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Efter många års erfarenhet av språkundervisning vill vi undersöka och försöka förstå hur och 
varför eleverna förstår (eller inte förstår) och lär sig grammatik och att omsätta inlärda 
teorier och former i praktiken. 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? För att konkret undersöka en struktur vill vi göra en studie av inlärning och 
elevers användning av objektet (direkt objekt och indirekt objekt i tredje person).  
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