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Grammatikundervisning har intresserat forskningen under de senaste åren. Man har undersökt 
studenters attityder (Strzelecka & Boström 2013) och testat nya undervisningsmetoder (Myhill 
m.fl. 2012). Vårt fokus är de samtal om grammatik som blivande svensklärare genomför under 
studierna i sin ämnesutbildning. Som underlag till en pilotstudier har vi två naturligt 
förekommande samtal från två olika studentgrupper. Studenterna läser en grundläggande 
grammatikkurs och arbetar under den i grupper om fyra. I de inspelade samtalen arbetar de med 
att sätta in en autentisk elevtext i satsschemat, med hjälp av varandra, läroboken (Bolander 2012) 
och kursens undervisningsstoff. 

Vi är intresserade dels av hur studenterna använder den grammatiska terminologin i samtalet, 
dels av hur samtalets struktur är kopplat till deras lärande ur ett interaktionellt perspektiv 
(Melander & Sahlström 2010). I den här presentationen kommer vi främst att fokusera det 
förstnämnda. Hur använder studenterna de grammatiska termer som de håller på att lära in? Hur 
visar de sin förståelse av dem och de företeelser de betecknar? 

Eftersom studenterna arbetar med satsschemat kan man förutsätta att de förhåller sig till termer 
och kunskaper relaterade till olika nivåer, t.ex. ordklasser, fraser och semantik. En fråga för oss är 
därför exakt vilken terminologi och därmed förknippad kunskap som aktualiseras av studenterna 
under arbetet. Vi är också intresserade av vilken analysgång de väljer att följa under arbetet. 
Undervisningen har lärt dem en metod men frågan är hur de förhåller sig till den metoden.  
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