningen foregår på.  

Denne rammesætning mente min praktiklærer også havde betydning for elevernes regeltilegnelse: 

”De er vant til komplekse regler fra den franske grammatik, derfor fanger de regler hurtigt” (Niel-

sen, 2012). Således lød hendes svar da jeg spørgende undrede mig over at eleverne efter en gen-

nemgang af helsætning, ledsætning og kommaregler, så hurtigt forstod at anvende dem. For disse 

elever giver undervisningen mening, og de oplever en høj grad af medbestemmelse i dansktimerne.  

Min rolle i de franske elevers skriveproces har helt bevidst været tilbagetrukken. Formkrav har jeg 

fremlagt, men indholdet har været helt op til dem at organisere. I min logbog begrundede jeg det 

med: Jeg er sikker på at det skaber mere eller mindre usikkerhed når lærerne står bag deres ryg og 

følger med, så for mig at se har det virket godt: Fantasien, skrivelysten løber af sted med dem (Ni-

elsen, 2012). En vejledende lærerrolle ville være en mere funktionel stilladsering i skrivningen, og 

det kunne have udviklet deres tekster langt mere med respons. Men i dette tilfælde var klassifikatio-

nen et bevidst valg for at kunne analysere på deres færdigheder uden anden støtte end de præsente-

rede formkrav og efterfølgende retteark. 

Som tidligere hentydet kan det have indvirkning på de danske elevers forventninger at de vidste der 

skulle komme en praktikant og undervise om kommatering. Idet besvarelserne skulle indgå i en 

bedømmelse, kan det opfattes som en art ydre motivation. Dog er deres mestringsforventninger sub-

jektive og individuelle (Imsen, 2007, s. 11) så en udefrakommende underviser har nok begrænset 

påvirkning på denne følelse. Men i og med at jeg ikke havde kendskab til den enkeltes kompetencer 

inden for området og gav alle de eksakt samme opgaver, kunne dette være en medvirkende faktor til 

at give eleverne større tiltro til egne evner og måske også lyst til at styrke deres kompetencer.  
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7. Vurdering 

7.1. Sprogsyn 

Min hypotese lød på hvorvidt det metasprog man får fra en funktionel sprogundervisning kan moti-

vere elever til at lære komma. Mette Vedsgaard erkender at der inden for SFL-tænkningen ofres 

megen lidt plads til komma da det slet ikke er et mål at tilegne sig regler, men hellere at blive en 

bedre læser og skriver. Endvidere hævder hun at der ingen forbindelse er mellem udvikling af læse-

færdighed og skrivefærdighed med grammatik (interview, 2013b), men forfatterne af Grammatik i 

dansk har tidligere koblet disse begreber sammen i udtalelsen om at graden af hvor meget eleverne 

læser, har betydning for tilegnelsen af grammatik (Grosbøll & Wrang, 2009, s. 32).  

Tilgangen til læring af syntaks foregår på to forskellige måder gennem de to sprogsyn. I traditionel 

grammatik vil man først lære ordklasser og derefter ledfunktionen, men i SFL er det omvendt. Ord-

klasserne er faktisk en omvej til at lære at kigge på sprog for børn, argumenterer Vedsgaard, fordi 

det er mere abstrakt end ledfunktion (interview, 2013b). Dette begrundes med at Det er meget let at 

lære børn helt ned til 1. klasse at i en sætning, der er nogle ord der betyder hvad der sker, der er 

nogle ord der betyder hvem der gør det, og nogle ord der betyder hvor og hvornår det sker (ibid., 

2013). Denne metasproglige forståelse for leddene og deres funktion vurderer hun vil afløse aktivi-

teten med at sætte kryds og bolle. En aktivitet som i forvejen er meningsløs i SFL-metoden da den 

ikke formår at pege ind i teksterne.   

I forbindelse med sidstnævnte citat som indeholder en række relativsætninger, kan indskydes Veds-

gaards kommentar til mit spørgsmål om hvorvidt det kan kaldes funktionelt at fravælge startkom-

maet: Det er meget svært at få børn, og nogle gange også lærerstuderende, til at se at en relativ-

sætning er en del af en anden sætning, fordi man er så vant til at tænke i komma som store betyd-

ningsadskillende tegn, og det er det slet ikke (ibid., 2013b). Hun ser sig enig i at det må være et 

funktionelt komma, for hun oplever at startkommaet ofte skaber misforståelser hos børn omkring 

hvad en sætning er, idet man deler led som betydningsmæssigt hænger sammen. Så på trods af at 

det er et grammatisk komma, er det mere funktionelt i anvendelsen end startkommaet.   

Når vi altså taler om en funktionel tilgang, omgås det mest i litteratursamtaler og grammatik. Veds-

gaard har aldrig benyttet denne tilgang direkte i kommaundervisningen. Hun udelukker dog ikke 

muligheden, for På samme måde som du kan sætte kryds og bolle og finde ud af hvornår der skal 

være komma, kan du også finde processer og deltagere og finde ud af hvornår der skal være komma 

(ibid., 2013b). Men om denne metode er bedre, er der ingen der ved, mener hun.  
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Kort sagt; man kan godt anvende funktionel grammatik med farvekoder til kommaundervisning, det 

er dog ikke påvist at have en effekt. Det er endnu ikke forsøgt da kommaet er strukturelt funderet og 

har et helt andre mål end den oprindelige tanke bag SFL-metoden. I enkelte tilfælde kan man tale 

om funktionel kommaundervisning hvilket påvises i næste afsnit, men tilgangen er mest og særde-

les anvendelig i arbejdet med syntaks.  

 

7.2. Didaktiske prioriteringer 

Før min undervisning som ligger til grund for opgavens empiri, har jeg ikke haft dybere kendskab 

til SFL, og derfor er det ikke anvendt. Men tanken om den metasproglighed SFL har givet de elever 

der arbejder med det, har fanget min interesse, og derfor har jeg villet undersøge om det også kunne 

give eleverne en større grammatisk forståelse. Men forudsætningen herfor er naturligvis at man ar-

bejder med en SFL-tilgang til grammatikken også, og det kræver et kendskab til og en delvis im-

plementering af tilgangen. Idet SFL ikke er så udbredt i Danmark endnu, ud over de skoler der har 

udviklingsarbejder i proces (interview, 2013b), anvender mange lærere i praksis den rent strukturel-

le grammatikundervisning, inklusiv undertegnede. Grammatik er typisk adskilt fra den almene un-

dervisning, og indholdsmæssigt foregår det ved at regler forklares, opgaver udleveres og laves, og 

dette måske dialogisk og med samarbejdslæring. Herunder vil jeg fremlægge nogle didaktiske prio-

riteringer i arbejdet med syntaks og komma. 

 

Trappediagram 

Ved hjælp af et trappediagram kan eleverne få forståelse for niveauerne mellem hel- og ledsætnin-

ger og disse imellem. En regel man kan have in mente er at der skal sættes komma når man går op 

ad trappen, men det er frivilligt om man sætter komma ned ad trappen (Grosbøll & Wrang, 2009, s. 

170). Dog skal der sættes tegn mellem ledsætninger på samme niveau. Hvis eleven selv inddeler sin 

tekst i trapper, bliver undervisningen funktionel idet øvelsen er en del af tekstproduktionen. 

Figuren herunder viser et udsnit af Simons tekst som jeg har indsat i diagrammet og tilføjet tegn-

sætning (fravalgt startkomma i dette særlige tilfælde): 
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Diagrammet består af en helsætning, Jeg prøvede at skrie, en sideordnet helsætning med adversiv 

sætningskobling ”men”, en helsætning med opremsningskommaer ”de havde bedøvet”… og til sidst 

en relativ ledsætning som 1. underordningsgrad. Her kan man arbejde med sætningskoblinger for at 

binde kohæsionen bedre sammen: 

 

For at kunne vurdere hel- og ledsætninger kan det være en fordel at kende forskellen på side- og 

underordnede koblinger som her med de temporale koblinger ”da” og kausale ”for”.  

Oplæsningsøvelse med de to kommatyper 

Hvis man vælger at eleverne skal arbejde med begge kommatyper, vil en oplagt didaktisk øvelse 

være at eleverne først producerer en tekst og dernæst forsøger at indsætte kommaer efter de to prin-

cipper. Dette vil have den bedste effekt ved dialogisk samarbejde, for så drøftes kommasætningen, 

og det kan øge motivationen. Herefter kan teksterne læses op, og forskellen på de to typer vil kom-

me tydeligt til udtryk i læserytmen (Bjødstrup, 2004, s. 83). 

Farvekodeinddelt elevtekst 

Selvom SFL-metodens mål ikke er en videregivelse af et fastlagt regelsæt, vil jeg her påvise hvor-

dan man vil kunne undervise i komma ud fra forståelsen. Dette skal ikke ses direkte som en priorite-

ring, snarere som en mulighed i en SFL-klasse som har grundforståelsen for farvekoder. Jeg har lånt 

et udsnit af Leas tekst og markeret deltagere med rød, processer med grøn og omstændigheder med 

blå (Johansson & Ring, 2012, s. 224): 

- ”Ja den er ikke så god den slot, og den er heller ikke smuk.” siger mor. Når de sover bliver 

ligen til en spølse… hun tag en kniv og kniven falder på fars fod, Mor vågnede hun skrig. 

”Ole vågn op, vågn op Ole!” ...Men Ole var død, mor ser på ligen den var ikke åner sengen  

 

Såfremt man er godt inde i SFL-tænkningen og har styr på farvekoderne, må denne funktion være 

lige så anvendelig som traditionel kommasætning. Sætter man startkomma, skal det placeres mel-

lem processerne, og underlader man kommaet foran ledsætninger, kræver det en organiseret gen-

nemgang af led og deres forskellige niveauer. Den forståelse som SFL-eleverne ifølge Vedsgaard 

havde (interview, 2013b).  
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Et fælles sprog  

SFL omhandler ikke bare danskfagets tekster, men tekster i alle fag (Johansson & Ring, 2012, s. 

28). På denne måde kan man sige det bliver skolens kultur at reflektere over sprogbrugen, ikke bare 

i teksterne, men det overføres på relationer og giver en dybere forståelse for måden vi taler sammen 

på og de motiver der ligger bag. Didaktisk skal man gøre op med sig selv om man vil implementere 

funktionel grammatik fra genrepædagogikken eller blot benytte dele af den i undervisningen. Helt 

basalt mener genrepædagoger at en bevidst viden om, hvordan sproget fungerer i forskellige sam-

menhænge, vil gøre det lettere for eleverne at lære sproget og at lære på sproget (Johansson & 

Ring, 2012, s. 27). Man vil altså få lettere ved at lære om sprog samt lære i generel forstand.  

 

7.2.1. Anbefalinger fra en CFU-konsulent 

I forbindelse med opgaven har jeg samtalt med en pædagogisk konsulent fra CFU Aarhus som i 

syntaksarbejdet kunne anbefale To ret nyt materialer, Mango og Haps, som gør syntaks på sætnin-

ger brugbare for elever på mellemtrinnet (interview, 2013a). Hun nævnte at mange anvender Dansk 

Direkte og Fandango, men i sidstnævnte er der vækstmuligheder i forhold til det funktionelle. Fan-

dango har et hæfte der hedder Sprog hvor man arbejder med teksttyperne inden for genrepædago-

gik (ibid., 2013a). Der er mange anvendelige funktionelle metoder, fx fortæller hun om hvordan 

grammatikken kan sættes i spil i uderummet: Dét at komme ud og gøre noget aktivt, det har en stor 

effekt, mest i drengegruppen men også i pigegruppen. Nogen gør det ved simpelthen at bygge un-

dervisningen op omkring spil hvor eleverne så skal ud og finde ledsætninger og helsætninger i for-

skellige løb, det kan være en slags stjerneløb (ibid., 2013a).  

Personligt har jeg fået øjnene op for materialet Når bogstaver mødes som producerer opgaver til 

hvert stavetrin ud fra stavetrinsmodellen fra niveau 1-5; begyndende bogstavbevidsthed til beher-

skelse (Borregaard, 2008a, s. 35). I 5. klasse er disse elever på 3.-4. stavetrin hvor der kan arbejdes 

med lydfølgeregler og morfemer (ibid., 2008a, s. 37). 

7.3. Overvejelser over undervisningsmetoder for de to elevgrupper 

Min analyse viser elevernes grammatiske niveau med en overvejende strukturel undervisning mens 

genrepædagoger og metodens fortalere, jf. mit interview, bringer deres erfaringer i spil ved at oply-

se hvad de oplever den funktionelle grammatiske tilgang kan forbedre i grammatikundervisningen. 

Samtidig påpeger de at eleverne med sproget i spil bedre vil kunne se en mening med undervisnin-
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gen hvilket er et kriterium for succesfuld motivation (Bråten & Anmarkrud, 2010, s. 29). Derfor 

ville dette være en metode som særligt vil kunne sættes i brug i forbindelse med de danske elever i 

min undersøgelse. Det relativt høje antal fejlbesvarelser må henledes til strukturen med den overve-

jende deduktive undervisningsmetode med for lidt veksling mellem elev- og lærer-styring og et 

grammatisk formfokus sidestillet med det almene tekstarbejde (Borregaard, 2008b, s. 64). En funk-

tionel grammatisk tilgang ville med sikkerhed kunne opveje denne balance og give dem en dybere-

gående sproglig indsigt der sætter dem i stand til at kunne analysere leddene meningsfuldt.  

Hvad angår de franske elever, viste de interesse og overskud i tilegnelsen af reglerne som de er vant 

til fra det grammatisk tunge modersmål. Men i anvendelsen viste det sig at de midt i skrivelystens 

udformning mest af alt placerede deres kommaer med basis i de franske metoder. Derfor ville en 

løsning for dem være ikke at sætte komma foran ledsætning. Disse tosprogede elever er, som min 

praktiklærer understregede det, vant til struktur i undervisningen, og de udviste interesse for stoffet 

hvilket kendetegner en indre motivation som vil øge engagement og udholdenhed (Bråten & An-

markrud, 2010, s. 29). Om motivationen forårsages af mestrings- eller præstationsmål, er vanskeligt 

at konkludere, men med målet om at blive den bedste (præstationsmål), betegner det den ydre moti-

vation. Her kan målbare resultater hurtigt blive centrale for eleverne og udforme et konkurrence-

præget klasserum. Det er muligvis lettere at skabe i en klasse med fire end i en med 19 elever, for 

kun en vil kunne kalde sig ”den bedste”. En genrepædagogisk metodereform ville nok ikke umid-

delbart være nødvendig her, men en implementering havde ikke været uinteressant. I så fald ville 

eleverne med stor sandsynlighed være omstillingsparate til at kunne modtage traditionel undervis-

ning på fransk, for som Vedsgaard nævner, opleves det ikke som et problem at skifte metode (inter-

view, 2013b). Denne udtalelse var i forbindelse med overgangen fra funktionel til traditionel gram-

matikundervisning som eleverne indtræder i på sluttrinnet for at metoden skal tilpasses afgangsprø-

vens form.  

 

8. Diskussion 

8.1. Hvilken kommatype?   

Et er at diskutere hvornår eleverne bedst lærer, andet er hvad de skal lære. En af de store problema-

tikker inden for kommatering er den valgfrihed vi har i dag. Elever der begynder i folkeskolen har 

givetvis ingen forudfattede meninger om tegnsætning, så for dem kan det måske være uproblema-

tisk at undervise i den kommatering Sprognævnet anbefaler? I min analyse viser det sig, præcis som 
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Vedsgaard erfarer, at eleverne har svært ved at finde mening i det grammatiske komma. En af de 

danske elever har helt mekanisk placeret sit komma efter at og før og. Hun udviser ingen forståelse 

for placeringens betydning for oplæsning, men sætter det sådan konsekvent. Sådanne eksempler 

peger kraftigt på en mere manglende funktionel forståelse, eller blot et indblik i tegnets oprindelige 

pausefunktion. 

Dansk Sprognævn udgav i 1993 en debatbog om kommatering hvori de bringer følgende argumen-

tation (Jacobsen & Gradenwitz, 1993, s. 20): Hvorfor så ikke simpelt hen indføre pausekommaet 

som det eneste, altså den kommatering som det meste af den øvrige verden bruger? Fordelene er 

indlysende: Vi ville få et klart system uden undtagelser, kommaet ville blive en støtte ved oplæsning 

(idet det grammatiske komma jo skal ignoreres hvis man vil læse meningsfuldt op), og de nordiske 

skriftsprog ville have nærmet sig endnu et skridt til hinanden. Det skal pointeres at pausekommaet 

blev afskaffet tre år senere, men meningen er den samme hvis vi indsætter det valgfrie startkomma 

som indeholder dette øje for betydningen. Fra en danskfaglig vinkel ser dette logisk ud: Det nye 

komma er en håndsrækning for at nå hinanden sprogligt internationalt, og samtidig vil det dermed 

være lettere for os at tilegne os andre sprogs tegnsætning. Tidligere formand for DSN vurderer (Da-

vidsen-Nielsen, 2001): Mit eget skøn er at den nye kommatering som helhed er lettere at lære end 

den traditionelle. Hvad indlæringsarbejdet angår, skal det tilføjes at det nye komma ikke vil være 

noget væsentligt problem for dem der er godt hjemme i traditionel tegnsætning. DSN informerer at 

der både undervises i ny og traditionel kommatering, og at der til studentereksamen er valgfrihed 

(Dansk Sprognævn, 2001). 

 

8.2. Problematikker fra en lærerorienteret synsvinkel 

Fra min vinkel er problematikken ikke om eleverne er motiverede, for det mærkede jeg at størstede-

len var. Om det udtrykkes via en ydre motivation der søger at give det bedste resultat i en test, eller 

om eleverne stræbte sig for at kunne tilegne sig det bedre, er mindre betydeligt. For mig at se ligger 

problematikken hos lærerne: Hvor mange lærere er godt hjemme i traditionel tegnsætning? Selv har 

jeg oplevet praktiklærere sætte komma ganske fejlagtigt, og jeg er endda blevet takket for at under-

vise i det så læreren kunne slippe. Forfatterne til Grammatik i dansk er enige i problemstillingen 

(Grosbøll & Wrang, 2009, s. 32). De beretter om det kollektive gys der går igennem lokalet, selv 

hos lærerstuderende, når ordet ”grammatik” nævnes. Dette udleder de, skyldes den undervisning de 

studerende selv husker fra deres skoletid, og denne har højst sandsynligt været med et strukturelt 

sprogsyn som indgangsvinkel. I værste fald kan den strukturelle, traditionelle tilgang virke hæm-
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mende for nogle elevers læring hvis den bliver for fikseret omkring regler, hvilket må betyde at 

læringsudslaget afgøres af den enkeltes læringsstil. Afgørende betydning for at tilegne sig gramma-

tik har det som tidligere nævnt om de læser meget, for herved bruger de sproget hvilket også gør 

dem til bedre skrivere (ibid., 2009, s. 33). En motivationel faktor kan være at eleverne oplever 

grammatikundervisningen som funktionel i forhold til det kommunikative spektrum, jf. Bråtens 

samarbejdslæring, og her kan SFL eller dele af metoden anvendes.   

Men hvad så med de elever der elsker grammatik? I undertegnedes skoletid blev enhver opgave 

med henblik på grammatik slugt råt, og den strukturelle undervisning var ikke hæmmende for min 

motivation. Tværtimod identificerer jeg mig let med de franske elever og er velbefindende med at 

de grammatiske færdigheder er på plads. Det er måske til tider forårsaget af ydre præstationsmål, 

men hvad gør det når motivationen er der? Dog vil der stadig være vækstmuligheder i tekstarbejdet, 

såvel færdigheds- som kundskabsmæssigt.   

 

9. Konklusion 

Jeg mener at have opstillet mulige årsager der kan ligge til grund for elevernes motivation til at lære 

fænomenet komma. Motivation er en følelse som bestemmes af indre eller ydre omstændigheder der 

påvirker hinanden og er svært adskillelige. Motivation kan ikke iagttages kontekstløst, men må for 

at kunne bedømmes tage afsæt i en konkret situation som i denne opgave. 

De to franske elever, Simon og Lea, oplever et engagement fra forældrene der vil hjælpe med deres 

opgaver og et fransk skolesystem med tankpasserpædagogik, og samtidig bliver de bedømt med 12 

karakterer pr. trimester alene i dansk. Ydermere er karakterne ikke bare fagligt orienteret, men de 

bliver til og med målt på deres deltagelse og motivation i timerne. Denne ydre rammesætning kan 

tilsidesætte ønsket om mestring og søger i stedet at fremtvinge en god præstation i et konkurrerende 

læringsmiljø. Bråten mener at denne konkurrenceindstilling på sigt vil svække motivationen (Bråten 

& Anmarkrud, 2010, s. 29) hvilket i et globalt uddannelsesøjemed, jf. evalueringskultur, vil blive 

problematisk, men i dette tilfælde menes i klasseværelset. En indre motivation havde eleverne også 

i og med at de blev hørt og set, og der var plads til deres indflydelse. Den strukturelle grammatik-

undervisning opleves ikke som en hindring for motivationen da eleverne er fortrolige med denne 

form. De store skriftsproglige vækstmuligheder i deres elevtekster vidner om at det danske sprog 

ikke har førsteprioritet i hverdagssproget ud over dansktimerne. For disse elever vil et kommate-
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ringssystem med logisk-semantisk fundament give mening parallelt med at de lærer det franske som 

bygger på samme indholdsprincip. 

De danske elever udviste i timen generelt fornuftige kommakundskaber, men i opgavebesvarelserne 

chokerede de med utilfredsstillende færdigheder. Dette får nogle mærkbare konsekvenser for mine 

didaktiske overvejelser vedr. arbejdet med det syntaktiske niveau i sprogundervisningen. Netop 

fordi flere elever brugte fejlbare regler konsekvent, og andre fravalgte startkomma mere eller min-

dre bevidst. Alt i alt blev der sat flere forkerte, eller manglende, end rigtigt placerede kommaer. 

Eleverne havde vanskeligheder herved, og deres svar vidnede om en forvirring over for reglerne. 

Undervisningen forinden tog afsæt i strukturelle metoder, så på baggrund heraf vurderes at en funk-

tionel grammatiktilgang for dem vil være effektiv. Hermed tænkes særligt på induktive metoder 

med grammatik som en del af tekstarbejdet.  

Med henblik på opgavens hypotese er jeg kommet frem til at en funktionel kommatilgang nærmest 

er ikke-eksisterende (interview, 2013b), men den samme indgangsvinkel til det syntaktiske niveau i 

sprogundervisningen kan være yderst frugtbar. Denne får dem til at se kryds og bolle-regler som 

meningsløse, for de arbejder bevidst med sproget i funktion og ikke med mekaniske opgaver. Da 

mening giver motivation, er hypotesen i teorien verificeret. Men om den samme motivation forelig-

ger til at lære komma inden for SFL’s metode, har jeg ikke kunnet bekræfte. Det skal dog pointeres 

at opgaven har eksemplificeret at elever har svært ved at se meningen med grammatisk komma. 

Derfor kan det overvejes om det ville være mere funktionelt for elever ikke at sætte komma foran 

ledsætninger.  

For at få læring ud af en strukturel grammatikundervisning skal man være modtagelig for formen 

(Hedevang, 2003, s. 58). Denne er i virkeligheden nok mest anvendelig for de elever der ser en me-

ning og har mestringsmål for at lære eller vil opnå en bestemt karakter. Men situationen med eleven 

Mette indicerer at de fagligt svagerestående elever øjensynligt kræver ekstra lærerstøtte, eller også 

vil dette kunne løses ved Bråtens samarbejdslæring som virker større muligheder for en indre moti-

vation (Bråten & Anmarkrud, 2010, s. 29). Under alle omstændigheder skal trinmålene nås for hhv. 

de fem mål om grammatisk kundskab og det ene om grammatiske færdigheder, men spørgsmålet er 

med hvilken metode dette gøres. Den interviewede SFL-repræsentant argumenterer for at en funkti-

onel tilgang vil give eleven en forståelse for sproget i brug og sætningens opbygning i led (inter-

view, 2013b), men CFU-konsulenten anbefaler en blanding af sprogsynene (ibid., 2013a). På grund-

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Louise Nielsen (LN290029) – VIA University College i Nr. Nissum – Bachelorprojekt 2012/13 
 

Side 37 af 48 
 

lag af dette må det være op til den enkelte underviser at tilrettelægge en alsidig grammatikundervis-

ning med afsæt i viden om elevernes forudsætninger for motivation. 

 

10. Perspektivering 

Det ligegyldige komma contra glæde og livsduelighed. Efter nærværende opgave kan denne over-

skrift på en artikel fra Folkeskolen.dk lyde lettere provokerende (Folkeskolen.dk, 2012). Men tager 

man alle trin- og slutmål for de 10 år i folkeskolen op til revision, er det en meget begrænset del 

som indeholder tegnsætning, og særligt komma. Efter endt folkeskoletid vil formodentlig kun de 

færreste tænke tilbage og med taknemlighed erindre de små tegn. Artiklen argumenterer at Der må 

gøres op med forestillingen om, at skolen er til for at lære eleverne kompetencer som kun er brug-

bare i skoleregi! (ibid., 2012). Jeg vil ikke i denne sammenhæng diskutere udsagnet, blot pointere at 

vi ikke kan forvente at alle har en naturlig interesse for det. Vi kan som lærere påpege betydningen 

af at kunne sætte et korrekt komma, men vi vil aldrig vide om eleverne lærer sig det for skolens, 

lærernes eller forældrenes skyld, eller om de selv ser vigtigheden af det. I en anden artikel af en 

folkeskolelærer (Folkeskolen.dk, 1996) påpeges at kun to i klassen lærte komma til trods for de 

flere hundrede timers undervisning deri. De to uddannede sig begge som dansklærere mens de an-

dre i dag klarer sig fint i alverdens andre jobs (ibid., 1996). Lidt firkantet kan man stille sig det 

spørgsmål om vi vil have glade eller dygtige børn, og om begreberne lyst og faglighed behøver at 

være modsætninger. Uanset tilgange er det en nødvendighed at læreren ikke alene underviser ud fra 

personlige præferencer, men differentieret i henhold til den enkelte elev, nemlig for at denne alsi-

dighed som folkeskoleparagraffen lægger op til kan sætte sit præg på undervisningen.   

Opgavens forfatter må indrømme at se sig overrumplet af sit grammatiske syn. Et gennemgående 

strukturelt grammatiksyn skal omdannes – hvis ikke muligheden for at udøve en implementering af 

SFL-metoden befinder, så skal i hvert fald dele af den funktionelle lingvistik rodsætte sig fremover. 

En virkningsfuld metode der giver mening for eleverne samt lyst til at lære og udvikle sin sprogbrug 

og -forståelse må ikke gå en kommende folkeskolelærer forbi. 

Målet med denne opgave har dog ikke været at udmønte SFL og dennes praksis i en danskfaglig 

kontekst, snarere at undersøge hvordan man gennem vanedannende strukturtænkning kan bane vej 

ind til en mere nytænkende og motiverende grammatikundervisning.  
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12. Bilag 

Bilag 1. Beskrivelse af to elever fra hver klasse 

Franske Simon 

Fagligt: Simon kom på skolen for et år siden. Han er fagligt dygtig og behersker det danske sprog 
med en tydelig og nøjagtig udtale. Han skriver sammenbunden skrift så fint at det næsten ligner en 
computerskrift. Godt ordforråd men stavemæssigt har han nogle mangler, staver fx "mej" i stedet 
for "mig". Simon sætter kommaer i sine historier efter at have haft undervisning i dette i få timer.   
Socialt: Han er en meget selvstændig dreng som tager stilling og gerne vil diskutere, men da han er 
delvist ny i en klasse med kun tre andre piger, giver det nogle sociale udfordringer som tydeligt 
påvirker hans koncentration og indsats i timerne.  
 

Franske Lea 

Fagligt: Lea har gået på skolen i et år og kom der med stort set ingen danskkundskaber. Hun har 
lært meget, men har stadig et lille ordforråd, gebrokken udtale og vanskeligheder ved at udtrykke 
sig på forståeligt dansk. Leas skriftsprog er som det mundtlige mangelfuldt, fx hedder overskriften 
på hendes gyserhistorie "Fridag den 13 i slot" (fredag den 13. på slottet).  
Socialt: Til et forældremøde pointerer lærerne at hun er med til at bagtale den eneste dreng i klas-
sen. Faderen kender problemstillingen hjemmefra hvor han plejer at sige: "Hvem styrer herhjemme: 
børnene eller forældrene?" Samme tone foreslår han til skolebrug; den giver respekt. Lea har én 
gang ikke lavet lektier til min undervisning. Faderen bedømte at hun var for træt sent en søndag 
aften og skrev en mail til min praktiklærer herom. Lea var ulykkelig, det oplevedes som en straf 
ikke at have lavet lektier.  
 
Danske Frederik  

Fagligt: Frederik markerer næsten til alle mine spørgsmål i kommaundervisningen; Hel- og ledsæt-
ning, han kan forklare det hele. En fagligt stærk dreng der er ihærdig med sine opgaver og aktiv på 
klassen. Det skriftlige skal der arbejdes med, her kan han godt gøre sig mere umage. 
Socialt: Han har mange venner i klassen og er god til at hjælpe de mindre fagligt dygtige. Han får 
god støtte hjemmefra og har forældre der selv er lærere på skolen. 
 

Danske Mette: 
Fagligt: Hun ligger fagligt under middel og har svært ved at følge med. Hun forsøger at lave sine 
lektier hjemme, men kommer ofte med halvfærdige løsninger. Hun har brug for megen faglig støtte. 
Socialt: Klasselæreren fortæller mig at Mettes forældre nyligt er blevet skilt, og dette har taget hårdt 
på hende. Hun har koncentrationsbesvær og sejler nogle gange mentalt væk i timerne. Hun har få 
venner i klassen som hun oftest holder sig til.  
 

Bilag 2. Elevtekster – to gyserhistorier af de franske elever, Simon og Lea 

Simon 

Dramatisk død 

Hej, jeg hedder Victor, og jeg er 10 år. Min familie og mej skal på ferie på et gammelt og mørkt 
slot. Lidt længere fra slottet var der en kirkegård. Jeg havde bestemt at gå over på kirkegården 
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klokken midnat og det var nemlig fordi at det var fridag den 13. Tik-tak, tik-tak. Nu! Var det mid-
nat, jeg tog sko på og en sweater, jeg listede mej ud af slottet uden lyd. Vinden susede, træerne blaf-
rede, grusstenene knasede og jeg havde det koldt. Selv om jeg havde det rigtig godt ind i min bløde 
seng, i mit varme værelse, i det hyggelige slot men der var ligesom hvis en stærk stemme som sag-
de: kom, kom lille dreng. Og mej, der var så nysgerrig så gik jeg hen ved kirkegården. Glllll. Jeg 
havde det koldere en jeg aldrig havde haft det så koldt.  
For at have lidt varme set jeg mej ned og lækkede øjnene. Pludselig når jeg åbnede øjnene igen var 
der øjne nej, ikke mine, andre, store og grimme. Lidt bag efter, når jeg var vandt til at det var mørkt 
så jeg at det var mennesker. Jeg prøvede at skrie men det nøtes ikke til noget de havde bedøvet mej 
med kloroform, taget mej ind i en bil og kørte mej langt bort i en landsby hvor det var de onde der 
bestemte. De tog mej ud af bilen, ind i et lille hus og begynd med at true mej med at dræbe mej, 
henge mej, ikke hyggelig hvil. Fordi at jeg var spænt fast. Jeg begyndte med at bide i reblet hvor jeg 
var spænt fast i. Endelig kunne jeg komme fri. Jeg gik ud af huset og løb i syd rætning. Bom: Nej 
jeg var faldt ned i en dal. Plask, gjorde det når jeg faldt ned i floden som var nede i dalen.. Jeg svø-
mede og svømede og svømede. Pludselig var der en mand der tog mej op af floden. Han talte ikke. 
Når vi var nådet hene til et lille skur, spændt mej fast gjorde en kniv klar gik tet på mej og Aaaaaa 
han ska mej over. Og nu jeg i Paradis og skriver den forfærtellige his  
 
Lea 
Fridag den 13 i slot 

Marie og Joe bor i en stor og mørke kirke med mor og far, men de skal flydte i en stor slot.  
Fordi engang midt om natten hørte Marie og Joe en lyd i kirkegår de går ned og så hør de mer og 
mer lyd, og når de kom ud så de en mand… den var død… lang væk ser de hvid damen med en kniv 
i hånden med mange blod på… de skrig, de kom op og sig til mor og far – ”Mor, far, vi har set hvid 
damen!”  
råbte de, mor siger at det kan ikke være rigtigt. Så kommer far i og så råbte han 

- ”Ja, det er rigtigt!” Så skal de flødt i slot, ja det skal de. I billen skrig Marie og Joe  
- ”Vi skal i slot, vi skal i slot!” 
- ”Ja, ja.”  
- sig mor og far. Men… når de kom i slot så ser de at den var meget stor, og mørk, og der var 

rotter og det er ikke så flot, og der var ikke noget at spise, og byen er meget langt væk. 
Men… i nat når de i seng ser mor og far en lig…  

- ”Hvor er det skumel.”  

siger far, og ser på ligen.  
- ”Ja den er ikke så god den slot, og den er heller ikke smuk.” siger mor. Når de sover bliver 

ligen til en spølse… hun tag en kniv og kniven falder på fars fod, Mor vågnede hun skrig. 
”Ole vågn op, vågn op Ole!”  

...Men Ole var død, mor ser på ligen den var ikke åner sengen men ser hun at ligen går… men plud-
selig kom Marie og Joe… og når de åbner dør skriger ligen hun har kun en arm, sin aden arm er 
godet i stykker, mor siger.  

- ”Så har hun kun en arm!”  
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Men det var den arm hvor der var kniven… og den beverdede sig. Armen går til mor hun ville tag 
kniv af men armen går, hun går hind til Joe, og Joe tag kniv med arm og han kaste kniven i ligens 
maven, ligen død, og det var mangre de kaste ligen i skralespand. Men i aften ser de far, mor kan 
ikke forstår 

- ”Hvar du ikke død.” Spurgte hun far smiler…  
- ”Jo, jo…” Mor ser på sin fod. 
- ”Du har kunne en fod tilbag!”  
- ”Ja! Hahahaaa…”  

Far blev til en spølser og mor død, Joe tag kniv og kaste den i fars mave. De kaste fars og mors lig i 
skralespand og mormor og farmor kommer og de går i mormors og farmors hus… Men i dag er det 
en slot hvor spøelser bor… hahahaaa.”  
FIN   
 

Bilag 3. Karakterhæfte fra den franske klasse  

Karakter :    skoleår : 
Klasse :   trimestre :     

 
 

     

Mundtligt udtryk      

Forståelse af 
det talte sprog 

     

Ordforråd 
 

     

Skriftligt udtryk      

Grammatik 
 

     

Retskrivning 
 

     

Højtlæsning 
 

     

Læseforståelse 
 

     

Historie 
 

     

Geografi 
 

     

 

Deltagelse 
(partipation) 
 

      

Motivation 
(motivation) 
 

      

Holdning       
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(comportement) 

Orden 
(organisation et 
soin) 

      

 

 

Bilag 4. Kommaopgaver besvaret af danske elever, Frederik og Mette 

Frederiks besvarelse 
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Mettes besvarelse 

 

 

Bilag 5. Transskription af interview med SFL-repræsentant Mette Vedsgaard 

Jeg har tilladt mig kun at anvende det mest relevante for opgaven.  

 

Kan man arbejde funktionelt med komma, og hvordan? 
Det arbejder man slet ikke med, for komma hører hjemme i en strukturel grammatik, og det er det 
der er hele problemet så at sige med den strukturelle grammatik at den kommer til at henvise til 
grammatik. Når jeg holder efteruddannelse for lærere, spørger jeg dem tit: ”Hvorfor skal børn lære 
kryds og bolle?” Og så kan du næsten selv gætte hvad de svarer. ”At det er fordi de skal lære kom-
ma.” Men komma er jo også et grammatisk fænomen. Der er ikke nogen sprogforskere der interes-
serer sig for komma. Der er ikke nogen der forsker i komma. Der har været nogle få sprogforsk-
ningsmæssige diskussioner af om man kan hævde om komma betyder noget for læseforståelse eller 
ej. Og det er man ikke blevet enige om. 
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Så komma, det er i sprogforskning et meget perifært fænomen, og det er interessant i forhold til 
hvor meget det fylder i danskfaget, hvor det tilsyneladende er selve grundlaget for rigtig meget af 
vores grammatikundervisning. Og det er et paradoks. Og man kan sige at introduktionen af de her 
funktionelle tilgange til grammatik er netop at komme uden om at grammatik bare skal pege på 
grammatik, altså pege tilbage på kommatering. Så derfor, jeg har aldrig undervist nogen i komma 
med rød, blå og grøn. Det kan man selvfølgelig godt. På samme måde som du kan sætte kryds og 
bolle og finde ud af hvornår der skal være komma, kan du også finde processer og deltagere og fin-
de ud af hvornår der skal være komma, men det er ikke det der er pointen med det. Jeg ved ikke om 
man kan sige man bliver bedre til at sætte kommaer – det er der vist ikke nogen der kan påstå noget 
om.  
Man vil slet ikke interessere sig for det mere, det spiller en meget marginal rolle i undervisnings-
sprog. Fordi, hvorfor har man grammatik? Hvorfor skal børn over hovedet have et metasprog om 
sprog? Det skal de jo fordi de skal forbedre deres kommunikative kompetencer, både deres recepti-
ve og deres produktive sprog. Og den forbindelse er helt væk i den strukturelle grammatik. Altså, 
der er ingen forbindelse mellem udvikling af læsefærdighed, udvikling af skrivefærdighed, og så 
arbejde med grammatik.  
 
Og det kan man både se i praksis ved at mange lærere arbejder med litteratur og arbejder med sprog 
som to forskellige ting. Man ser det simpelthen som to forskellige fagområder med to forskellige 
arbejdsformer og med forskelligt materiale. Så man arbejder ikke med grammatik når man arbejder 
med litteratur. Og man arbejder ikke med litteratur når man arbejder med grammatik. Derfor kan 
man ikke skabe den her forbindelse til børnenes faktiske kommunikative kompetence inden for, 
eller det er i hvert fald meget svært, inden for den strukturelle grammatik. Så derfor er læringsmålet 
med funktionel grammatik et helt, helt andet: Det er at blive bedre til at forstå lige præcis den tekst 
du arbejder med, eller blive bedre til at skrive den tekst man nu engang er i gang med at skrive 
sammen med klassen. Det har sådan set ikke metasprog som mål. Man er ikke så interesseret i om 
børnene nu kan bruge deltagere, omstændigheder og processer rigtigt. Man laver ikke øvelser med 
det som sådan fordi det indgår i skrive- og læsearbejdet. Hvis du tager en almindelige grammatik-
bog, så vil den største enhed som eleverne vil møde, det vil være en sætning. Og måske ikke engang 
en sætning, måske et led, altså en tre-fire ord der hænger sammen i et led. Og en grammatikbog 
indeholder ikke tekster, men den mindste enhed man arbejder med i en funktionel tilgang er en 
tekst. Man arbejder aldrig med ord, med led eller sætninger, sådan som de ser ud i en grammatik-
bog. Så alt det her med kommaregler, ledsætninger og hovedsætninger, det er svært at svare på, 
fordi det fylder stort set ingenting.  
 

Man arbejder ikke med de der øvelser: ”Her er 10 sætninger. Find deltagere, omstændigheder og 
processer.” Det kan man godt gøre en lille smule når de skal lære det, men det er ikke det gramma-
tikundervisning består af overhovedet. Den består af at sige i stedet for: ”Her er en tekst hvor pro-
cesserne er meget billedskabende. Find de processer der betyder at nogen bevæger sig, og se på 
hvordan de skaber betydning i teksten.” Så det er en helt, helt anden rolle sproget spiller, og ikke 
mindst metasproget spiller.  
 
Sprognævnet anbefaler jo at vi ikke sætter startkomma – det er vel også funktionelt idet det 
har øje for betydningen?  
Jo, det tror jeg godt du kan sige, for når vi sætter startkommaer, deler vi jo faktisk op inde midt i et 
led, i noget som hænger betydningsmæssigt meget tæt sammen. Og det har jo ingen… Det er jo 
netop det der er pointen med at sige at komma kun er grammatik der henviser til grammatik. Lige 
præcis det komma er jo over hovedet ikke betydningsbærende. Det skaber faktisk en stor misforstå-
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else hos børn af hvad en sætning er. Det er meget svært at få børn og nogle gange også lærerstude-
rende til at se at en relativsætning er en del af en anden sætning, fordi man er så vant til at tænke i 
komma som store betydningsadskillende tegn, og det er det slet ikke. Der findes ingen kommaer i 
talesproget for eksempel, det fungerer fremragende uden.  
 
Det der sker er at det bliver endnu mere meningsløst for dem at arbejde med kryds og bolle, fordi at 
det netop ikke kan pege ind i teksterne og ikke kan pege ind i læsningen og skrivningen. Så nogle af 
lærerne har lavet deres egen lille praksis som er at ”når vi træner til eksamen, så er det kryds og 
bolle, men når vi skriver og læser, så er det rød, blå og grøn.” Og det ved jeg ikke hvor pædagogisk 
hensigtsmæssigt det er, det tror jeg altså ikke det er, men det er sådan de siger de kan skille det ad. 
Og det er jo en pragmatisk løsning fordi de her børn skal jo til den prøve. Der er også nogle lærere 
der er begyndt at arbejde med grammatikundervisningen i engelsk.  
 
Men det der er anderledes i forhold til den strukturelle grammatik er at man lærer det i omvendt 
rækkefølge. I den strukturelle grammatik vil man først lære ordklasserne, og så lære ledfunktionen. 
Her er det omvendt, her lærer man først ledfunktionen, og så ordklasserne bagefter. Ordklasserne er 
faktisk en omvej til at lære at kigge på sprog for børn, fordi det er mere abstrakt end ledfunktion. 
Det er meget let at lære børn helt ned til 1. klasse at i en sætning der er nogle ord der betyder hvad 
der sker, der er nogle ord der betyder hvem der gør det, og nogle ord der betyder hvor og hvornår 
det sker. Det kan man lære børn fra de kan lære at tale, tror jeg. Og det gør man jo normalt ikke i 1. 
klasse, lærer dem ledanalyse ned i tre led.  
 
Har man en bestemt kommatype inden for SFL?  
Jamen, faktisk så har man nogle andre definitioner på hvad en sætning er, og hvad en ledsætning er. 
Og det vil jo sige at man skulle sætte kommaer på en helt tredje måde. Jeg ville aldrig sætte gram-
matisk komma, og jeg ville heller ikke sætte startkomma. Men igen, jeg må vende tilbage til det jeg 
sagde først at når man arbejder med SFL, så diskuterer man faktisk ikke komma. Så man kan ikke 
sige at SFL har en kommatype. I øvrigt er det også interessant at vide at hele den her kommadiskus-
sion er et dansk fænomen. I engelsk sprog og tysksprogsdidaktik, der fylder det ingenting. Hvor-
imod at det er noget dansklærere går meget op i, meget uvist af hvilken grund.  
 

Bilag 6. Interview med CFU-konsulent  
Hvilken tilgang er den mest anvendte til grammatikundervisning? 
Hvilken tilgang man bruger… Ja, det kommer jo an på hvilke unge mennesker man sidder med i 
klassen. Vi plejer at sige at en blanding af de to tilgange er det bedste, for det er jo svært at skille 
dem ad i undervisningen.  
Det funktionelle er jo at få den betydningsmæssige del ind i undervisningen, og fx har dét at komme 
ud og gøre noget aktivt, det har en stor effekt, mest i drengegruppen men også i pigegruppen. No-
gen gør det ved simpelthen at bygge undervisningen op omkring spil hvor eleverne så skal ud og 
finde ledsætninger og helsætninger i forskellige løb, det kan fx være en slags stjerneløb.  
 
I de nyeste tilgange tager man udgangspunkt i sproget, og det bygger jo på et funktionelt syn på 
grammatikundervisning. To ret nyt materialer er Mango og Haps som gør syntaks på sætninger 
brugbare for elever på mellemtrinnet. Dansk Direkte køber mange skoler som ekstra materiale. Og 
Fandango er der mange der bruger. Det har et hæfte der hedder Sprog hvor man arbejder med tekst-
typerne inden for genrepædagogik; argumenterende, instruerende, osv. Men hvilken tilgang der er 
bedst… Der findes ikke analyser af det, men vores erfaring er helt klart at man blander de to typer.  
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