Hur förstår elever objektet? En undersökning om hur elever förstår
och lär sig att tillämpa grammatiska strukturer i vid språkinlärning
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Bakgrund
Efter många års erfarenhet av språkundervisning vill vi undersöka och försöka förstå processerna hur
och varför eleverna förstår (eller inte förstår) och lär sig grammatik och att omsätta inlärda teorier
och former i praktiken, dvs. göra det till sitt eget språk och kunna kommunicera, alltså skriva och läsa
på korrekt språk. Vi förundras över att år efter år se hur mönstret upprepas, dvs. ett antal elever
förstår strukturen men lär sig inte formerna och kan då fylla i rätt form när de har paradigmet
framför sig i en ifyllnadsövning, ett antal lär sig formerna utantill men förstår inte riktigt strukturen
och användningen, några lär sig både former och förstår strukturen, men trots detta lyckas inte alla
konsekvent göra rätt i sin kommunikation.
Genom att undersöka ett exempel hur grammatik presenteras och undervisas, hur elever lär sig och
förstår strukturen och formerna och hur de därefter tillämpar och gör den grammatiska strukturen
till en del av kommunikationen, till en del av det språk som de håller på att utveckla, vill vi få syn på
om det finns bättre och sämre sätt att undervisa en grammatisk struktur. Kan vi på det sättet kan
hjälpa eleverna att få syn på sin egen inlärning (metakognition) och kanske utarbeta olika modeller
för att få elever att förstå? Genom att undersöka en företeelse som objektet vill vi så småningom se
om det går att generalisera inlärning av grammatisk kunskap, dvs. om elever kan överföra och
använda kunskapen till inlärning av andra grammatiska strukturer. För att konkret undersöka en
struktur vill vi göra en studie av inlärning och användande av objektet (direkt objekt och eventuellt
indirekt objekt).
Hur lär sig elever att använda och formulera korrekta meningar med objekt i tyska och franska?
Hur blir det en del av deras språkbruk, dvs. att de tillämpar former och strukturer som behandlats i
undervisning?
Metod
Vi planerar att utifrån en fenomenografisk undersökning och ett skriftligt förtest göra en Learning
study. Tanken är att göra ca fyra cykler under två terminer i fyra undervisningsgrupper i tyska
respektive franska.
Under projektets gång planerar vi att diskutera grammatikundervisning i vår ämnesgrupp på skolan
och på sikt hoppas vi kunna sprida våra resultat och reflektioner.
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