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Grammatikporten er en håndbog i grammatik, der kan følge eleverne fra 1. g’s undervisning i almen
sprogforståelse og til 3. g – og i deres videre uddannelse. Den kan fungere både som en støtte i det skriftlige
arbejde og som en grundbog i forhold til tekstlæsning på en måde, så grammatik kan udgøre et selvstændigt

sprogligt forløb i undervisningen og til eksamen.

Grammatikporten lægger sig op ad et funktionelt grammatiksyn. Hvilken funktion har det enkelte ord og dets
grammatiske former i sætningen, i teksten, i samtalen, i konteksten? Behandlingen af led og ordklasser er

stadig et centralt og genkendeligt omdrejningspunkt, men perspektivet er udvidet. Derfor indeholder bogens
første del fx også en introduktion til sproghandlinger. Når grammatik anskues på denne måde, bliver det et
redskab til at forstå det uudsagte i litterære tekster og til at gennemskue fx politikeres sproglige strategier i

både de mundtlige og de skriftlige medier.
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