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1. Bakgrund

Precis i slutfasen av min lärarutbildning drabbades jag plötsligt en dag av förvirring
och upplevde något som liknande total meningslöshet vad gällde skolans uppgift
och mål. Jag ställde frågor som: Vad är meningsfull och relevant kunskap? Vilken
kunskap är våra barn och ungdomar i sanning i behov av? Är de verkligen i behov av
att kunna räkna ekvationer, veta vilka grundämnen som finns eller att ta ut
satsdelar? Eller är de i behov av att lära sig något annat? Efter intensivt resonerande
och utmanande frågor under seminarier kunde jag tillslut medge att det visst finns
någon mening med mycket av det vi vill att våra elever skall lära sig i skolan och jag
kunde med stor lättnad konstatera att mitt blivande yrke inte är helt meningslöst;
många av de kunskaps- och färdighetsmål jag som lärare har i uppdrag att förmedla
till och utveckla hos mina elever kan spela en väsentlig och avgörande roll i deras
utveckling till vuxna och självständiga människor. På en punkt är jag dock
fortfarande kritisk. Många av de metoder som lärare använder och de delmål som
man strävar efter i skolan tjänar inte alltid sitt syfte. De förekommer alltför ofta i ett
meningslöst sammanhang. Detta gäller flera ämnen och det jag vill poängtera är att
traditionen i många fall vinner över det övergripande målet. Som exempel kan jag ge
undervisningen i grammatik där man i många klassrum fortsätter att se den
traditionella grammatiken som ett nödvändigt ont utan att egentligen reflektera över
om det finns en annan väg att lära sig om språkets struktur och utveckla elevernas
språkliga medvetenhet.

De senare åren har det pågått en diskussion om den traditionella eller formella
grammatikens vara eller icke vara. Den traditionella grammatikundervisningens
metoder och mål har i forskningslitteratur kritiserats på grund av dess brist på
relevans och många har menat att den mer funnits till för sin egen skull istället för att
vara en väg för att nå inlärningsmålen i kursplanen. Forskning har även visat att
många lärare har svårt att se den verkliga nyttan med grammatikundervisning och
grammatikkunskaper; dock är många övertygade om att grammatik på något sätt bör
vara en del av undervisningen. Trots de olika åsikterna och ovissheten kring
grammatikens värde, är de flesta lärare och forskare överens om att kunskaper i
grammatik är nödvändiga för språkutveckling och till stor hjälp vid studier av ett
främmande språk. Den stora frågan är hur detta på bästa sätt ska gå till och vilka
kunskaper studierna skall ge, nämligen; hur blir grammatikundervisningen
meningsfull?

Under läsåret 99/00 var jag utbytesstudent vid Macquarie University i Sydney,
Australien.  Där läste jag litteratur och pedagogik, men även en grammatikkurs som
hette Living English. Genom den kursen kom jag för första gången i kontakt med
konceptet Functional Grammar och blev positivt överraskad över den inställning till
språk och språkanvändning som denna, för mig nya, teori innebar. Jag bestämde mig
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redan då för att jobba vidare med detta sätt att beskriva och analysera språk och jag
har även under mina praktikperioder kunnat använda dessa nya grammatiska
insikter vid undervisning i svenska och svenska som andraspråk såväl som i
engelska.

2. Inledning

Som ett sätt att närma mig mening i meningslösheten har jag i min uppsats valt att
beskriva en grammatisk teori som skulle kunna fungera som ett komplement eller
rentav ersättning till skolans traditionella och ofta isolerade
grammatikundervisning. Funktionell grammatik beskriver meningsskapande
kommunikation och denna uppsats kommer att diskutera ämnet grammatik ur ett
funktionellt perspektiv och har som mål att utvärdera hur detta funktionella synsätt
bidrar till att placera studier i grammatik i ett meningsfullt sammanhang i jämförelse
med traditionell grammatikundervisning. Viktigt vid läsningen är att förstå att det
inte bara är tillämpningen av teorin som sker ur ett funktionellt perspektiv – teorin i
sig är funktionell.

Fokus kommer framför allt att ligga på den teoretiska nivån, och uppsatsen kommer i
därför inte att fördjupa sig i enskilda metodiska eller didaktiska exempel, även om
resultat av sådana är relevanta för värderingen av teorin. Anledningen till att
uppsatsen kommer att vara koncentrerad på teori framför praktik beror dels på
tanken att olika teorier kan tolkas på olika sätt och att det sedan är upp till
pedagogen eller utbildaren hur dessa teoretiska kunskaper tillämpas, dels på att jag
i M. A. K Hallidays funktionella grammatik tycker mig kunna skönja en terminologi
som helt naturligt kan komma att eliminera några av de brister som finns i dagens
grammatikundervisning. Vilka dessa brister är och vilka mål som bör eftersträvas
kommer också att presenteras i uppsatsen.

3. Syfte

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen blir att visa hur Hallidays funktionella
grammatik svarar mot det som läroplanen eftersträvar och verksamma lärare och
språkforskare efterfrågar – en meningsfull och för kursplanens strävansmål relevant
grammatikundervisning. Dessutom hoppas jag genom denna uppsats kunna
förmedla något av det som genomsyrar denna funktionella grammatiska teori till
andra blivande eller verksamma språklärare. Förhoppningsvis kan jag presentera
kunskaper som kan vara till nytta både för undervisningen i svenska och svenska
som andraspråk såväl som i engelska och övriga främmande språk.
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4. Problemformulering

Den problemformulering som ligger till grund för mitt arbete är:

· Vad är grammatik och hur bör kunskaper i grammatik förmedlas?
 

· Varför skall skolan förmedla kunskaper i grammatik?
 

· Med utgångspunkt i läroplanens kursplan och relevant litteratur -
              vad efterfrågas i dagens grammatikundervisning?
 

· Hur kan M. A K. Hallidays funktionella grammatik fungera som ett svar på
det som läroplanen eftersträvar och språkforskare efterfrågar – en meningsfull
och relevant grammatikundervisning?

 

 

 5. Metod
 

 Uppsatsen kommer dels att grunda sig på litteratur om grammatikundervisningens
historik och dilemma, dels på litteratur som beskriver Michael Hallidays
funktionella grammatik. Forskningsresultat och beskrivningen av teorin kommer
också att ställas mot läroplanens färdighets- och kunskapsmål i svenska.
 

 Den första grunden till uppsatsen lades i Sydney, Australien, i och med kursen
Living English som gav en introduktion till funktionell grammatik. Detta innebar att
jag redan från början hade en grundläggande förståelse för hur denna grammatiska
teori skiljer sig från den traditionella grammatik som jag själv blivit utbildad i. I och
med att syftet med uppsatsen är att undersöka hur Hallidays funktionella
grammatik svarar mot de krav som dagens svenskundervisning efterfrågar började
jag med att läsa litteratur som diskuterar grammatik ur ett historiskt såväl som
nutida perspektiv. Intressant är att ingen av den för denna uppsats relevanta
litteratur har innehållit några hänvisningar till M. A K. Halliday. Däremot
förekommer begreppet funktionell grammatik genomgående. Där refererar man dock
till en funktionell undervisningsmetod och inte till en grammatik som funktionell i
sig. Denna litteraturgenomgång fick lägga grunden till en definitionen av begreppet
grammatik, grammatikundervisningens historik och argument samt hur
undervisningen i vad som efterfrågas i dagens undervisning. Till detta undersökte
jag också vad läroplanens kursplan hade att säga om svenskämnet i allmänhet och
grammatikundervisning i synnerhet.
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 När grunden för retoriken kring dagens grammatikundervisning var lagd gick jag
över till den litteratur som beskriver Hallidays funktionella grammatik. Jag
koncentrerade mig dels på teorins grundläggande filosofi och allmänna funktion,
dels på en mer detaljerad beskrivning av teorin. Teoripresentationen är långt ifrån
fullständig, då omfånget på denna uppsats är alldeles för litet för att kunna innehålla
en heltäckande beskrivning av en omfattande grammatisk teori. Då inga verk av
Halliday eller någon annan som sysslar med denna systemisk-funktionella teori finns
publicerade på svenska har jag fått basera min teoribeskrivning på engelsk och norsk
litteratur. Detta har i sig inte inneburit några svårigheter, men då terminologin för
begreppsapparaten ej finns översatt till svenska har det uppstått vissa problem som
försvårat och fördröjt arbetet. Problemen med terminologin kommer jag att
presentera och diskutera i ett enskilt avsnitt.
 

 I diskussionsdelen har jag slutligen sammanfört resultaten från
litteraturgenomgången med presentationen av teorin i syfte att diskutera hur
Hallidays funktionella grammatik kan vara svaret på det som efterfrågas i dagens
grammatikundervisning. Avsnittet innan diskussionsdelen innehåller också ett kort
konkret exempel på hur man kan använda Hallidays funktionella grammatik vid
textanalys.
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 6. Litteraturstudie – grammatikens retorik
 

 

 Vad är grammatik och vad bör kunskaper i grammatik innefatta?
 

 Innan det går presentera någon slags beskrivning av en grammatisk teori behövs det
klargöras vad begreppet grammatik egentligen innebär och hur begreppet kommer
att behandlas i den här uppsatsen. Enligt Sven Strömqvist (1993) kan en beskrivning
av begreppet grammatik se ut såhär:
 

a. de regler och principer som styr hur man konstruerar ordformer och
kombinerar dessa till fraser och satser samt motsvarande regler för hur man
konstruerar betydelse,

b. en beskrivning och eventuellt förklaringar av delar av a,
c. råd, föreskrifter och förbud o d rörande hur man bör konstruera ordformer,

fraser och satser samt vad dessa ordformer, fraser och satser bör betyda.
                                                                                                                                                                  (s.80)
 

 Ovanstående definition finns att läsa bland annat i Sven Strömqvists (1993) uppsats
Om grammatik, språklig medvetenhet och grammatikundervisning i Fem uppsatser om
grammatik och lite längre fram gör han gällande något som visar sig vara intressant för
denna uppsats. Han skriver följande: ”Att försöka konstruera en grammatik enligt
(b) ovan är ett omfattande, svårt och spännande företag. Ingen enskild person eller
forskargrupp har ännu lyckats med detta, annat än för delar (fragment) av enskilda
språk.” Han fortsätter med att lägga fram nedanstående kriterier för en sådan
grammatik:
 

(i) en mycket hög grad av medvetenhet om (a)
(ii) en analys av (a), helst sådan att den på ett motsägelsefritt

sammanhängande och någorlunda enkelt sätt redogör för väsentliga
kategorier och egenskaper hos (a),

(iii) ett språk (en terminologi) som är så konstruerat att det på ett tydligt
sätt återger analysen i (ii)

                                                                                                                              (s.25)
 

 Sven Strömqvist går sedan vidare med att presentera (i) – (iii) som möjliga mål att
sträva mot i grammatikundervisningen i skolan. För att dessa mål skall kunna nås
menar han att man i första hand måste låta grammatiken få spela en funktionell roll i
undervisningen. För att en funktionell inställning skall kunna bli fruktsam anser han
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att barns språkliga medvetenhet måste starta redan i förskolan och vill dessutom att
analysen får en mer framträdande roll framför isolerad inlärning av terminologi.
Grammatik måste behandlas som ett kreativt analytiskt redskap och inte i första hand
som en preskriptiv och begränsande norm. Vidare anser Strömqvist att
grammatikstudier ska innefatta även analys av talspråk och att den måste utgå från
elevernas egna språkliga kunskaper och erfarenheter. Slutligen betonar han vikten av
att lärare får tillräckligt stora kunskaper om grammatik, språk och språklig
kommunikation (s.26).
 I Metodboken. Svenska i grundskolan diskuterar Ejeman och Molloy (1997)
grammatikbegreppet och grammatikundervisning och utgår då från Sven Strömqvists
definiering och mål för grammatikundervisningen ovan.  De anser, precis som
Strömqvist, att en funktionell grammatikundervisning är en förutsättning för att
skolan skall lyckas förmedla kunskaper i grammatik som sedan leder till språklig
utveckling och medvetenhet (s.174) Detta resonemang för även Molloy (1996) i sin
egen bok Reflekterande läsning och skrivning där hon menar att i syfte att nå
språkutveckling måste grammatikundervisningen integreras med ständigt pågående
skrivträning (Molloy, 1996, s.120). Hon betonar också att man alltid måste utgå från de
kunskaper eleverna har och dessutom inte göra grammatiken till ett hinder i
utvecklingen. Hon skriver att det måste vara lärarens uppgift att visa eleverna att de
redan kan använda sitt språks grammatik, men att sedan ge dem att språk för att
kunna beskriva sin kunskap (Molloy, 1996, s.115).
 

 Per Olov Svedner (1999) har en liknande uppfattning om språkutveckling som
Molloy (1996) och menar att studiet av språket framförallt bör ske genom integrerade
språkiakttagelser. I Svedners resonemang framträder också en mer uttalad funktionell
inställning till språkstudier än hos Molloy (s.76).  Svedner vill att inlärningen
integreras i läsningen genom att man uppmärksammar ord och funderar över deras
funktion i satser och meningar (s.81). Han menar att undervisning i grammatik måste
leda till att ge eleverna ett verktyg för att kunna se hur språket fungerar och hur man
skall kunna använda dessa kunskaper i olika sammanhang. Han väljer att
sammanfatta sin syn genom att uttrycka att det väsentliga syftet med språkstudier är
att göra språket synligt:
 

 Vi skall helt enkelt göra eleverna medvetna om språket, inte bara när det avviker utan
också när det är helt ”osynligt”. För det finns ju där, och det har effekter i alla
situationer där det används. (Svedner, 1999, s.76)

 

 Härmed betonar Svedner att inlärningen av termer och företeelser måste bli så
meningsfullt som möjligt. Studierna skall ge verkliga kunskaper om språket och
menar att kunskaperna skall vara kreativa och språkproducerande, inte bara ge
termkunskap (s.80).
 

 

 

 Varför ska skolan förmedla kunskaper i grammatik ?
 

 Lärare i alla tider har haft olika argument för varför elever ska lära sig om
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grammatik. I och med att själva definitionen av begreppet grammatik skiftat, så har
även uppfattningen om vad man skall kunna och varför varierat. Moderna argument
för grammatikundervisningen präglas dock fortfarande av gamla traditioner skriver
Nils-Erik Nilsson (2000) i sitt kapitel Varför grammatikundervisning? i Retoriken kring
grammatiken. Där presenterar han de tre huvudargument för grammatikkunskaper
som dominerat undervisningen genom historien. Det ena är formalbildningsargumentet,
vilket betonar form framför innehåll. De formella färdigheterna ska tränas isolerat
innan eleverna är mogna för läsning och skrivning. Då detta argument hade störst
genomslag var grammatikens funktion starkt normativ och denna fokusering på form
utvecklades så småningom även till att sträva efter att utveckla elevernas förstånd.
Det andra argumentet är främmandespråksargumentet, vilket innebär att man ska lära
sig modersmålets grammatik för att kunna analysera det nya språket man ska lära
sig. Det tredje dominerande argumentet för grammatikundervisning är
språkriktighetsargumentet och detta innebär att grammatikstudier ska kunna svara på
behovet av ett standardiserat språk.
 

 Som nämndes tidigare gör ovan presenterade traditionella argument för
grammatikundervisningen sig gällande än i dag. I sitt eget kapitel i boken Retoriken
kring grammatiken (2000) gör Bengt Brodow en intervjustudie och sammanfattning av
lärares värderingar av grammatikkunskaper idag. Resultatet påminner mycket om
de argument Nils-Erik Nilsson (2000 )presenterade:
 

1. Värde för inlärning av språk
2. Värde som metaspråk, alltså ha bekväma termer för att tala om språk, både vid

inlärning av främmande språk och vid diskussion av t.ex. elevtexter
3. Värde för elevernas språkutveckling, framför allt skrivandet.
4. ”Formalbildningsvärde” , dvs. en hjälp att t.ex. utveckla ett logiskt och

abstrakt tänkande
5. Värde som allmänbildning
6. Underhållningsvärde                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    (s.73)
 

 I övrig litteratur som diskuterar grammatik i dagens skola har de två översta
punkterna återkommande framträtt som tydliga argument för
grammatikundervisning; att kunskaper i grammatik fungerar som hjälpmedel vid
inlärning av ett nytt språk och att kunskaper i grammatik kan ge ett metaspråk för det
egna språket. Tyvärr har det i undervisningen varit svårt att på ett fruktbart sätt förena
dessa två argument. Gunilla Molloy (1996) skriver såhär: ”många lärare motiverar
grammatikundervisning med hänvisning till kommande eller pågående
undervisning i främmande språk” (s.113).  Hon menar inte att detta på något sätt är
fel, men indikerar också att nödvändigheten av grammatiska termer vid
främmandespråksinlärning skulle vara mer beroende av den terminologi som
främmandespråksläraren förväntas använda än en nödvändighet i sig själv (s.114).
 Svedner (1999) menar att ett argument för kunskaper i grammatik har varit att det
ingår i allmänbildningen; att det är till nytta vid inlärning av främmande språk. Han
presenterar  även kompetensargumentet, vilket innebär att kunskapen om de delar
språket består av och hur de kombineras bidrar till en större medvetenhet om
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språkets uppbyggnad (s.80).
 

 Härmed har jag presenterat tidigare och rådande argument för
grammatikundervisningens existens, vilket skulle kunna bidra till en förståelse av de
svårigheter som grammatikundervisningen idag uttrycker och det innehåll den
efterfrågar.
 

 

 Med utgångspunkt i läroplanens kursplan och relevant litteratur - vad efterfrågas i
dagens grammatikundervisning?

 

 I Lpo 94:s kursplan står att läsa:
 

· utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i
         samarbete med andra,
· utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i
         många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för
         tänkande, lärande, kontakt och påverkan,
· utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd,
· utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter

med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera,
· utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att

anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär,
· genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska

strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika
sammanhang,

· utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig
kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt
granska och värdera olika källor och budskap,

 

 

 Ovanstående utdrag sammanfattar de syften som dagens grammatikundervisning
skall tjäna. Det stora dilemmat vad gäller grammatikundervisningen har varit hur
denna, tillsammans med andra delar i svenskundervisningen, skall kunna bidra till
att dessa mål uppnås.  För stark betoning på form och termkunskap utan funktionell
anknytning har bidragit till en ofta meningslös grammatikundervisning (Brodow,
2000).
 

 Dagens grammatikundervisning präglas fortfarande av gamla traditioner. Då
modersmålsundervisningen tog över latinundervisningens praktik bygger
argumenten för dagens grammatikundervisning på samma argument som gällde för
grammatikundervisningen i latinskolan. Detta påverkar undervisningen än idag och
hindrar studier i grammatik att utvecklas och faktiskt tjäna de syften den är menad
till att göra. Detta menar Nils-Erik Nilsson (2000) då han menar att de tre traditionella
huvudargumenten för grammatikundervisning som dominerat genom historien
fortfarande återspeglas i undervisningen.
 

 I Metodboken. Svenska i grundskolan (1997) är Ejeman och Molloy inne på samma linje
som Brodow och Nilsson och menar att studiet av vårt språk måste utvecklas till att
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”stimulera till ett mer laborativt och skapande arbete med språket”.  Längre fram i
samma bok uttrycker de behovet av att arbeta med grammatik ur ett funktionellt
perspektiv: ”en funktionell grammatikundervisning är en förutsättning för att skolan
ska lyckas förmedla kunskaper i grammatik (s. 174)”. I samma anda resonerar Per
Olov Svedner i Svenskämnet och svenskundervisningen (1999) där han menar att det
enda rätta sättet att få elever att använda grammatiska termer är att resonera kring
ords olika funktion. Han skriver att ”den övergripande principen borde vara att
inlärningen integreras i läsningen av texter genom att man uppmärksammar  ord och
funderar över deras funktion, liksom man funderar över hur orden kombineras till
satser och meningar (s. 80).” Dock förs det, varken hos Nilsson, Ejeman, Molloy eller
Svedner, någon direkt diskussion om att en funktionell grammatisk teori, med en
funktionell terminologi, skulle kunna bidra till ett funktionellt arbetssätt. Trots det
talar alla om att en begreppsapparat för att kunna tala om språkliga företeelser är en
förutsättning för en fruktsam grammatikundervisning.
 

 I Retoriken kring grammatiken (2000) skriver Brodow om textlingvistikens betydelse för
en funktionell inställning till språk och grammatik och för att belysa resonemanget
kring tematisering i texter väljer han att sammanfatta den egna bokens tema, och
härmed också temat i detta avsnitt, i nedan citerade stycke. Det får avsluta
litteraturstudien kring begreppet grammatik och belysa det som efterfrågas i dagens
grammatikundervisning och bereda väg för presentationen av Hallidays
funktionella grammatik:

 
 
 

 …grammatikundervisningen i dagens skola har lite koppling till
elevernas språkutveckling och strider ofta mot vetenskaplig kunskap
om språkbeskrivning och språkinlärning medan textlingvistiska
begrepp kan bilda utgångspunkt för en funktionell språkbeskrivning.
(s.153)
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 7. Hallidays funktionella grammatik – en översikt
 

 I följande avsnitt kommer jag att försöka ge en översiktlig beskrivning av Hallidays
funktionella grammatik och i översikten utgår jag ifrån Berges (1998) Å skape mening
med språk och Ledins (1998) recension av den nämnda. Dessutom använder jag Butts
(2000) Using Functional grammar.  Denna översikt kommer, av utrymmesmässiga skäl,
att vara mycket kortfattad och mer ha formen av en introduktion än en fullständig
bakgrundsbeskrivning, men har som syfte att skapa en första förståelse hos läsaren
som kan komma att hjälpa henne att se den roll funktionell grammatik kan spela i
diskussionen om en meningsfull språkutveckling i svenskundervisningen.
 

 

 

 Historik/bakgrund
 

 M. A. K Halliday är sedan länge ett av de större namnen inom den internationella
språkvetenskapen och framför allt i den engelskspråkiga världen, med undantag för
USA där Noam Chomskys tradition fortfarande är stark. Inte heller i Sverige har hans
idéer ännu fått något betydande genomslag. I Norge däremot, börjar hans
funktionella grammatik vinna mark, och det är framför allt hos lärare och
språkforskare som intresset ökar. Att intresset hos just lärare är stort ter sig också
ganska naturligt då det var i samarbete med lärare och andra språkintresserade
forskare i England och Skottland som Halliday utvecklade sin teori på 1960-talet
(Berge, 1998). Idag kan man möta teorier, begrepp och idéer inom barns
språkutveckling, kritisk textanalys och bildsemiotik som utmynnat från Halliday
(Ledin, 1998).
 

 Då Hallidays grammatiska teori inte fick något större genomslag i 1960-talets
London, lockades han 1976 över till Australien, där han sedan dess varit verksam
som professor vid University of Sydney. År 1975 kom hans första stora verk, Learning
how to mean: Explorations in the development of language och 1985, och senare i bearbetad
upplaga 1994, utkom An introduction to functional grammar, i vilken han ger en utförlig
introduktion till och beskrivning av sin funktionella grammatik (Ledin, 1998). 1998
ges Hallidays arbeten för första gången ut på något av de nordiska språken.  LNU,
Landslaget for norskundervisning, gav1998 ut Å skape mening med språk , en antologi
med artiklar av Halliday men också av hans kollegor Ruqaiya Hasan och Jim Martin.
Antologin ingår i LNU:s skriftserie som syftar till att föra ut forskning i skolvärlden
(Ledin, 1998).
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 Filosofi
 

 Halliday ser människan som ett betydelseskapande djur. Redan från födseln
samspelar hon med sin omgivning strävar efter att göra den meningsbärande.
Språket existerar i samspel och i symbios med människans liv och miljö och inte som
en isolerat system. Denna inställning innebär att människan ses som en semiotisk
varelse och inte en syntaktisk. Semantiken får stå som grund för
grammatikbeskrivningen, och inte syntaxen, vilket är fallet i formell eller traditionell
grammatik. Här kan man urskilja en viss polemik mot Noam Chomsky och den
strukturalism som han och övriga inom hans område företräder. Språket är för
Halliday en betydelsepotential, vilket innebär att vi i kommunikation ständigt gör
val utifrån det som språket uttrycker. Halliday ser också språket ur en evolutionistisk
synvinkel, som något som utvecklats och växt fram ur människans strävan att skapa
mening (Ledin, 1998). Språket har utvecklats enbart för att tillfredsställa mänskliga
behov, och sättet som det är organiserat på, är funktionellt i förhållande till dessa
behov (Maagerø, 1998). Härmed handlar Hallidays grammatik om språkets faktiska
bruk, så som det ser ut i verkligheten, och den aktar sig för att idealisera eller sträva
efter en viss form (Ledin, 1998).
 

 

 

 Användningsområde
 

 Denna systemisk-funktionella teori har använts till största delen inom utbildning och
skola, framför allt vid läs- och skrivinlärning, men även skrivning i högre klasser. I
Australien sker detta i många skolor och på universitet och innebär ett nära
samarbete mellan lingvister på universitetsnivå och lärare på alla nivåer inom
utbildningsväsendet. Grammatiken har även använts vid andraspråksinlärning och
litteratur- och kulturstudier och datalingvistik (Maagerø, 1998). Kjell Lars Berge
(1998) beskriver bruket av teorin såhär:

 
 Jeg tror den grunnleggende egenskapen ved teorien er at det ikke blir trukket noen
klar grense mellom teorien og bruken av den, slik at teorien selv har utviklet seg i
løpet av det språkvitenskaplige arbeidet. Systemisk-funktionelle lingvister ser på
språket fra utsida. De prøver å være opptatt av språkproblemer slik de oppleves av
andre mennesker, mer enn å være opptatt av problemer som är skapt av lingvister for
at de selv ska løse dem.  (Berge, 1998, s.6)
 

 För Halliday finns alltså inte teorin till för lingvisternas egen skull. Istället
förespråkar han att grammatiken skall stå i pedagogikens tjänst och ser
språkutveckling som det viktigaste uppdraget skolan har. Han ser det också som
mycket viktigt att alla lärare, inte bara modersmålslärare, har en ordentlig insikt i
språket som semiotiskt system och som något som vi skapar innebörd, mening, med.
Dessutom handlar språkutveckling enligt Halliday inte bara om något som sker i
modersmålsundervisningen, utan han ser utveckling i språkbruket i ämnen som
matematik, samhällskunskap, biologi och fysik som minst lika viktigt. Elevens
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inlärningsperspektiv tas på allvar. Fokus i undervisningen ligger på att skapa en
insikt i de olika sätt som vi tänker och handlar på och för att nå dit frågar Hallidays
funktionella grammatik: Vad är det vi behöver veta om hur vi skapar mening och innebörd
med språk när vi skall tala, skriva, förstå världen och förhålla oss till andra? (Berge, 1998,
s.19). Dessutom är Halliday på det klara med att begreppsapparaten och den
grammatiska analysen inte ska vara fjärmad från vanligt folks uppfattningar om
språk och skolelevers språkliga förståelse ( Maagerø, 1998).
 Funktionell grammatik – vad är det?
 

 En funktionell grammatik är en grammatik som analyserar och beskriver alla enheter
i språket som organiska konfigurationer av funktioner. Det vill säga att varje del blir
tolkad och beskrivet som funktionell i förhållande till helheten. Eva Maagerø ger i sitt
kapitel Hallidays funktionella grammatik i Å skape mening med språk  (1998) en definition av
vad en funktionell beskrivning av språk innebär:
 

 1. att identifiera alla olika funktioner som är inkorporerade i grammatiken
 2. att hitta alla de olika konfigurationer som dessa funktioner är definierade utifrån, dvs. att hitta

alle de strukturerna i språket som uttrycker en eller en annan mening
                                                                                                                                   (s.35)
 

 Hallidays grammatik är funktionell i sin utgångspunkt och skiljer sig därmed från så
kallad formell eller traditionell grammatik. Traditionell grammatik har haft som mål
att beskriva reglerna i ett standardspråk, t ex latin, vilket innebär att en sådan
grammatik lätt blir preskriptiv. Traditionell grammatik fokuserar på det regelverk
som vi språkanvändare behöver för att producera korrekta satser och där blir ofta
satsen den viktigaste analysenheten och satsstrukturen beroende av och förklarad
utifrån reglerna. Detta innebär att den centrala frågan inom den traditionella eller
formella grammatiken är hur satserna strukturellt är uppbyggda, medan att uttrycka
innebörd och mening är något som istället hamnar under ett annat separat avsnitt;
nämligen semantiken (Maagerø, 1998).
 

 I Hallidays grammatik, som är en systemisk-funktionell språkteori, är lingvistik och
semantik ett. Till skillnad från traditionell grammatik skapas enligt ett funktionellt
synsätt innebörd och mening på fler nivåer än den syntaktiska. Grammatiken är
funktionell på så sätt att den först och främst är baserad på meningsskapande och inte
på form. En funktionell grammatik ser språket som en resurs för att skapa innebörd
och betydelse, vilket innebär att fokus ligger på den mening som språket spelar i
människors vardag. Teorin är också funktionell i den meningen att själva
grammatikanalysen är funktionell. Analysen visar hur olika delar i språket
tillsammans fungerar och skapar mening och betydelse. Teorin kan även beskrivas
som systemisk då den beskriver och förklarar hur språket systematiskt har utvecklats
till att användas på olika sätt i olika kontexter (Maagerø, 1998).
 

 I den litteratur jag läst har ordet funktionell uppträtt i flera sammanhang som gäller
undervisning  ”en funktionell grammatikundervisning är en förutsättning” ,
”funktionella kunskapssammanhang, funktionalisering” och  ”en funktionell
språkbeskrivning” . Här handlar det dock om att behandla ämnet grammatik på ett
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funktionellt sätt och inte om en funktionell teori med en funktionell
begreppsapparat. Ordet Funktionell dyker även upp vid textanalys. I Skrivutveckling
och skrivundervisning (1997) diskuterar författarna Bergöö m.fl. ett sätt att analysera
texter, vilket där kan ske ur ett normativt, strukturellt eller funktionellt perspektiv
(s.33). Här gör man dock skillnad på strukturella och funktionella perspektivet. I
Hallidays grammatik kan strukturen förklaras ur ett funktionellt perspektiv med
funktionella termer. Textens syfte och kontext realiseras funktionellt genom
strukturen.
 

 8. Termer och begrepp
 

 I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de svårigheter som uppstått vad gäller
termer och begrepp i min presentation av Hallidays funktionella grammatik. Jag
kommer att redogöra för de termer som har skapat störst problem och förklara och
motivera vilka termer jag valt att använda i den här uppsatsen. Genomgående har jag
dock behållit de engelska termerna inom parentestecken efter den översatta termen.
 

 Mig veterligen finns Hallidays funktionella grammatik inte översatt till svenska,
men väl till norska. Den terminologi som jag arbetat med har alltså varit antingen på
engelska eller på norska. Författarna till den norska boken har ur användarsynpunkt
översatt alla termer till norska och vid oklarheter har jag kunnat jämföra de båda
språkens termer för att se vad som skulle passa bäst på svenska. Ibland har detta varit
mycket lyckat. Problem har dock uppstått framför allt i de fall som engelskans
ordbildning skiljt sig från svenskans. Då det inte funnits något bra svenskt ord som
kunnat ersätta det engelska har jag stället har fått låta en sammansättning eller två
svenska ord bära innebörden. I en del fall har detta sätt att översätta ändå inte kunnat
överföra innebörden av den engelska termen. En jämförelse med den norska
översättningen har inte heller alltid varit fullt tillfredsställande; i en del fall upplever
jag den norska översättningen termen som mindre lyckad.
 

 I och med att Halliday är engelsktalande och det faktum att han utarbetade sin
grammatiska begreppsapparat i ett engelsktalande land och för engelsktalande
användare är den terminologi som han skapade starkt knuten till det engelska
språket. Då Halliday syftade till att namnge språkets funktioner så att de verkligen
sade något om hur de fungerar i språket, blir en direkt översättning ibland omöjlig,
vilket skapar problem. De termer jag har haft störst problem med är
DELTAGARROLLERNA ACTOR och BEHAVER. De är båda knutna till den slags PROCESS
som finns i satsen; Actor finns med som Deltagare i en sats som innehåller en
materiell process.  Den materiella processen realiseras av ett verb som beskriver en
händelse i den yttre, materiella världen som rasade, arbetar, bita. Actor blir alltså den
person, eller ting, som utför handlingen; Hunden bet den gamla damen, eller det
ting som i traditionell grammatik kallas subjektet i satsen;  Tornet rasade. De norska
författarna har gjort en direktöversättning från engelskan och kallar sin Actor för
Aktør. Behaver har de översatt till Den handlande.
 

 Ovanståendeöversättning borde ligga nära till hands även i svenskan, men när man
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tittar på benämningen av den andra Deltagaren, Behaver, vilken uppträder i satser
innehållande så kallade Beteendemässiga (behavioural) processer, blir terminologin i
mina ögon något förvirrande. Den engelska termen fungerar utmärkt; en Behaver är
en person, eller ting, med ett visst beteende (behaviour). På norska och svenska går
det inte att bilda ännu ett substantiv på beteende som skulle syfta på en person med
just ett visst beteende. Istället blir vi utelämnade till ordbildningar som
Beteendeperson, Den som beter sig eller som i den norska översättningen där
Behaver för Den handlande, vilket jag upplever som en mindre lyckad översättning.
Vad är det egentligen för skillnad på en aktör och en handlande, en som utför en
handling? På engelska hänger Actor samman med verbet act, som kan betyda båda
agera och handla. Alltså skulle en Actor kunna översättas med Den handlande, den
som utför en handling. På svenska kan en aktör även ses som någon som agerar,
reagerar, snarare än någon som handlar. Därför känns det förvirrande att samtidigt
använda både Aktör och Den Handlande och få dem att representera helt skilda
Deltagarroller. Faktum är att jag skulle hellre vilja ha Den handlande som Actor och
Beteendeperson som det enda som kan representera Behaver. Men, för att inte göra
det hela ännu mer förvirrande och för att inte gå tvärtemot den norska
översättningen, har jag dock valt att översätta Actor till Aktör och Behaver till
Beteendeperson.
 

 Jag har även valt att översätta termen TOPICAL THEME till huvudtema, och skiljer mig
därmed från den norska översättningen ämnestema. Detta val gjordes på grund av att
funktionen hos termen topical theme  snarare grundar sig på elementets placering i
satsen än dess ämnesinnehåll.
 

 När det gäller bruket av versaler har jag valt att vid en första presentation av
termerna använda enbart versaler i teckenstorlek 10. Detta för att göra läsaren
uppmärksam på det nya som presenteras. I övrig text där termerna återkommer
fortsätter jag att göra en distinktion gentemot de traditionella grammatiska termer
som används genom att skriva den funktionella termen med stor begynnelsebokstav.
 

 Jag har också haft problem med det engelska ordet meaning, vilket är det mest
centrala begreppet i Hallidays funktionella grammatik. För Halliday handlar språk
och kommunikation ”about making meaning”.  I Using Functional Grammar (2000) står
det att läsa i inledningen: “Grammar is a means of explaining the significant and
functional patterning of words in the making of meaning.” Det sista ordet meaning
kan på svenska översättas till mening, betydelse eller innebörd eller alla tre på samma
gång. I uppsatsen har jag dock i de flesta fall undvikit att använda det svenska ordet
mening då det skulle kunna förväxlas med termen för den grammatiskt strukturella
meningen, på engelska sentence. Inte heller har jag velat använda ordet betydelse, då jag
uppfattar det som att det beskriver vad något betyder, snarare än bär dess innebörd.
Vad som dock fångat mitt intresse är att vi i svenskan faktiskt har samma ord för den
grammatiska strukturen och den funktion den faktiskt har – att förmedla en
betydelse, en innebörd, en mening. Innebörd har därför blivit det ord som till största
delen fått representera det engelska ordet meaning. I vissa fall har både innebörd och
mening använts tillsammans.
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 Som avlutning till kan jag säga att jag i många fall inte är helt tillfredsställd med de
termer jag valt att använda. Att utveckla en begreppsapparat med väl fungerande
termer på svenska är ett mycket omfattande arbete och ryms inte i denna uppsats.
Värt att nämna är också att terminologins största funktion är att skapa en förståelse
och en medvetenhet om språkets funktionella uppbyggnad. Därför handlar kunskap
i funktionell grammatik inte främst om att behärska terminologin, utan att kunna
upptäcka, analysera och diskutera funktionen. Dock innebär terminologin en
möjlighet till förståelse, analys och diskussion.
 9. Hallidays funktionella grammatik – en presentation

 

 I detta försök att ge en presentation av teorin utgår jag till största delen från An
Introduction to Functional Grammar (2000) och Eva Maagerøs kapitel Hallidays
funksjonelle grammatikk – en presentasjon i Å skape mening med språk  (1998). Jag gör inga
anspråk på att ge en utförlig beskrivning av teorin, utan hoppas att jag med denna
översiktliga beskrivning kan ge läsaren en uppfattning om vad Hallidays
funktionella grammatik innebär. Jag önskar att följande avsnitt kan bli början till
utvecklandet av ett mer funktionellt  och fruktbart metaspråk hos språklärare och till
att ge intresserade en ny insikt i hur språk kan organiseras och analyseras.
 

 Systemic functional grammar is a way of describing lexical and
grammatical choices from the system of wording so that we are always
aware of how language is being used to realise meaning.
                                                                                                        (Butt, 2000, s.7)

 

 

 Skapandet och realiserandet av innebörd och mening är det centrala i Hallidays
grammatik. All kommunikation går ut på att skapa mening och grammatiken är
intresserad av att ge oss verktyg som hjälper oss att beskriva och förklara hur detta
går till. Halliday säger också att kommunikation innebär att ständigt göra språkliga
val, val som sedan påverkar helhetsintrycket av det som blir uttryckt. Medvetenheten
om dessa val och dess effekter kan hjälpa oss att bli bättre på att använda och
kommunicera med vårt språk.
 

 Som nämnt tidigare strävar Halliday efter att ha en begreppsapparat och
analysinstrument som ligger nära elevers språkliga förståelse och erfarenheter. Han
väljer att utnyttja de grundläggande uppfattningar om språk som redan finns. En av
de vanliga grunduppfattningarna av den grammatiska strukturen är att språk består
av meningar (satser) som i sin tur består av ord eller fraser. Halliday menar att det
inte finns någon som helst anledning till att förkasta denna insikt, istället vill han
bygga vidare på den och berika den. Därmed tar hans grammatik sin utgångspunkt i
den folkliga uppfattningen om språk och han väljer också att i störts möjliga mån
använda sig av gängse grammatiska termer och strukturer. Bara där det är
nödvändigt, då den traditionella grammatikens begreppsapparat inte räcker till,
inför han nya begrepp. Detta för att göra grammatiken så användarvänlig som
möjligt.
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 Text i kontext
 

 Som nämndes tidigare vid jämförelse med den traditionella grammatiken, så
beskriver och förklarar Hallidays funktionella grammatik språkets funktion på flera
olika nivåer. Följande stycke kommer att bli inledningen till förståelsen av de tre olika
nivåer som språket fungerar på.
 

 Vid ett försök att presentera och ge en inblick i Hallidays grammatik kan det vara en
bra ide att först klargöra vad en funktionell lingvist menar med begreppet TEXT och
dess förhållande till kontexten. I funktionell grammatik är en text helt enkelt språk
som används. Detta innebär att en text kan vara antingen skriftlig eller muntlig, lång
eller kort, planerad eller spontan. Det viktiga är att texten är en balanserad
kombination av betydelser och som är väl anpassad till dess kontext. I den
funktionella grammatikens verklighet figurerar alltid en text i två kontexter, den ena
inom den andra. Den yttre är KULTURKONTEXTEN och inom den påverkas och föds
texten också i dess SITUATIONSKONTEXT. Kombinationen av kulturkontext och
situationskontext resulterar i olikheter och likheter mellan olika slags texter. T ex
skulle en text om att handla grönsaker i en europeisk affär vara ganska olik en som
utspelar sig på en marknadsplats på en ö i Stilla Havet. Samtidigt skulle de två
texterna ha vissa element gemensamt.
 

 I Hallidays grammatik är det främst situationskontexten som behandlas.
Kulturkontexten lämnar han åt sociologer och antropologer, men är trots allt
medveten om dess inflytande. Han kallar det som kulturkontexten och
situationskontexten berättar för extralingvistiska egenskaper och menar att det är dessa
egenskaper som ger substans till orden och de grammatiska mönster som talare eller
skribenter, medvetet eller omedvetet, använder. Ur ett systemisktfunktionellt synsätt
kan de extralingvistiska egenskaperna i situationskontexten delas in i tre olika
aspekter, variabler, av situation: FÄLT (field), RELATION (tenor) och MEDIERING
(mode). Dessa tre variabler, eller nivåer, kommer i varje situation vara avgörande för
språkbruket.
 

 •• Fält  refererar till vad som är skrivet eller talat om, alltså vad som sker och
           vad texten handlar om.
 

 •• Relation   refererar till förhållandet mellan dem som deltar i kommunikationen.
 

 •• Mediering  refererar till hur språket används, alltså vilken slags text som skapas,
        t ex om kommunikationen är muntlig eller skriftlig, eller om språket används
        som ett sätt att handla eller reflektera på.
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 Språkets funktioner
 

 Här ovan har jag presenterat den första viktiga insikten om språk i den funktionella
grammatiken, de olika aspekterna, nivåerna, av situationskontexten.  Nu skall jag gå
vidare med att beskriva de funktioner som språket har. Dessa funktioner hänger tätt
samman med de tre variabler av situationskontexten som just beskrivits ovan. De
tre ovan beskrivna variablerna av situationskontexten påverkar våra språkliga val just
därför att de reflekterar de tre funktionerna hos språket. I funktionell grammatik är
man av åsikten att språket verkar ha utvecklats för tre övergripande syften. Dessa är:
 

 •• att prata om vad som händer, vad som ska hända, och vad som har hänt
 •• att umgås, samspela, och eller att uttrycka en åsikt
 •• att placera resultatet, det uttryckta, av de två föregående funktionerna i ett

förståelig struktur och i ett meningsfullt sammanhang så att andra förstår det man
vill ha sagt

 

 Halliday kallar dessa syften för metafunktioner, och ser härmed funktion som ett
inomspråkligt fenomen, och dessa benämns som den ideationella, (ideational)
interpersonella (interpersonal) och textuella (textual) metafunktionen. I beskrivningen
här nedan ges en mer formell förklaring av vad metafunktionerna innebär:
 

 •• Den IDEATIONELLA metafunktionen använder språket för att representera
upplevelse och erfarenhet. Här har språket en erfarenhetsbaserad (experiential) och
logisk (logical) funktion.
 

 •• Den INTERPERSONELLA metafunktionen använder språket för att kodifiera
 samspel mellan de som kommunicerar och för att uttrycka våra positioner,
förväntningar, attityder och vilja.
 

 •• Den TEXTUELLA metafunktionen använder språket för att organisera
erfarenhetsbaserade, logiska och interpersonella innebörder och meningar till en
förståelig och meningsbärande helhet.

 

 Med detta menar Halliday att alla språk är organiserade runt två typer av mening,
innebörd, den ideationella och den interpersonella. Dessa två komponenter fungerar
tillsammans med och beroende av en tredje metafunktion, den textuella, vilken
organiserar de tidigare två så att de får en innebörd.  I följande tre avsnitt kommer jag
att ge en kort beskrivning av terminologin och funktionen hos de tre olika
metafunktionerna; den ideationella och erfarenhetsbaserade, den interpersonella och
den textuella metafunktionen. För att göra det tydligt kommer varje metafunktion
beskrivas i ett separat avsnitt, men det är viktigt att man som läsare förstår att dessa
tre metafunktioner hos språket i verkligheten fungerar parallellt med och beroende
av varandra.
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 Den erfarenhetsbaserade metafunktionen – språket som
representation
 

 Denna presentation kommer att koncentreras till att beskriva den ena men viktigaste
aspekten av den ideationella funktionen, nämligen den erfarenhetsbaserade
(experiential). Den logiska funktionen kommer inte att presenteras eller diskuteras i
denna uppsats.
 

 Då språket har en erfarenhetsbaserad funktion, så har det också erfarenhetsbaserade
betydelser, en erfarenhetsbaserad mening. Vi använder den erfarenhetsbaserade
funktionen för att kodifiera vår erfarenhet, upplevelse, av världen, dvs. vi använder
denna funktion för att förmedla en bild av verkligheten.
 Vårt språk bygger upp bilder av verkligheten genom tre olika element: ting, händelser
och omständigheter. Dessa tre generella kategoriseringar av mänsklig erfarenhet
uppträder tillsammans i en SATS, i vilken det centrala elementet är uttrycket för
händelsen, PROCESSEN. En funktionell grammatiker ställer sig härmed frågan Vem gör
vad mot vem under vilka omständigheter? för att förklara den erfarenhetsbaserade
funktionen hos språket. Detta är något som även de formella eller traditionella
grammatikerna kan känna igen. I Hallidays grammatik är det dock mycket tydligt att
Processen (i den traditionella grammatiken predikatet) har den centrala funktionen
och är den del som styr övriga språkliga val i strävan att skapa meningsfull
innebörd. Detta kommer att förklaras närmare i följande avsnitt där grundläggande
begrepp presenteras. Dock finns inte utrymme för att presentera exempel som visar
alla termer och funktioner, exemplen som visas innehåller de mest grundläggande
och vanliga begreppen.
 

 

 

 Metaspråk
 

 För att kunna samtala om och analysera språket som upplevelse och erfarenhet
behövs ett metaspråk. Detta metaspråk visar hur våra upplevelser och erfarenheter
kan delas in i tre funktionella beståndsdelar:
 

 •• DELTAGARE (participant) som representeras av nominalfraser eller
prepositionsfraser

 •• PROCESS (process) som representeras av verbfraser
 •• OMSTÄNDIGHET (circumstance) som representeras av adverbialgrupper,

prepositionsfraser och i vissa fall även av nominalfraser.
 

 Vidare kan Processen, som kategoriseras semantiskt, delas in i olika processtyper:
 •• MATERIELLA (material)
 •• BETEENDEMÄSSIGA (behavioral)
 •• FRAMÅTPEKANDE (projecting)
 •• MENTALA (mental)
 •• VERBALA (verbal)



23

 •• EXISTENTIELLA (existential)
 •• RELATIONSMÄSSIGA (relational)

 

 Beroende av processtypen kan också Deltagaren delas in i olika deltagarroller, bland
annat:
 •• AKTÖR(actor)
 •• AGENT (agent)
 •• MÅLOBJEKT (goal)
 •• BETEENDEPERSON (behaver)
 •• KÄNNARE (senser)
 •• SÄGARE (sayer)
 •• BÄRARE (carrier)
 

 Även Omständigheternas olika typer finns i metaspråket och fungerar i stor
utsträckning som den traditionella grammatikens adverbial. Omständigheterna
svara på frågor om när, hur och var processen äger rum.
 

· OMFATTNING (extent)               -  Hur länge? Hur långt? Hur många gånger?
· PLATS/TID (location)                 -  Var? Var till? När?
· VILLKOR (contingency)             -  Vad om…? Ifall att…?
· SÄLLSKAP (accompaniment)    -  Med vem? Och vem mer? Men vem inte?
· ANGELÄGENHET (matter)         -  Vad om?
· ROLL (role)                                  -  Vad som?
· SÄTT (manner)                            -  Hur?  Med vad? (medel)

                                            -   Hur? (kvalitet) På vilket sätt? (jämförelse)
 

 

 

 Deltagare, Process och Omständighet
 

 Som tidigare nämnts sysslar funktionell grammatik först och främst med hela texter
och det intryck helheten av dessa texter ger. Vid en analys av en texts helhetsintryck,
t ex: ett yttrande i ett samtal eller en reklamtext behöver man dock vid analys på den
erfarenhetsbaserade nivån gå ner på sats- och ordnivå för att kunna se hur dessa olika
funktionella biståndsdelar tillsammans bidrar till att uttrycka mening och skapa
intryck. Här nedan följer några exempel på satser som syftar till att klargöra
begreppen och funktionen hos DELTAGARE, PROCESSER och OMSTÄNDIGHETER:
 

           Affären                                             stänger                                 klockan sex
 Deltagare  Process      Omständighet

 

 Men man kan även välja att inte använda verbet stänga som Process; istället kan du
säga:
 

        Affärens stängningstid                              är                                     klockan sex
 Deltagare            Process    Deltagare
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 Processernas olika funktioner
 

 Processer realiseras, som nämndes ovan, genom verbfraser. Till skillnad från
traditionell grammatik gör den funktionella grammatiken vid analys av
erfarenhetsbaserad mening alltid skillnad på vad för slags verb satsen innehåller.
Halliday har delat in verben i tre olika grupper. Viktigt att förstå är att då dessa
termer är beroende av funktion kan gränserna mellan de olika verben, processerna,
vara flytande och en process kan uppfattas som både materiell och mental beroende
på hur man som läsare eller lyssnare uppfattar den. I den första gruppen hittar vi de
s.k. göra-orden. Dessa kan i sin tur bli uppdelade i materiella och beteendemässiga
verb.
 

 •• MATERIELLA (material) processer är göra-ord som anlände, kollapsade, arbetar,
bultade och bet. De berättar vad som händer eller vad någon gör i den externa,
materiella världen.

 •• BETEENDEMÄSSIGA (behavioral) är göra-ord som nös, tittade och sjöng.  De berättar
vad någon gör men är kopplade till ett beteende och ligger någonstans
mittemellan materiella och mentala processer.

 

 Sedan urskiljs de FRAMÅTPEKANDE (projecting) processerna, vilka kan bli indelade i
två grupper, mentala och verbala processer.
 

 •• MENTALA (mental) processer är ord som känner, mindes, hörde och tänker och
beskriver den inre medvetandevärlden. Dessa processer hänger ihop med vad
man tänker, vill, känner, ser och hör. Genom dessa processer har man möjlighet
att uttrycka vad som är ihågkommet, hört eller tänkt genom direkta eller
indirekta tankar. ”Hon mindes att hon skulle…”

 •• VERBALA (verbal) processer är ord berättade och sade och kan, precis som mentala
processer, föra fram talarens ord genom direkt eller indirekt tal.
 ”Hon sa att hon var på väg…”
 

 I den tredje gruppen hittar vi de processer som representerar relation eller varande.
 

 •• EXISTENTIELLA (existential) processer är med i gruppen för vara-ord som är och
finns och beskriver själva existensen av någon eller något.

       ”Det finns ingen mjölk.”
 •• RELATIONSMÄSSIGA (relational) processer är ord som är, var, verkade, blev, kände,

tillhör och beskriver identitet eller attribut hos någon eller något.
 ”John är ledaren/John är en ledare.”
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 Materiella processer och deltagarroller
 

 Materiella processer har egna deltagarroller knutna till sig. Dessa är: AKTÖR (actor),
den som utför processen, MÅLOBJEKT (goal), det ting som påverkas av processen, TING
(range), ting som är opåverkat av processen och ADRESSAT (beneficiary), den som tar
emot Målobjektet, Processen eller effekten av den.
 

                        Anders                                                            anlände
      Deltagare: aktör  Process: materiell

 

 

                De                                               åt                                    på eftermiddagen
 Deltagare:
 aktör

 Process: materiell  omständighet: tid

 

 

 Mamma                              bakade                                    en  kladdkaka
 Deltagare: aktör  Process: materiell  Deltagare:

målobjekt
 

 

             Jag                         skrev                                     brevet                           till en kompis
 Deltagare: aktör  Process: materiell  Deltagare:

målobjekt
 Deltagare: adressat

 

 

 

 Beteendemässiga processer och deltagarroller
 

 Beteendemässiga processer konstruerar fysiologiska eller psykologiska beteenden.
 Den framträdande deltagaren är BETEENDEPERSONEN (behaver), vilken generellt är en
medveten varelse, i övriga fall är det fråga om personifikation.
 

                                         Kvinnan                                              skrattade
 Deltagare: beteendeperson  Process: beteendemässig

 

 

               Katten                                                  sover                                 på verandan
 Deltagare:
beteendeperson

 Process: beteendemässig  omständighet

 

 

 

 Mentala processer och deltagarroller
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 Mentala processer kodifierar den inre världen av kognition, perception, gillande
eller ogillande. Deltagarroller är KÄNNARE (senser), vilken bör vara realiserad av en
människa eller någon slags medveten deltagare och FENOMEN (phenomenon), vilket
realiseras av en nominalgrupp eller (inflikad) sats som berättar vad som deltagaren
tänker, tycker, vill ha, känner. En mental process kan också peka framåt mot en
separat sats som innehåller andra processtyper.
 

 

                    Anna                                                  vet                                        svaret
 Deltagare: kännare  Process: mental: kognition  fenomen

 

 

                      Jessica                                    gillar                                                glass
 Deltagare: kännare  Process: mental: affektion  fenomen

 

                       Hon                                           vet                                        [[vad hon vill ha]]
 Deltagare: kännare  Process: mental: kognition  fenomen

 

 

 

 Verbala processer och deltagarroller
 

 Verbala processer konstruerar mening av det sagda. Deltagarroller är SÄGARE
(sayer), MOTTAGARE (reciever), MÅL (target), DET SAGDA (verbiage).
 

              Hon                         berättade                        hemligheten                     för sin bästa vän
 Deltagare: sägare  Process: verbal  det sagda  mottagare

 

                  Hon                                                     sa                                     att hon var trött
 deltagare: sägare  Process: verbal  projekterad sats

 

 

 

 Existentiella processer och deltagarroller
 

 Existentiella processer konstruerar varandet som existens. Det finns bara en
deltagare och den kallas EXISTENT (existent). Processen föregås oftast av det finns, det
är, det var.
 

   Det                           var                        en gång                                  en liten prinsessa
 Process: existentiell         Omständighet: tid          existent
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 Relationsmässiga processer och deltagarroller
 

 Relationsmässiga processer relaterar en Deltagare till en identitet eller beskrivning.
 Det finns två typer av relationsmässiga processer: de identifierande och de
attributiva. De deltagare som finns är IDENTIFIERAD och IDENTIFIERARE, respektive
BÄRARE och ATTRIBUT.
 

                   Den där lådan                       verkar                                  väldigt tung
 Deltagare: bärare  Process:

relationsmässig:
attributiv

 attribut

 

 

                     Rummet till höger                            är                                  mitt     kontor
 Deltagare:
identifierare

 Process:
relationsmässig:
identifierande

 Deltagare:
identifierad

 

 

 

 Sammanfattning
 

 Talare och skribenter manipulerar språkets erfarenhetsbaserade innebörder eller
meningar för att kodifiera världen omkring dem. Varje sats kan i sin
erfarenhetsbaserade funktion bli betraktad som betydelse uppbyggd av
kombinationer av Deltagare och Omständigheter vilka fungerar runt den
obligatoriska Processen. Inom detta till synes begränsade ramverk finns oändliga
möjligheter till att kodifiera och uttrycka erfarenhet.
 

 Vid analys börjar man med att analysera texten satsvis och går sedan vidare med att
klargöra vilka processtyper som talaren eller skribenten ifråga har använt.  Detta
hjälper till att se vilken slags värld som genom språket har blivit konstruerad, en
värld av handlande, tänkande eller sägande.  Efter det att processtyperna är
klargjorda går man vidare med att se vilka nominalgrupper som har fått fungera som
Deltagare och vad för slags deltagare som finns. Det är även intressant att veta vilka
av de materiella processerna, om texten innehåller sådana, som har Målobjekt eller
inte och vilka nominalgrupper som realiserar dessa. Man kommer att kunna se om
nominalgrupperna är abstrakta eller konkreta, om de är människor eller djur och till
vilket fält av erfarenhet de hör. En sådan analys kan synliggöra hur helhetsintrycket
av en text skapas, sett ur ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Det kommer att framgå
hur läsaren eller talaren skapar en bild av omvärlden genom att välja vilka
funktionella element som språket skall organiseras i.
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 Den erfarenhetsbaserade metafunktionen och språkundervisningen
 

 Detta kapitel har försökt att ge en introduktion till hur satsens olika delar
kombineras samman för att skapa en innebörd vid representation av erfarenhet.
Genom att titta på språket med hjälp av den erfarenhetsbaserade metafunktionen har
vi fått en inblick i hur talare och skribenter representerar sin erfarenhet på olika sätt
genom att paketera den på olika sätt; alltså genom att välja att uttrycka den genom de
olika satsdelarna Deltagare, Process och Omständighet. Hur kan då denna kunskap
vara till nytta för språklärare och deras elever?
 

 Att studera de språkliga valen öppnar för insikten av hur innebörd, funktion och
struktur är samordnade i ett inbördes förhållande. Detta har visat sig vara speciellt
till nytta vid andraspråksinlärning eller vid inlärning av ett främmande språk.
 Även medvetenheten om skillnaden mellan olika typer av Processer kan göra
studenter uppmärksamma på att strukturella mönster i satsen som ofta ses som
godtyckliga faktiskt kan relateras till innebörd och funktion.
 I tidig skolgång och vid inlärning av ett nytt språk rör sig de flesta satser kring
materiella processer eftersom de representerar någonting i den konkreta, materiella
världen. Detta kan medföra att strukturen i satser med relationella och
framåtpekande processer kan upplevas som svår och oregelbunden. Om eleverna
eller studenterna istället får bli medvetna om att olika slags satser uttrycker olika
slags betydelser, kan skillnader i strukturen istället förstås som skillnader i funktion.
 Till exempel kan man utforma språkinlärningsaktiviteter runt Deltagage, Process och
Omständigheter där eleverna tittar på hur erfarenhetsbaserade innebörder realiseras
i texter. Samtidigt ges eleverna möjlighet till att själv upptäcka de olika
satsstrukturer som finns. Här nedan följer några frågor som elever kan jobba med när
de undersöker man uttrycker texters erfarenhetsbaserade innebörd:
 

· Vad fungerar som Process i satsen? Vad för slags arbete utför den? Berättar
den om materiell eller psykologisk handling, är den jämförande, sägande
eller kännande?

· Vem eller vad är det som utför handlingen, jämför, känner eller säger?
· Vem eller vad blir påverkad av eller jämförd med det som händer, sagt eller

sagt till eller upplevt?
· Pekar sägande- eller kännandesatsen framåt mot en annan sats? Är den satsen

direktciterat eller innehåller den indirekta tankar eller tal?
· När, var, hur, varför, med vem eller vad, under hur lång tid äger allt detta

rum?
 

 Att arbeta kring den erfarenhetsbaserade innebörden och metafunktionen innebär att
förstå att de språkliga val vi gör är beroende av både syftet med texten och fältet, den
omedelbara situationskontexten. Vid berättande texter kan eleverna undersöka de
existentiella processerna för att se hur dessa introducerar eller presenterar
människor, platser och saker i berättelsen. De kan undersöka hur Omständigheter
placerar berättelsen i tid och rum och hur relationsmässiga processer används för att
identifiera och beskriva karaktärerna. De kan upptäcka hur nominalfraser som
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realiserar Deltagarroller används för att avslöja karaktärernas kvalitéer. De kan också
titta på hur sekvenser av materiella processer driver historien framåt, medan verbala
processer får händelseförloppet att stanna upp genom att peka på vad karaktärerna
säger eller tänker. Relationsmässiga och mentala processer, å andra sidan, kan
användas för att helt och hållet frysa händelseförloppet och utvärdera det som
händer. Genom att jobba med olika slags texter kan man uppnå en medvetenhet om
att olika texter realiserar innebörd och mening på olika sätt.
 

 En språkanalys som den som kortfattat beskrivits ovan kan också vara användbar för
att träna eleverna i kritiskt läsning och värdering av information. Hur påverkar
författaren eller talarens val helhetsintrycket av texten? Här kan man gå djupare in på
att undersöka de olika deltagarrollerna. Vilka personer är representerade som
(Actor) och vilka som Sägare (sayer) och Kännare (senser) och vad gör, säger och
känner dessa människor?  Vilka Målobjekt (goal) och Mottagare (receiver) finns det
och vad är det de tar emot? Påverkar dessa strukturer läsupplevelsen positivt eller
negativt?
 

 Som ovanstående mycket översiktligt har velat visa, kan begreppsapparaten och
kunskapen om den erfarenhetsbaserade metafunktionen hos språket vara användbar
vid analys av texter, men också vid aktiviteter som syftar till att låta eleverna själva
upptäcka de strukturer som finns i språket. Slutligen kan denna medvetenhet
användas vid produktionen av egna texter och vid lärares analys och respons på
elevtexter.
 

 Den interpersonella metafunktionen - att samspela genom språket
 

 I föregående avsnitt gav jag en introduktion till den första av de tre metanivåerna hos
språket, den erfarenhetsbaserade funktionen. I detta avsnitt kommer jag att ge en
introduktion och ett metaspråk till den andra metafunktionen, den interpersonella.
Viktigt att ha i åtanke vid läsandet är att alla tre metafunktioner fungerar samtidigt
och i samspel med varandra och inte var för sig.
 

 Den interpersonella funktionen visar hur vi använder språket för att koda in vårt
sociala samspel med andra människor. Uttryckta innebörder som upprätthåller
sociala ställningar och som uttrycker talarens eller skribentens ställning eller
värderingar representeras här.  När det gäller den ideationella eller
erfarenhetsbaserade funktionen belyste Halliday språket genom att titta på satsen som
representation (clause as representation). Vid interpersonella meningar tittar man på
språket och satsen som utväxling (clause as exchange). Denna metafunktion hänger tätt
samman med den andra aspekten av situationskontexten, relation, alltså förhållandet
mellan personerna i kommunikationen.
 

 

 

 Att samspela genom språket
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 Interpersonella innebörder täcker två huvudområden: den ena belyser den slags
kommunikation som utspelar sig och vad för slags varor eller tjänster som utväxlas,
den andra handlar om hur personerna besätter sin position i ett yttrande. När man
tittar på språket ur ett samspelsperspektiv är en första distinktion den mellan att
utväxla information eller utväxla varor och tjänster. En andra distinktion är den
mellan att kräva, efterfråga, och att ge. Dessa innebörder framträder på den
semantiska nivån men realiseras också på den lexikogrammatiska nivån. Naturligtvis
kan något som grammatiskt sett ser ut som en fråga i själva verket innebära en
uppmaning eller en order. T ex. Kan du stänga fönstret? Här nedan följer en liten tabell
som beskriver de olika roller man som talare eller skribent kan ha och de yttranden
detta får i språket:
 

 

 ge:  varor och tjänster  erbjudande
 ge:  information  påstående
 kräva:  varor och tjänster  order
 kräva:  information  fråga

 

 

 Metaspråk
 

 När jag i förra avsnittet presenterade metaspråket för den erfarenhetsbaserade
funktionen var det mest väsentliga förhållandet mellan de ordgrupper och fraser som
fungerade som Process, Deltagare i processen och Omständigheter. När det gäller
den interpersonella metafunktionen är det väsentliga förhållandet det mellan andra
grammatiska funktioner. De två grammatiska funktioner som blir särskilt
meningsbärande för att uttrycka interpersonella innebörder är SUBJEKTET (Subject)
och det FINITA elementet (the Finite), vilket är en del av verbfrasen. Tillsammans
skapar de MODUS (mood).
 

 Verbfrasen består av ett eller flera ord. I den erfarenhetsbaserade funktionen står
HÄNDELSEN, Processen, i centrum, medan den interpersonella funktionen har det
FINITA elementet i centrum för meningsskapande. Det Finita elementet är den del av
verbgruppen som uttrycker tidsform eller talarens åsikt. Det kan alltså vara tecken på
TID i relation till talaren, eller ett tecken på MODALITET i relation till talarens åsikt.
Resterande del i satsen kallas för REST (residue), där den del av verbet eller
verbfrasen som representerar själva händelsen är PREDIKATET. Avgörande är också
satsens polaritet, om den är positiv (+) eller negativ (-). Positiv polaritet tas för given,
medan negativ polaritet markeras.
 

 

 

            Katten                              drack                     upp mjölken.
 Finit     +
 (dåtid)

 Predikat
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             Lille Oskar                         kunde inte               äta                          sin spenat.
 Subjekt  Finite  -      (dåtid)  Predikat
 Modusblock  Rest

 

 

 

 Modustyper
 

 I svenska, om vi bortser från konjunktiv, finns två modustyper, indikativ och
imperativ. Indikativ kan delas upp i påståenden (declaratives) och frågor
(interrogatives). Här blir ordningsföljden av Subjekt och Finit avgörande.
Förhållandet mellan Subjekt och Finit blir ett tecken på vad för slags kommunikation
som äger rum genom att fastställa meddelandets form som påstående, fråga eller
order. Frågor kan även delas upp i ja/nejfrågor och VH-frågor som börjar med vem,
vilka, vad, etc.
 

 Om frågeordet är vem?, vilken?, vad? och fungerar som subjekt följer det finita
verbet efter det:
 

           Vem                                        dödade                                    Olof Palme?
 VH-Subjekt  Finit (dåtid) +  Predikat

 

 Komplement

               Modusblock                            Rest
 

 Men, då frågeordet inte är subjekt, eller om något annat frågeord används:
 

        Vem                                              såg                                                   du?
 VH-
komplement

 Finit
(dåtid) +

 Predikat  Subjekt

 Rest   Rest  

  

Modus-
  block

 

 

           Varför                                             gick                                          hon ?
 VH-komplement  Finit (dåtid) +   Predikat  Subjekt
 Rest   Rest  

           Modus-   block
 

 

 Talare och skribenter manipulerar förhållandet mellan Subjekt och Finit för att visa
om de ger eller kräver information eller ger eller erbjuder eller kräver varor och
tjänster. Men, förhållandet mellan den grammatiska strukturen och den egentliga
innebörden stämmer inte alltid överens. Information kan bli efterfrågad genom
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imperativ och påståenden såväl som genom frågor. Kontexten hjälper oss från att
missförstå.
 

 Med hjälp av metaspråket kring den interpersonliga metafunktionen kan man
analysera och diskutera språkets grammatiska struktur och verkliga innebörd på
samma gång.  Metaspråket kan hjälpa oss att analysera maktförhållanden i
kommunikation och hjälpa oss att upptäcka hur man som talare eller skribent kan
utmana maktförhållanden och status i olika slags språkliga samspel. Rätt använt kan
metaspråket och teorin visa oss hur vi på bästa sätt kan uttrycka våra åsikter och
ställningstaganden genom språket. Författarna till Using Functional Grammar (2000)
skriver att sällan har elever blivit tydligt och systematiskt informerade om hur de
kan uttrycka och precisera sina perspektiv, åsikter och ställningstaganden på det sätt
som kunskap om den interpersonella funktionen gör. Eleverna kan se hur
Relationen i situationskontexten uttrycks i samspel genom att undersöka vad den
grammatiska strukturen avslöjar om:
 

· de maktförhållanden mellan de personer som deltar i samtalet (vem som
pratar mest, vem som delar med sig, vem som mest lyssnar och
uppmärksammar)

· statusen hos de personer som deltar i samtalet ( vem gör vad medan de pratar
– vem kräver eller erbjuder eller instruerar, och vem ger respons, vem har
störst distans mellan den interpersonliga grammatiska strukturen och den
egentliga innebörden)

· nivån av personligt engagemang mellan de personer som deltar i samtalet
(träffas de ofta? Är de känslomässigt bundna till varandra?

 

 I den första delen av det här avsnittet presenterade jag en introduktion av hur samtal
och samspel byggdes upp av olika gestaltningar av Subjekt och Finit i
Modusblocket. Vi kunde se att gestaltningen av Modusblocket är ett mönster
lexikogrammatiskt, men att den verkliga innebörden som utväxlas realiseras på den
semantiska nivån
 

 

 Påstående :          Den bortsprungna katten        kommer             förhoppningsvis        att  bli       hittad
 Ge information.
 satslösning
 

 nominalfras  verbfras  adverbialgrupp  verbfras

 Erfarenhets-
baserad

 Deltagare: agent  Pro-
 materi-

  cess:
 ell

 Inter-
 personell
 

 subjekt  Finit   +
 framtid/modal

 Kommentar-
adjunkt
 

 Finit
 +
 modal

 Predikat

                                          Modusblock  Rest
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 Utbyte av information - att ta ställning
 

 Närhelst en talare hävdar sina åsikter eller förslag utsätter de dem för samtycke eller
motsättning. I varje diskussion eller gräl är det innehållet i Modusblocket som står på
spel och det är också det som gör en diskussion möjlig.  När talare är säkra på sin
sak, kodar det finita verbet in informationen som berättar om en händelse har ägt
rum, äger rum för tillfället eller om den kommer att äga rum.
 

 Din pappa är dum!
 Det är han inte alls!
 Det är han visst!
 Är han inte!
 Är han visst!
 Nä!
 Jo!
 Nä!

 

 Om satsen inte innehåller ett Modusblock finns det ingenting att basera diskussionen
på:
          Springande längs vägen, upptäckte Anna att…

 

 

 

 Att markera eller ändra åsikt
 

 Ibland vill talare signalera att de inte är helt säkra på sina meddelanden, att de letar
efter en position någonstans mellan ett definitivt ja och ett definitivt nej. Detta kan de
göra genom att på något sätt ändra konfigurationen, sammansättningen, i
Modusblocket. De möjligheter de har kallas för MODALITET och har sitt eget
metaspråk. De finns tre sätt att markera sin position. Nedanstående uttryck av
modalitet hör hemma i Modusblocket eftersom de är tillgängliga för argumentation:
 

· genom ett modalt finit verb
· genom en adverbialgrupp eller prepositionsfras (modusadjunkt)
· genom ett interpersonell grammatisk metafor

 

 De effekter dessa signaler av ställningstaganden skapar är:
 Sannolikhet eller möjlighet, vana, åtagande, benägenhet, typiskhet, självklarhet, vilka
på engelska av Halliday benämns som probability, usuality, obligation, inclination,
typicality, obviousness.
 

 

· Modala finita verb (modala hjälpverb) fungerar och analyseras på samma sätt
       om i den traditionella grammatiken.

 

· Modusadjunkt är den funktion som uttrycker vana, möjlighet, typiskhet eller
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       självklarhet och är den ordgrupp som i den traditionella grammatiken brukar
       benämnas som adverbial.
 

                   Händer                                                     detta                                     ofta?
 Finit (nutid) +  Predikat               Subjekt  Modusadjunkt
  Rest   

      Modus-                       block  

       
 

· Interpersonell grammatisk metafor innebär att vi använder en hel sats för att
uttrycka en åsikt om påståendet i föregående eller efterföljande sats. Vi
använder grammatiken metaforiskt när vi säger Jag tror när vi menar möjligtvis
eller nästan definitivt. Jämför satsen nedanstående satser:
 

         Jag tror att Anders kommer på festen.
 

         Antagligen kommer Anders på festen.
 

 Värdering (appraisal) är en annan viktig funktion som hjälper talaren eller skribenten
att uttrycka sin åsikt. Detta innebär att man färgar texten genom att använda ord som
uttrycker positiva eller negativa värderingar av olika grad.
 

 

 

 Den interpersonella metafunktionen och språkundervisningen
 

 Det här kapitlet har syftat till att ge en introduktion till möjligheten hos satsens
potential, möjlighet att utbyta innebörd. De är denna potential som gör det möjligt
för oss att använda språket i samspel med varandra. Kunskap om den
interpersonella grammatiken gör det möjligt för lärare att förklara för sina elever hur
de använder grammatiska strukturer för att utbyta innebörd, mening, med varandra.
 Språklärare är redan förtroliga med de slags satser som diskuterats i kapitlet;
påstående, frågande (interrogativa) och imperativ och funktionen hos modala
hjälpverb. Detta kapitel har dock presenterat ett metaspråk som ger oss ord för att
diskutera hur de olika delarna i satsen fungerar när vi samtalar med andra. Detta
metaspråk och möjlighet till diskussion kan vara en tillgång vid diskussion om det
egna språket och kanske framförallt vid andraspråks- och främmandespråksinlärning.
 

 Genom att studera modusblocket lär sig språkstuderande hur man i en dialog turas
om att föra konversationen vidare och hur man bygger upp flyt och effektivitet i
samtal med andra. Arbete med modusblocket kan också innebära en möjlighet att
diskutera och förklara svåra och utmanande grammatiska strukturer utifrån innebörd
och funktion. När eleverna undersöker tidsform och modalitet i modusblocket lär de
sig hur man kan uttrycka sitt personliga perspektiv på tillvaron och deras
upplevelser i den. Eleverna kan också lära sig hur uttryck för attityd finns utspridda
över hela texten och hur man på bästa sätt kan ta ställning. Vid kritisk läsning och



35

vid analys av olika medier är kunskapen om den interpersonliga metafunktionen av
stor vikt då man har möjlighet att titta på och diskutera de olika medel som används
för att påverka publiken.
 

 

 

 Den textuella metafunktionen – att organisera innebörd
 

 I de två föregående avsnitten har jag presenterat två av språkets funktioner, den
erfarenhetsbaserade och den interpersonella funktionen. Språkets textuella funktion
blir härmed att organisera innebörden av de två tidigare till en linjär och förståelig
helhet. För att kunna organisera en text så att den blir förståelig måste talaren eller
skribenten göra klart för lyssnaren eller läsaren var de är och vart de är på väg. Som
tur är finns det grammatiska resurser som fungerar som vägvisare genom satser,
meningar och stycken, från början till slutet av en text. Den första vägvisaren måste
finnas i början av en text, stycke eller sats: den berättar för läsare och lyssnare vad
talaren eller skribenten har som utgångspunkt. Dessa vägvisare realiserar den
textuella innebörden och hänger tätt samman med tredje aspekten av
situationskontexten, mediering. Därför kommer talade och skrivna texter kräva olika
slags mönster och strukturer. Den textuella innebörden uttrycker förhållandet mellan
språket och hela det sammanhang som texten uppstår i. Det som tidigare blivit nämnt
skapar förutsättningar för det som skall komma härnäst. Textuell mening realiseras
språkligt huvudsakligen genom temamönster i texten och genom kohesionselement
(sammanhangselement).
 

 Vid beskrivning av den textuella innebörden och hur den realiseras genom språket,
betraktas varje yttrande som ett budskap. Halliday utgår från att satsen, i alla språk,
uttrycker ett budskap. Detta budskap är sedan del av ett större, hela textens budskap
och innebörd.
 

 

 Tema och rema
 

 I många språk fungerar satsen som ett redskap som organiserar ett budskap genom
att ge en speciell del av satsen en särskild status. Ett element i satsen får status som
tema och kombineras sedan med resten av satsen så att den som helhet framstår som
ett budskap. I engelska och såväl som i svenska innehåller den första positionen i
satsen en textuell innebörd eftersom den signalerar själva utvecklingen,
framåtskridandet, av texten. Vid analys av och diskussion kring den textuella
innebörden behövs ett metaspråk. I detta metaspråk kallas det första elementet i
satsen för TEMA och resterande delar av satsen för REMA. Ofta innehåller temat
information som är känd från föregående sats, medan remat ger ny information. Detta
är ingen nyhet för den traditionella grammatikern, men i detta avsnitt kommer vi att
gå in på tema lite närmare.
 

                  Tema                           Rema
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                  Den svarta katten           jagade upp ekorren i ett träd.
                  Ekorren                           jagades upp i ett träd av den svarta katten
 

 

 Vid analys av den textuella funktionen hos språket tittar Halliday på tre olika slags
teman:
 

· ERFARENHETSBASERAT HUVUDTEMA (Topical Theme),
· TEXTUELLT TEMA (Textual Theme)
· INTERPERSONELLT TEMA (Interpersonal Theme)

 

 Ett ENKELT TEMA, som de i de båda satserna nedan, innehåller bara ett
erfarenhetsbaserat eller textuellt element. Ibland har dock en sats MULTIPLA TEMAN,
vilka uttrycker upp till tre olika betydelser; även ett textuellt tema, ett huvudtema och
ett interpersonellt tema.
 

 

 

 Huvudtema
 

 Huvudtemat är det första elementet, som i den erfarenhetsbaserade funktionen
realiseras som Deltagare, Process eller Omständighet. Namnet på funktionen
kommer från grekiskans topos, vilket betyder plats, och detta innebär att huvudtemat
realiseras utifrån sin placering i satsen. Vanligast är att huvudtema realiseras genom
nominalfraser, men även adverbialgrupper, prepositionsfraser och inflikade satser;
alltså Deltagare eller Omständigheter.
 

               Huvudtema                                                               Rema
         Kvinnan som hade den rödprickiga klänningen på sig         steg in i affären
         Den första söndagen i mars                                                 går Vasaloppet
 

 

 Interpersonellt tema
 

 Det interpersonella temat använder talare och skribenter i syfte att påvisa vad för
slags samspel som äger rum mellan deltagarna eller vilken position de tar. Det
vanligaste interpersonella temat är det finita verbet i frågande satser där det kommer
före Subjektet och direkt signalerar att talaren kräver information. Andra
interpersonella teman kan vara Vokativer, Modus- och Kommentaradjunkter.
 

 

        Kan                         vi                             få lite mer soppa?
        Anna,                      kom                        hit
        Kunde                     Valencia                 ha slagit Real Madrid?
        Kanske                   vinner                      de nästa år
 Interpersonellt  Huvudtem

a



37

                  Tema              Rema

 

 

 

 Textuellt tema
 

 Det textuella temat innehåller de ord som binder samman våra meddelanden med
föregående text. Vi skapar på det sättet en sammanhängande text som signalerar
förbindelser mellan meddelanden. De ord som gör detta arbete är konjunktioner och
finns ofta alldeles i satsens början; därmed måste de uppfattas som tematiska.
 

        Men                           den första söndagen i mars                är  det ofta ont om snö
 Textuellt  Huvudtema
                        Tema         Rema
 

 

 

 Markerat och omarkerat tema
 

 Precis som övriga lingvister är en funktionell lingvist intresserad av markerat eller
icke markerat tema. Placering eller spetsställning av t ex Omständigheter i sats fyller
en annan funktion än om en Deltagare fungerar som huvudtema. Man kan även säga
att temat blir markerat i de fall då huvudtemat utgörs av en annan nominalgrupp än
den som är subjekt.
 

 Det ska ske inatt.
 I natt ska det ske.
 

 Anders gick hem.
 Hem gick Anders.
 

 

 

 

 Kohesion och tematisk progression
 

 Här ovan har jag i korthet presenterat tema och rema i satser. I funktionell
grammatik är man dock alltid intresserad satsens funktion i textens helhet, och det
skall i korta drag nämnas i följande stycke. När man identifierat temat i respektive
sats, kan det vara intressant att undersöka  hur den tematiska progressionen ser ut i
hela texten, beroende av dess situationskontext. Förs läsaren framåt i en tematisk
progression från tema till rema, där rema i föregående sats blir tema i den
efterföljande, eller introduceras ett nytt fristående tema i varje sats eller satskomplex?
Genom att undersöka progressionen och de bindningselement som för texten framåt
kan man avslöja var eventuella brister eller fördelar i textens sammanhang som
finns.
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 Den textuella metafunktionen och språkundervisningen
 

 Att lära sig hur tema och rema fungerar som vägvisare i texter för lyssnare och läsare
kan vara till stor fördel vid språkutveckling. Särskilt vid läs- och skrivinlärning, men
också senare vid produktion av egna texter. Här kan eleverna arbeta med sitt
huvudtema i satser, i stycken och i hela texter. Även lärare får här en
begreppsapparat att använda vid analys av elevtexter och vid utvecklande samtal
om dessa. Vid analys och diskussion kring tema ingår också markerat och omarkerat
tema. Genom analys av texter kan eleverna även undersöka hur förändringar i den
tematiska progressionen signalerar att texten är på väg in i en ny fas, t ex att
omständigheter i sagor placerar berättelsen i tid och rum.
 

 Vid inlärning av ett andra eller främmande språk kan fokus på de olika
temafunktionerna vara till nytta. När elever lär sig grundläggande satsstruktur kan
arbete med huvudteman bidra till att texten blir mer sammanhängande och
förståelig. Även textuella teman är här viktiga att bemästra, de hjälper skribenten att
föra texten framåt, att gå vidare i ett resonemang. Interpersonella teman blir särskilt
viktiga då det handlar om att lära sig hantera och bemästra samspel genom samtal.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Textanalys
 

 I denna korta och översiktliga textanalys vill jag ge läsaren en uppfattning om hur
man kan använda Hallidays funktionella grammatik vid arbete med texter. Syftet är
att visa några av de möjligheter som finns, inte att ge en fullständig textanalys.
Möjligheterna till analys är oändliga, jag har dock denna gång valt att koncentrera
mig på de drag i texten som är särskilt relevanta för dess kontext.
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  Situationskontexten - fält, relation och mediering
 

 Den skrivna texten (se bilaga 1.) är tagen från baksidan av ett paket lättmjölk och dess
direkta och huvudsakliga syfte är att göra reklam för en ungdomstävling som Arla
genomför i samarbete med ungdoms- och studentresebyrån Kilroy travels.
Målgruppen som reklamen riktar sig till är naturligtvis ungdomar, särskilt de som
uppskattar resor, äventyr, spänning. Detta framträder då texten uttrycker en tydlig
upplevelse av äventyr och möjligheter, utmaningar och framgång. En känsla av
spänning, rörelse och lust är starkt framträdande. Här nedan kommer jag beskriva
hur de grammatiska val författaren gjort bidrar till att skapa dessa intryck. Jag
kommer att analysera texten utifrån dess tre funktioner; den erfarenhetsbaserade, den
interpersonella och den textuella. Tillsammans med den textuella funktionen bildar
den erfarenhetsbaserade och interpersonliga intryck som riktar sig till människans
varierade sätt att använda och uppfatta språk; som en upplevelse av verkligheten
och som ett sätt att samspela med andra människor.
 

 Då denna uppsats inte diskuterat bildsemiotik särskilt väljer jag att inte ta med
bilder i analysen. Dock är det något som Hallidays grammatik möjliggör och
uppmuntrar.
 

 

 

 Ur ett erfarenhetsbaserat perspektiv
 

 Om man börjar med att titta på den erfarenhetsbaserade innebörden ser man att
 särskilt utmärkande för texten är dess processer, vilka i vissa fall befinner sig
någonstans i mittemellan en materiell och beteendemässig representation av
upplevelser. Verben hamrar, ökar, startar, dras och utmanar är alla först och främst
materiella, men dess kontext bidrar till en gestaltning av något som realiserar en inre
såväl som en yttre upplevelse av rörelse och spänning. Då den direkta karaktären hos
processerna och dess materiella uttryck bidrar till att skapa en upplevelse av
handling, rörelse och fart, bidrar dess Deltagare till att förstärka den kroppsliga
upplevelsen, spänning och lust. Detta indikerar för läsaren att det den här texten
kommunicerar främst handlar om aktivitet, yttre såväl som inre, dock något som
kräver en medveten handling. Resultatet blir en text som uppmanar till yttre
aktivitet och inre upplevelse, såväl som inre aktivitet och en kroppslig upplevelse.
På så sätt har texten riktat sig till personer som uppskattar både inre och yttre
aktiviteter och upplevelser; dock finns en tydlig betoning av den fysiska, materiella
aktiviteten, vilket riktar sig till den som gillar fart och fläkt.
 

 

 Om vi tittar på omständigheterna, Nu, i din kropp, till äventyret, på Arlas hemsida, till en
verklig reseupplevelse, i potten, kretsar dessa i första hand runt plats, men även tid, och
detta förstärker intrycket av fysisk orientering och upplevelse. De första tre satserna
innehåller dock inga omständigheter alls. Det innebär att dessa satser innehåller
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processer som äger rum någonstans utanför tid och rum. Det som  händer och är  blir
det väsentliga. Skeendet utvecklas i den fjärde satsen; då placeras händelserna och
upplevelserna till din kropp för att sedan i den femte, ges ytterligare en innebörd
genom att realiseras av det något abstrakta till äventyret. Först i sjätte satsen framgår
begrepp av tid och det på ett mycket markant vis, genom Nu, vilket ur ett textuellt
perspektiv blir särskilt framträdande, då omständigheten får fungerar som
huvudtema.
 

 Om man går vidare och tittar på Deltagarna hos dessa processer framträder
ovanstående resonemang ännu klarare. För att göra det tydligare kan man undersöka
texten från början till slut och dessutom samtidigt titta på textens interpersonliga
funktion; hur texten tilltalar läsaren.
 

 

 

 Ur ett erfarenhetsbaserat och interpersonellt perspektiv
 

 Den första satsen, som fungerar som överskrift och blickfång, är skriven i imperativ
och dessutom i stort typsnitt.  Vinn ditt livs äventyr uppmanar författaren läsaren och
har på så sätt sammanfattat temat för hela texten.  I denna sats framgår det tydligt och
klart att Aktören, den aktiva deltagaren, är du, läsaren. Men, i inledningen av själva
brödtexten, i det tre första satserna, är det inte läsaren som person som är den aktiva.
Istället är det läsarens kropp, pulsen, andhämtningen, känslan, som fungerar som
aktörer och subjekt. Processerna i de två första satserna i texten är materiella, hamrar
och ökar, medan den i den tredje är relationsmässigt attributiv, Känslan är lustfylld,
vilket stannar upp progressionen  i texten och både utvärderar och utvecklar de två
föregående satserna och bereder väg för en ny aktivitet i den fjärde satsen. Den
fysiska upplevelsen och den inre känslan blir här förenade.
 

 I efterföljande satser framträder du, läsaren som aktör igen; först inledande i en
passiv påståendesats, som agent; Du dras till äventyret och sedan som aktör i en rad
påståenden: Nu har du chansen, du kan utmana, huvudrollen spelar du, om du ska gå riktigt
långt, vinner du. Inledningen av den sista satsen indikerar villkorlighet som följs av
byte av aktör; nu är det Kilroy som agerar, ger dig priset, som kan ta dig och en vän till
en verklig reseupplevelse, och du kan bara slappna av och följa med. Dessutom avslutas
definitionen av vinsten med en sats innehållande existentiell process, ligger (finns),
vilken följas av en inflikad sats med personifikation av priserna och som berättar
vad mer som finns att få – priser, som andas upplevelser, fart och fläkt. Den sista satsen i
brödtexten står i imperativ och sluter härmed cirkeln genom att fungera som en
fortsättning på överskriften: Tävla på www.arla.se/mixmaxx
 

 Texten innehåller även viss modalitet, i de aktuella fallen är det fråga om möjlighet,
Du kan utmana, Kilroy travels som kan ta dig och avsikt, om du ska gå riktigt långt. Vikten
av läsarens egen aktivitet och deltagande blir här återigen betonat.
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 Ur ett erfarenhetsbaserat, interpersonellt och textuellt perspektiv
 

 Om man undersöker texten utifrån ett textuellt perspektiv kan man se hur textens
tematiska progression hänger samman med och realiserar det som beskrivits ovan.
 De två första satserna är oberoende påståenden med ett nytt enkelt huvudtema av
deltagare i respektive sats. Ändå fungerar de tematiskt då upprepning av form och
innebörd förtydligar och förstärker. Den tredje satsen har även den en Deltagare som
tema, Känslan. Det huvudsakliga temamönstret är inledningsvis tema-rema, tema –
rema. I de senare satserna övergår mönstret dock till tema-rema-tema-rema, vilket
bidrar till att realisera de villkor som gäller för en eventuell vinst. Någonting ger
någonting annat. I den sista satsen är vi dock tillbaka i tema - rema igen.
 

 Ur ett helhetsperspektiv knyter även texten ihop textens början och slut genom att
låta den sista satsen bli en fortsättning på den första. Vinn ditt livs äventyr. Tävla på
www.arla.se/mixmaxx. Här fungerar processerna vinn och tävla som enkelt huvudtema
i respektive sats berättar härmed för läsaren vad texten rent konkret handlar om; den
uppmanar läsaren att tävla och vinna. Upplevelserna och aktiviteterna, processerna
hamrar, ökar, startar dras, utmanar, vinner och de deltagare och omständigheter dessa
fungerar tillsammans med, ger en tydligare definition av vad det kan innebära att
deltaga och utmana; att tävla och vinna – upplevelsen av en inre och yttre
tillfredställelse.
 

 

 

 Sammanfattning
 

 Ovan genomförda analys är bara ett exempel på hur man kan tillämpa Hallidays
funktionella grammatik vid arbete med t ex reklamtexter. Man skulle kunna göra en
analys som är mycket mer generell eller en som är mycket mer specifik eller en som
enbart koncentrerar sig på en aspekt. Det viktiga är dock att man tittar på form och
funktion som ett sätt att realisera mening och innebörd. Tillämpningen av själva
terminologin är också av sekundär betydelse; huvudmålet är att man har uttryck och
begrepp som möjliggör analys och diskussion kring de olika funktionella
beståndsdelar som skapar intrycket av textens budskap i helhet.
 

 

 

 

 

 11. Resultat och diskussion
 

 

 Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur Hallidays funktionella
grammatik svarar mot det som läroplanen eftersträvar och verksamma lärare och
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språkforskare efterfrågar – en meningsfull och för kursplanens strävansmål relevant
grammatikundervisning.
 

 I denna uppsats har jag presenterat en diskussion kring begreppet grammatik och
grammatikundervisningens funktion i dagens skola. Presentationen visade att det
finns vissa brister i dagens grammatikundervisning och att undervisning i
grammatik ibland förefaller meningslös för såväl lärare som elever. Många gånger
utformas grammatikundervisningen utifrån tradition och rutin istället för efter behov
och relevans. I denna sammanfattande diskussion skall jag försöka ge en kort men
utvärderande presentation av hur Hallidays funktionella grammatik skulle kunna
fungera som ett sätt att genomföra en meningsfull och relevant
grammatikundervisning.
 

 

 Behov och önskemål
 

 Av Lpo 94:s kursplan i svenska och litteraturstudien framgår att lärare och forskare
eftersträvar en språkutveckling och grammatikundervisning som äger rum i ett
meningsfullt sammanhang. Detta menar man skulle kunna uppnås genom att göra
eleverna medvetna om ords och frasers funktion i texter, att ge dem möjlighet att
utveckla kunskap om språkets funktion i olika sammanhang. Forskare betonar också
att för att språkutveckling skall kunna ske i ett meningsfullt sammanhang och på ett
för eleverna medvetet och reflekterande sätt, behövs ett metaspråk. Enligt Sven
Strömqvist (1993) innebär de grammatiska kunskaper som skolan bör ge först och
främst en medvetenhet av språkets struktur och möjligheter att konstruera betydelse,
vilket i sin tur skulle kunna möjliggöra en analys. Vidare är analysen beroende av
ett särskilt språk, en terminologi, som på ett tydligt sätt återger språkets funktionella
struktur. Trots att Strömqvist (1993), Molloy (1996), Svedner (1999) och Brodow
(2000) framhåller vikten av ett metaspråk som kan beskriva språket ur ett funktionellt
perspektiv har jag inte kunnat urskilja någon direkt kritik mot den terminologi som
finns tillgänglig i och med den formella grammatikteorin. Och kanske är det just
avsaknaden av ett relevant och användbart metaspråk som gör det så svårt för dagens
lärare att placera sin grammatikundervisning i ett relevant och meningsfullt
sammanhang. Kanske är det så att de språkliga företeelser som inte har benämningar
i den formella grammatiken, inte finns eller kan upptäckas, vilket i sin tur innebär att
de över huvud taget inte kan reflekteras över.
 

 Ovan förda resonemang förefaller heller inte helt orimligt med utgångspunkt i det
som litteraturstudien presenterar. Utifrån litteraturen har jag kunnat urskilja tre
kriterier som sammanfattar vad som skulle kunna möjliggöra en meningsfull och
relevant grammatikundervisning.  Nedanstående punkter klargör vad som
efterfrågas och borde eftersträvas i dagens grammatikundervisning:
 

· en funktionell språkbeskrivning
· ett funktionellt sätt att arbeta med grammatik
· ett metaspråk som möjliggör en funktionell språkbeskrivning och ett
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funktionellt sätt att arbeta med grammatik
 

 Härmed är grunden lagd för en utvärdering av möjligheterna hos Hallidays
funktionella grammatik.
 

 

 

 Hur kan M. A K. Hallidays funktionella grammatik fungera som ett svar på det som
läroplanen eftersträvar och språkforskare efterfrågar – en meningsfull och relevant
grammatikundervisning?
 

 För att göra en direkt fortsättning på föregående avsnitt och helt kortfattat svara på
ovanstående fråga vill jag påstå att Hallidays funktionella grammatik innebär:
 

· en funktionell språkbeskrivning,; språket beskrivs här som ett sätt att skapa
innebörd och mening där funktionen hos den grammatiska strukturen är ett
sätt att realisera detta,

 

· en grundläggande filosofi som innebär ett funktionellt sätt att arbeta med
grammatik; språket och dess funktionella uppbyggnad ses här som det
redskap som hjälper människor att förstå och kommunicera med sin omvärld,
något som varje människa har möjlighet och rätt till att utveckla,

 

· en väl utvecklad begreppsapparat, innehållande ett funktionellt metaspråk,
vilket möjliggör diskussion och analys kring språkets och dess beståndsdelars
funktionella betydelse; metaspråket ger oss en möjlighet att se och samtala
om hur språket kommunicerar på olika nivåer och i olika situationer

Halliday har som utgångspunkt en funktionell attityd till språk och som grund till sin
omfattande och funktionella begreppsapparat har han gängse grammatiska termer.
Därmed utgår hans grammatik från det som redan är känt. Dock har han utvecklat
terminologin i syfte att beskriva språkets olika funktioner och därmed ger han oss
också möjlighet till en större förståelse av vårt språk. I och med att han ger oss namn
på funktionella, meningsfulla och relevanta företeelser i språket, ger han oss också
möjlighet att se dem och att reflektera över dem.

Som förhoppningsvis framgått i presentationens avsnitt om teorins tillämpning i
språkundervisningen och genom textanalysen finns det möjlighet att använda
kunskaper i och om funktionell grammatik på många olika sätt och på många olika
nivåer. Den funktionella begreppsapparat som presenteras i denna uppsats visar
sidor och funktioner hos språket som den traditionella grammatiken inte har
uppmärksammat. Det gäller framförallt funktioner hos olika element i språket i
förhållande till helheten, och detta bidrar till en möjlighet till att föra en diskussion
om och arbeta med språk och texter på ett sätt som har sin utgångspunkt i den
faktiska funktion som språkets olika delar har. Först då kan kunskaper i grammatik
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bli meningsfulla och sättas i ett relevant sammanhang. Först då kan eleverna se att
deras egen medvetenhet om språket kan påverka deras sätt att uttrycka sig och deras
sätt att tolka och värdera information. Funktionell grammatik innebär en möjlighet
att visa att språket lever och formas i användarens bruk och beroende av hans eller
hennes syfte och budskap. Detta innebär att vi kan hjälpa våra elever att känna makt
över sitt språk och uppleva möjligheter att utveckla det; det finns inga normer som
berättar vad som är rätt eller fel, istället kan eleverna själva undersöka om texten
utformats på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Naturligtvis är Hallidays funktionella grammatik inget universalmedel som löser
alla grammatikundervisningens problem på ett ögonblick. Liksom när det gäller
andra teorier, lingvistiska som pedagogiska, måste användaren även här anta ett
kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Särskilt viktigt när det gäller funktionell
grammatik är dock att aldrig förlora fokus på funktionen och språkets möjligheter att
skapa och uttrycka mening och innebörd. I undervisningen är det heller inte
meningen att lärare måste lära sina elever alla termer i begreppsapparaten. Hur
mycket av terminologin man som lärare vill att ens elever skall vara förtrogna med
finns det inget recept på. Det viktiga är att det finns ett språk som förklarar och
möjliggör en diskussion kring de funktioner som är relevanta just det specifika
samanhanget. Om vi inte sätter namn på funktionella företeelser i språket kan vi
heller inte veta att de existerar. Och om terminologin kan hjälpa oss lärare att bättre
förstå hur språket fungerar och hur man i syfte att skapa mening och betydelse
använder dess möjligheter, kan vi på ett mer medvetet och framgångsrikt sätt arbeta
med grammatik och språkutveckling i undervisningen, både när det gäller läsning
och skrivning, samtal och argumentation, textanalys och källkritik, i
modersmålsundervisning eller i undervisning i ett andra eller främmande språk.

För i Hallidays meningsskapande värld finns inte den grammatiska teorin till för
lingvisternas skull. Istället förespråkar han att grammatiken skall stå i pedagogikens
tjänst och ser språkutveckling som det allra viktigaste uppdraget som skolan har.

Sammanfattning

I inledningen av denna uppsats uttryckte jag förhoppningar om att kunna förmedla
något av det som genomsyrar funktionell grammatik till andra blivande eller
verksamma språklärare. Detta får en tydligare innebörd då litteraturstudien har visat
att både lärare och forskare som strävar efter en meningsfull grammatikundervisning
efterfrågar en funktionell grammatikundervisning som grundar sig på en funktionell
språkbeskrivning och ett väl utvecklat och fungerande metaspråk. Uppsatsen har
härmed presenterat Hallidays funktionella grammatik som något som skulle kunna
motsvara denna efterfrågan. Naturligtvis är Hallidays grammatik inte lösningen på
alla problem i grammatikundervisningen, men kan visa hur en grammatik med en
funktionell utgångspunkt kan vara vägen ut ur ett meningslöst harvande av
grammatiska termer utan sammanhang. Förhoppningsvis har denna slutliga resultat-
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och diskussionsdel tillsammans den översiktliga presentationen av Hallidays
funktionella grammatik bidragit med någonting som kan vara till nytta både för
undervisningen i svenska och svenska som andraspråk såväl som i engelska och
övriga främmande språk.

För egen del hoppas jag att i framtiden kunna arbeta vidare med funktionell
grammatik och mer didaktiskt djupgående och konkret undersöka hur denna teori på
bästa möjliga sätt genomgående kan tillämpas i den svenska språkundervisningen.
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