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Sammanfattning 
 
Tandem i språkundervisning innebär ömsesidigt lärande där två studerande med olika 
förstaspråk samarbetar i par för att lära sig varandras språk i interaktion. Även om tandem 
ursprungligen utvecklats för non-formella kontexter har tandempedagogik under de senaste 
åren även etablerats i formella utbildningskontexter på olika nivåer. I den aktuella studien 
tillämpas tandem i finländsk kontext inom undervisningen i det andra inhemska språket, 
finska och svenska, på gymnasienivå. Syftet med studien är att granska interaktionsmönster i 
tandempars samskrivande i en virtuell lärmiljö. Materialet består av videoobservationer och 
skärminspelningar av tandemparens samskrivande i delade dokument och interaktion via 
videosamtal. Vi granskar interaktionsmönstren i skrivprocesserna genom att studera hur 
partnerna initierar och tar ansvar över olika språkliga och innehållsliga aspekter i texten samt 
hur de utnyttjar de digitala resurserna i den virtuella lärmiljön. Resultaten visar att effektivt 
utnyttjande av de digitala resurserna och båda partnernas orientering mot såväl innehåll som 
språklig form gynnar ett kollaborativt skrivande och samarbete. 
 
Nyckelord  
andraspråkslärande, samskrivande, tandempedagogik, virtuella lärmiljöer 
 
 
Abstract 
 
Tandem language learning involves two students with different first languages cooperating in 
dyads to learn each other’s languages via interaction. Although tandem learning was 
originally developed in non-formal contexts, in recent years, it has also been implemented in 
formal educational contexts at different levels. In this study, tandem learning is organised for 
second national language teaching (Finnish and Swedish) in an upper secondary school 
context in Finland. The aim of the study is to explore interaction patterns in tandem dyads’ 
co-writing in a virtual learning environment. The data comprise video and screen recordings 



of tandem students’ synchronous writing in shared documents and their interaction via video 
calls. We study the interaction patterns in students’ writing processes by observing how they 
initiate and take responsibility for different language and content aspects in the text and how 
they use digital resources in the virtual learning environment. The results reveal that the 
effective use of digital resources and both partners’ orientation towards both content and 
language form promote students’ collaborative writing and cooperation.  
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Inledning 
Det senaste decenniets snabba utveckling av Internet (web 2.0) och av digitala verktyg har 
skapat nya möjligheter för kontakter och samarbete människor emellan, dvs. för hur, när och 
var människor interagerar med varandra, även inom utbildningskontexter (Greenhow, Robelia 
& Hughes, 2009; Harris & Rea, 2019; Healey, 2016). Därmed är lärandet inte begränsat till 
fysiska klassrum utan lärande kan ske i olika virtuella lärmiljöer genom kontakt och 
samarbete med andra människor runt hela världen. Ett område där interaktion på distans har 
skapat nya möjligheter är den kommunikativa språkundervisningen och -lärandet 
(Elstermann, 2016, s. 16–17; O’Rourke, 2007). Dessa möjligheter bygger på interaktion 
mellan skolan och omgivningen liksom mellan studerande från olika skolor, regioner, länder, 
kulturer och språkgrupper. Den kommunikativa synen på språk och språkundervisning samt 
utökat samarbete mellan olika språkgrupper har fått alltmer fotfäste även i finländsk 
utbildningskontext. Ett exempel på en modell för språklärande där man utnyttjar kontakten 
mellan olika språkgrupper är tandem, dvs. ömsesidigt lärande där två personer med olika 
förstaspråk samarbetar i par för att lära sig varandras språk i interaktion (Elstermann, 2016, s. 
48–50; O’Rourke, 2007, s. 41–42). Under de senaste åren har tandem i skolkontext – som ett 
samarbete mellan två språkgrupper och två skolsystem – tillämpats i den finländska 
utbildningskontexten som en modell för språköverskridande samarbete inom det andra 
inhemska språket, både i fysiska och i virtuella lärmiljöer (Pörn & Hansell, 2019). 
 
Tandem som modell för språklärande tar avstamp i en social-interaktionell syn på lärande, där 
turvis användning av båda språken i ömsesidig interaktion skapar möjligheter till språklärande 
(jfr t.ex. Enfield & Levinson, 2006; Pekarek Doehler, 2010; Seedhouse & Walsh, 2010). 
Tandem innebär mer eller mindre styrda språkstudier eller informella aktiviteter, vilka kan 
ordnas som fysiska träffar eller som virtuella möten där interaktionen kan ske via skrift eller 
tal (Karjalainen, 2011, s. 29–31). Interaktionen i den virtuella lärmiljön kan vara synkron, 
exempelvis videosamtal eller snabbmeddelanden, eller asynkron, exempelvis e-post eller ljud-
/videomeddelanden (Elstermann, 2016, s. 49–56). 
 
Studien i denna artikel är genomförd i finländsk skolkontext. Finland är ett tvåspråkigt land 
där de två officiella språken, finska och svenska, finns inskrivna i grundlagen (t.ex. Boyd & 
Palviainen, 2015, s. 61–62). Även om finska har en numerisk majoritetsställning, 87,6 % av 
finländare har registrerat finska som modersmål medan 5,2 % registrerat svenska som 
modersmål (OSF, 2019), har båda språkgrupperna lagligt stadgade likvärdiga rättigheter i 



samhället. Enligt nuvarande lagstiftning ordnas utbildningen separat för språkgrupperna i 
parallella skolsystem som följer samma nationella läroplan. Båda språkgrupperna studerar det 
andra inhemska språket som ett obligatoriskt skolämne (Boyd & Palviainen, 2015, s. 63–64; 
Nuolijärvi, 2013, s. 37–40). 
 
I denna artikel granskar vi närmare en virtuell tandemform som i den aktuella kontexten 
tillämpas som en del av studierna i det andra inhemska språket, svenska respektive finska, i 
finsk- respektive svenskspråkiga gymnasier i Finland. I den virtuella lärmiljön interagerar 
tandempartnerna främst genom videosamtal, dvs. synkron muntlig interaktion, och har chatt-
funktionen som reserv ifall det uppstår problem med videosamtalet. Därtill använder 
studerande delade dokument då de samarbetar kring skoluppgifter, exempelvis samskriver 
olika typer av texter. 
 
Den digitala utvecklingen har möjliggjort samarbete kring en text i delade dokument, vilket 
idag används även i skolkontext. Delade dokument kan användas för kollektivt skrivande där 
skribenterna dock inte nödvändigtvis skapar texten som helhet tillsammans utan skriver 
individuellt delar av den som sedan kombineras till en helhet (jfr Hansell & Pörn, 2016, s. 97; 
Nordmark 2014, s. 119). Samskrivande där skribenterna producerar en text från början till slut 
tillsammans är mer sällsynt. Tidigare forskning i samskrivande på ett andraspråk gäller främst 
samarbete mellan två andraspråksanvändare (härefter L2). Resultaten visar att samskrivande 
gynnar språklärande mer jämfört med individuellt skrivande, men att detta är avhängigt av 
interaktionen mellan parterna under skrivprocesserna (se Watanabe, 2019 för en 
litteraturöversikt). Det är således inte samskrivande i sig som gynnar språklärandet utan det 
behövs en kollaborativ, ömsesidig interaktion där båda parterna engagerar sig i interaktionen, 
skrivprocessen och produkten och tar hänsyn till varandra för att generera effektivt lärande 
(Storch, 2002; Watanabe, 2019; Watanabe & Swain, 2007). 
  
Tidigare studier i tandem har visat att aktiviteter som fokuserar på skriftlig språkproduktion 
stimulerar fler metalingvistiska diskussioner än muntliga aktiviteter och att dessa diskussioner 
dessutom riktas mer mångsidigt på olika aspekter av språket, exempelvis ordförråd, 
morfologi, syntax, medan diskussionerna i samband med muntliga aktiviteter främst handlar 
om ordförråd (Hansell & Pörn, 2016; Karjalainen m.fl., 2013). I förhandlingar om hur man 
ska uttrycka ett innehåll språkligt riktas fokus på språkets form och de egna 
språkfärdigheterna och brister i dem, vilket ökar medvetenheten om de egna 
utvecklingsbehoven (jfr Nassaji, 2019). Därmed fungerar språket både som mål och som 
medel för lärandet (Karjalainen 2011; Nassaji, 2019, s. 121). Aktiviteter och situationer där 
språket används parallellt som kommunikativt och som kognitivt verktyg för feedback, 
diskussioner och omstrukturerande har visat sig skapa möjligheter för språklärande (t.ex. 
Swain, Brooks & Tocalli-Beller, 2002; Wigglesworth & Storch, 2012). Till skillnad från L2–
L2-samarbete har förstaspråksanvändaren (härefter L1) i tandem en förutbestämd och 
institutionaliserad roll som expert på målspråket, vilket också inverkar på 
interaktionsmönstren mellan tandempartnerna (Hansell & Pörn, 2016, s. 113). Den 
förutbestämda expertrollen gör det mer naturligt att L1 explicit stöder och korrigerar sin 
partners språkproduktion (se även Grosbois, 2016). Hansell och Pörn (2016) har granskat 
tandempars skrivprocesser i fysiska lärmiljöer och identifierat både kollaborativa och icke-
kollaborativa interaktionsmönster i deras samarbete. För att skapa kollaborativa 
skrivprocesser som bäst anses gynna språklärande behöver studerandena stöd av lärarna i 



form av förberedelser, instruktioner och coachande i sina respektive roller i ett tandempar 
(Hansell & Pörn, 2016). 
 
Den snabbt ökande användningen av virtuella lärmiljöer i skolkontext och inom 
språkundervisning skapar behov av mer forskning om studerandenas interaktion och 
samarbete i dem. För att utveckla virtuell tandemundervisning behövs därmed också mer 
kunskap om tandempartnernas möjligheter till interaktion och samarbete. Mot bakgrund av 
tidigare studier som visat att kollaborativt samskrivande gynnar språklärandet behövs också 
mer detaljerade analyser av tandempartnernas samskrivande och interaktionsmönster. 
 
Syftet med denna artikel är att öka kunskapen om tandempars samskrivande i en virtuell 
lärmiljö. Vi granskar närmare L2−L1-interaktionsmönster då tandempartnerna skriver en text 
tillsammans samt deras parallella användning av videosamtal och delade dokument. I 
analysen tar vi avstamp i följande forskningsfrågor: 

1. Hur orienterar sig tandempartnerna (L1/L2) mot språk respektive innehåll, och med 
vilka resurser i den virtuella lärmiljön? 

2. Vilka interaktionsmönster kan man urskilja i tandemparens samskrivande?  
 
Tandem i skolkontext 
Tandem innebär att två personer med olika förstaspråk bildar ett tandempar med 
målsättningen att lära sig varandras språk. Tandemsamarbetet bygger på principerna 
ömsesidighet och självstyrning samt autenticitet (O’Rourke, 2007; Pörn & Hansell, 2019). 
Enligt ömsesidighetsprincipen växlar tandempartnerna mellan sina två målspråk och delar 
tiden jämnt mellan dem. Det innebär att tandempartnerna turas om mellan att vara den lärande 
parten på sitt andraspråk och modell och stöd på sitt förstaspråk (Pörn & Hansell, 2019). 
Samtidigt utvecklar de sin förmåga att planera, styra och evaluera sitt eget lärande, dvs. 
självstyrning (Pörn & Hansell, 2019). Med begreppet autenticitet avses att målet med tandem 
är att engagera studerande i autentisk interaktion, dvs. att studerande delar med sig av sina 
egna tankar och kunskaper (Karjalainen, 2011, 32). Detta stärks i och med att den 
huvudsakliga interaktionspartnern och språkmodellen i tandem inte är en professionell 
språklärare utan en L1 i målspråket (Karjalainen m.fl., 2013, s. 169–170). Det grundläggande 
målet i tandem är att båda partnerna utvecklar sina färdigheter i sitt målspråk. Detta medför 
ett tudelat fokus på innehåll och språk, vilket innebär att språkrelaterade aspekter aktualiseras 
parallellt med de innehållsfokuserade diskussionerna (Elstermann, 2016, s. 28–30; 
Karjalainen, 2011, s. 168–172; Rost-Roth, 1995, s. 134–135). 
 
Olika tandemformer har ursprungligen tillämpats och forskats i främst utanför den 
läroplansstyrda språkundervisningen och varit riktade till vuxna, antingen som en (fristående) 
del av universitetsstudier eller som individuell, informell tandem (t.ex. Apfelbaum, 1993; 
Bechtel, 2003; Bower & Kawaguchi, 2011; Elstermann, 2016; Karjalainen 2011; Rost-Roth, 
1995; Schmelter, 2004; Telles, 2015; Tian & Wang, 2010). Även då tandem har integrerats i 
institutionella former av språkundervisning har den främst tillämpats som individuella 
aktiviteter utanför den egentliga språkundervisningen (O’Rourke, 2007, s. 49–52), som ett 
slags komplement. Den formella och institutionaliserade skolkontexten och studerandenas 
ålder inverkar på hur självstyrningsprincipen samt autentisk interaktion och lärande tillämpas 
och förverkligas (Elo & Pörn, 2018). I skolkontext styrs tandemsamarbetet av exempelvis 
nationella och kommunala läroplaner, läromedel, kursmål, lärarens planering och utvärdering, 



vilket begränsar studerandenas möjligheter att fritt välja teman, material och aktiviteter och 
ställer krav på deras samarbete och språkproduktion (Karjalainen m.fl. 2013, s. 169; Pörn & 
Hansell, 2019, 2020). I skolkontext där tandemsamarbetet byggs upp med utgångspunkt i 
uppgifter som ursprungligen är konstruerade för traditionell språkundervisning blir det 
utmanande att engagera studerande i autentisk interaktion och att skapa autentiska 
lärandesituationer för tandemsamarbete (Elo & Pörn, 2018). 
 
Ursprungligen bygger tandem på fysiska träffar, dvs. närtandem, som förverkligas genom 
intensiva tandemstudier i samband med exempelvis utbytesprogram eller genom mindre 
intensivt samarbete under en längre tid (Karjalainen, 2011, s. 29–31). På 2000-talet har den 
tekniska utvecklingen skapat möjligheter för smidiga kontakter och interaktion mellan 
människor även med stort geografiskt avstånd. Detta har lett till att det vid sidan om 
närtandem utvecklats virtuella former av tandemsamarbete, kallade exempelvis eTandem, 
online tandem och teletandem (t.ex. Elstermann, 2016; Helm & Guth, 2016; O’Rourke, 2007; 
Telles, 2015). Utvecklingen av de virtuella tandemformerna har gått från asynkron skriven 
kontakt via e-post genom kvasi-synkron kontakt via t.ex. MOOs (text-baserade virtuella 
system för flera användare) och chattprogram till synkron muntlig och skriftlig interaktion via 
videosamtal och snabbmeddelanden, vilka på många sätt liknar interaktionen i närtandem 
(Bower & Kawaguchi, 2011; Elstermann, 2016, s. 49–56; Kötter, 2002; O’Rourke, 2007; 
Telles, 2015; Tian & Wang, 2010). Medan den asynkrona och kvasi-synkrona kontakten 
byggde på skriftlig interaktion, omfattar den synkrona kontakten även muntlig interaktion. I 
den aktuella studien är den huvudsakliga interaktionskanalen videosamtal, dvs. muntlig 
interaktion. Skriftlig språkproduktion förekommer främst som produkt i de uppgifter som 
förutsätter det. Texterna som produceras är således inte medel för interaktion utan målet med 
samarbetet i den aktuella uppgiften (jfr Hansell & Pörn, 2016, s. 94). Detta innebär att även 
under de gemensamma skrivprocesserna i det delade dokumentet är det muntliga 
videosamtalet den huvudsakliga interaktionskanalen mellan tandempartnerna. 
 
Enligt Rost-Roth (1995) är ett tudelat fokus på innehåll och språk kännetecknande för tandem. 
Detta innebär att tandempartnerna i interaktion fokuserar ett tema (innehåll) och språket 
fungerar som ett medel för interaktionen. Samtidigt är språklärandet dock målet med 
tandemsamarbetet och vid behov lyfts språket explicit upp i metalingvistiska diskussioner. De 
metalingvistiska diskussionerna utgör exkurser i diskussionen om temat, men inte avbrott i 
den, utan efter att den metaspråkliga diskussionen är avklarad återgår partnerna till det 
ursprungliga samtalstemat (Karjalainen 2011, s. 168–172). Den formella skolkontexten med 
angivna samtalsteman och uppgifter begränsar dock denna möjlighet till tudelat fokus på 
innehåll och språk. Till exempel kan en av tandempartnerna ensam styra över innehållet i en 
text som ska skrivas om ett givet tema och behöver inte nödvändigtvis förhandla om detta 
med den andra parten (se Hansell & Pörn, 2016), något som i en friare muntlig tandemform 
närmast skulle beskrivas som en monolog. 
 
Samskrivande på ett andraspråk 
Skrivandet betraktas ofta som en individuell aktivitet där eventuellt samarbete med andra 
människor avgränsas främst till brainstorming och planering före skrivandet eller 
kommentarer och feedback mot slutet av skrivprocessen (Fernández Dobao, 2012; Juvonen et 
al., 2019; Storch 2005; Wigglesworth & Storch, 2012). I en skolkontext innebär detta att 
texter vanligtvis betraktas som individuella prestationer och studerande är mer vana vid att 



samarbeta i par eller smågrupper då det gäller olika typer av muntliga prestationer. Ifall 
skrivandet ingår i par- eller grupparbeten, genomförs det i praktiken ofta via parallell 
konstruktion, då de olika parterna producerar var sin del i huvudsak individuellt och sedan 
kombinerar dessa till en helhet (Onrubia & Engel, 2009), dvs. kollektivt skrivande 
kombineras med individuellt skrivande (jfr Mondada & Svinhufvud, 2016, 9; Nordmark 2014, 
s. 119). Att samskriva, dvs. skapa en text tillsammans från början till slut, kan således vara ett 
relativt nytt sätt att samarbeta för många studerande (Hansell & Pörn, 2016, s. 97). 
 
Tidigare forskning om samskrivande på ett andraspråk har fokuserat främst på L2–L2-
samarbete (t.ex. Fernández Dobao, 2012; Storch, 2002, 2005; Watanabe & Swain, 2007). 
Storch (2002) samt Watanabe och Swain (2007) har undersökt samskrivande genom att 
analysera de interaktionsmönster som uppstår under studerandenas samarbete och relaterat det 
till de individuella studerandenas lärandeprocesser. Resultaten visar att interaktionsmönstren 
kan beskrivas antingen som kollaborativt eller som icke-kollaborativt orienterade i enlighet 
med hur parterna deltar i skrivandet och vilka roller de tar under skrivprocessen. Kollaborativt 
orienterade interaktionsmönster innebär att båda parter engagerar sig i skrivprocessen och i 
samarbetet även om detta kan ske på olika sätt beroende på bl.a. personlighet samt färdigheter 
och kunskaper i andraspråket. I icke-kollaborativt orienterade interaktionsmönster är ena 
parten dominerande och aktiv medan den andra är relativt passiv. Vid närmare granskning av 
informanternas språkkunskaper före och efter samskrivande har man konstaterat att de 
kollaborativt orienterade interaktionsmönstren gynnar språklärandet för båda parterna medan 
de icke-kollaborativt orienterade interaktionsmönstren inte gör det för någondera (Storch, 
2002; Watanabe & Swain, 2007).  
 
I en studie av samskrivande i tandem i fysisk lärmiljö i skolkontext har Hansell och Pörn 
(2016) identifierat både kollaborativt och icke-kollaborativt orienterade interaktionsmönster. 
Det tandemspecifika i dessa skrivprocesser är att oavsett interaktionsmönster orienterar båda 
partnerna sig mot L1 som språkexpert och L2 som ansvarig för det praktiska skrivandet på 
datorn (Hansell & Pörn 2016, s. 113). L1s expertroll är given i en tandemkontext där 
partnerna turvis fungerar som språklig modell och stöd i var sitt språk. De icke-kollaborativa 
interaktionsmönstren innebär en relativt passiv roll för någondera parten, antingen fokuserar 
L1 enbart på språklig korrekthet (expertL1/dominantL2) eller L2 på att skriva ner texten 
(expertL1/passivL2) (Hansell & Pörn, 2016). Ett kollaborativt orienterat interaktionsmönster 
(expertL1/novisL2) innebär en mer mångsidig roll för båda partnerna i och med att de båda 
orienterar sig mot och tar ansvar för texten som helhet, dvs. för både innehåll och språklig 
form (Hansell & Pörn, 2016, s. 114). Förutom innehåll och språk orienterar tandempartnerna 
sig aktivt mot både sin egen och partnerns lärandeprocess, exempelvis genom att kommentera 
sitt eget lärande och lärandestil samt genom att stödja varandras språkproduktion och lärande, 
exempelvis genom metalingvistiska diskussioner (Hansell & Pörn, 2016, 110–112). 
 
En avgörande skillnad mellan de flesta tidigare studier i samskrivande på ett andraspråk (t.ex., 
Fernández Dobao, 2012; Storch, 2002; Watanabe & Swain, 2007) och samskrivande i 
tandemkontext (Hansell & Pörn, 2016) är att tandem bygger på ett tvåvägssamarbete där en av 
partnerna alltid har målspråket som förstaspråk. Tandemsamarbetet bygger således på en 
förutbestämd och institutionaliserad överenskommelse om L1 som språkexpert då partnerna 
ska fungera som språkligt stöd och språklig modell för varandra. I andra kontexter för L2–L2 
gemensamt skrivande finns det inte en lika tydlig rollfördelning då det gäller språkexpertisen 



utan snarare en kollektiv språkexpertis där alla parter bidrar till att gemensamt producera 
målspråket (Fernández Dobao, 2012). Därtill överensstämmer parternas uppfattning om sina 
respektive språkkunskaper inte alltid med verkligheten (Watanabe & Swain, 2008). Watanabe 
och Swain (2007, 2008) konstaterar att samarbete med en annan L2 med mer avancerade 
språkkunskaper i målspråket, även kan skapa press på parten med svagare kunskaper som 
därmed tar en mer passiv roll i samarbetet. I en tandemkontext är detta spänningsfält inte lika 
relevant eftersom båda partnerna turvis fungerar som den lärande parten i sitt andraspråk och 
som språkexpert i sitt förstaspråk, vilket bidrar till att skapa en mer jämställd och ömsesidig 
atmosfär och relation mellan tandempartnerna (Hansell & Pörn, 2016; Karjalainen m.fl., 
2013). Därmed kan det upplevas som mindre ansiktshotande att ta emot feedback och 
korrigeringar av L1 än från en annan lärande part. 
 
 
Material och metod 
Materialet i den aktuella studien är en del av en större mängd insamlade data med olika 
metoder med fokus på såväl studerande som lärare. Materialet är en del av studerandedata 
från utvalda tandempars samarbete. Tandemparen ställde upp frivilligt och allt material har 
hanterats i enlighet med allmänna forskningsetiska konventioner, bl.a. anges inte namn eller 
kön på informanterna för att skydda deras identitet. Studerandematerialet i sin helhet består av 
sammanlagt 38 tandemlektioner som utgör över 50 timmar inspelade videodata. 
Tandemlektionerna var en del av läroplansenliga obligatoriska kurser i det andra inhemska 
språket i gymnasiet och omfattade sammanlagt 2–6 gånger 40 minuter per kurs. 
Gymnasiekurserna i Finland omfattar i genomsnitt 38 lektioner (45 min). Eftersom 
samarbetsskolorna hade olika periodsystem byttes kurserna i olika takt för dem. Lärarna 
strävade dock efter att skapa mer långvarigt samarbete mellan tandemparen genom att 
fortsätta samarbetet under flera kurser över periodgränserna. Studerandena i den 
svenskspråkiga skolan har vanligtvis inlett sina studier i finska från årskurs 3 medan 
studerande i den finskspråkiga skolan inlett svenska från årskurs 7. Det finns viss variation 
hos de studerade tandemparen, exempelvis deltar tillfälliga tandempar då en av partnerna inte 
varit närvarande på lektionen men i regel har ett par följts upp under 8–10 tandemlektioner. 
Lärarna placerade medvetet samskrivande i ett skede av samarbetet då tandempartnerna redan 
bekantat sig med temat för kursen samt med varandra och blivit vana vid att samarbeta. 
 
Den virtuella lärmiljön i studien omfattar en lärplattform, videosamtal och chatt samt delade 
dokument. Lärplattformen användes av lärarna för att ladda upp material och uppgifter samt 
av både lärare och studerande för att komma in på varje tandempars egna videosamtalskanaler 
och delade dokument. Studerandena kunde interagera simultant både muntligt genom tal, 
gester, miner och artefakter (videosamtal) och skriftligt (delade dokument, chatt). Under 
tandemlektionerna interagerade tandempartnerna med varandra via videosamtal och 
samarbetade kring såväl muntliga som skriftliga uppgifter och aktiviteter. De använde även 
andra digitala resurser, exempelvis de delade dokumenten för gemensamt skrivande och 
online-ordböcker både på datorn och på mobiltelefoner. 
 
Materialet i denna studie omfattar video- och skärminspelningar av tre tandempars 
samskrivande. Även om det finns tämligen omfattande material från studerandenas 
tandemsamarbete har uppgifterna haft mer betoning på andra typer av aktiviteter än skrivande 
som det således finns endast begränsade data av. Skrivprocesserna som analyseras är 16–19 



minuter långa, omfattande sammanlagt 53 minuter. Skärminspelningarna på studerandenas 
datorer fångar all aktivitet på datorerna och ger därmed möjlighet att analysera tandemparens 
interaktion i den virtuella lärmiljön både muntligt och i skrift samt från båda partnernas 
perspektiv. Videoinspelningarna har gjorts med en s.k. actionkamera som fästes vid 
studerandenas bärbara datorer för att fånga upp deras gester och aktivitet i det fysiska 
klassrummet, exempelvis användning av föremål såsom mobiltelefon eller uppgiftspapper, 
men även interaktion med andra studerande eller läraren i den egna skolan. Inspelningarna har 
synkroniserats för analysen för att ge en helhetsbild av vad som händer parallellt i den 
virtuella lärmiljön och i tandempartnernas respektive fysiska klassrum. Skrivprocesserna har 
transkriberats i sin helhet (transkriptionsnyckel i bilaga) genom att i detalj beskriva det språk 
som tandempartnerna producerar både muntligt via videosamtalet och skriftligt i det delade 
dokumentet samt icke-språklig aktivitet såsom gester, blick, rörelser och användning av 
föremål. 
 
Vi har granskat skrivprocesserna var för sig för att få en helhetsbild av vad som kännetecknar 
respektive tandempars interaktion. Materialet har analyserats genom att genom hela 
skrivprocesserna identifiera vilken av tandempartnerna (L1/L2) som orienterar sig mot 
innehåll vs språk, hur de gör detta och vilka resurser de använder i den virtuella lärmiljön. 
Denna analys ger en helhetsbild av tandempartnernas respektive roller och ansvar och därmed 
av interaktionsmönstret i parets samskrivande, dvs. hur aktiv roll vardera partnern tar i 
skrivsamarbetet.  
 
Interaktionsmönstren påverkas av många olika faktorer, såsom informanternas personlighet 
och individuella handlingsmönster, intresse för skrivande i allmänhet och det aktuella temat 
(Hansell & Pörn 2016). På grund av det ringa antalet informanter samt en variation i 
bakgrundsfaktorerna är det inte möjligt att dra generella slutsatser om vilka alla 
interaktionsmönster som kan förekomma och hur frekvent i ett tandemsamarbete i virtuell 
lärmiljö. Vårt syfte är därmed inte att ge en heltäckande taxonomi för interaktionsmönster 
utan att beskriva de interaktionsmönster som identifierats i de analyserade skrivprocesserna. I 
resultatredovisningen exemplifieras interaktionsmönstret med sekvenser som är utvalda så att 
de innehåller typiska drag för ifrågavarande tandempars skrivprocess som helhet. 
Skrivprocesserna och exempelsekvenserna diskuteras med fokus på hur tandempartnerna 
fördelar ansvaret och samarbetar för att samskriva en text. Interaktionsmönstren diskuteras i 
relation till tandempartnernas möjligheter till språkanvändning, delaktighet och lärande i den 
virtuella lärmiljön. 
 
Interaktionsmönster i tandempars samskrivande 
Vi har analyserat tre olika tandempars samskrivande och beskriver skrivprocesserna och de 
interaktionsmönster som framträder i dem genom att i detalj granska utvalda 
exempelsekvenser. Alla exempel är från lektioner i svenska eftersom samskrivande som 
uppgift ingick endast i svenskundervisningen i de observerade tandemkurserna. I 
skrivprocesserna som presenteras i exempel 1−2 är uppgiften att skriva en arbetsansökan. L2 
har valt en arbetsplatsannons och som stöd har tandemparen instruktioner från läraren 
gällande vilken information som ska ingå i en arbetsansökan. I den tredje skrivprocessen är 
uppgiften att skriva ett vykort från en resa i något skandinaviskt land. Enligt lärarens 
instruktioner ska tandempartnerna i alla skrivuppgifter planera innehållet och skriva texten 



tillsammans. Avsikten är att L2 är huvudansvarig för det faktiska skrivandet i dokumentet. 
Såsom i allt tandemsamarbete fungerar L1 som språklig modell och stöd. 
  
I den första skrivprocessen har tandemparet öppet ett delat dokument där de båda har 
skrivrättigheter samt ett videosamtalsfönster där de kan både tala med och se varandra. Båda 
tandempartnerna orienterar sig aktivt mot både innehåll och språk genom hela skrivprocessen. 
L2 initierar innehåll oftare än L1, som oftare orienterar sig mot språklig korrekthet. L2 
initierar ofta både innehåll och språk samtidigt genom att formulera en fras eller mening som 
tillför nytt innehåll till texten och kan samtidigt också börja skriva ner innehållet. Då L1 
initierar innehåll är det genom frågor eller förslag som ger L2 möjlighet att godkänna eller 
förkasta dem och i vissa fall också själv försöka formulera det nya innehållet språkligt. L1:s 
orientering mot språk sker främst genom korrigeringar som görs främst muntligt, men ibland 
även skriftligt i det delade dokumentet. L2 orienterar sig mot den språkliga korrektheten 
genom att visa osäkerhet om hur hen ska formulera sig på målspråket främst genom indirekta 
men också direkta begäranden om hjälp. Förutom innehållet och språket orienterar sig L2 
också mot själva uppgiften genom att kommentera när de ska börja, hur uppgiften känns och 
när hen anser den vara klar. Interaktionsmönstret är kollaborativt orienterat 
(expertL1/novisL2). Exempel 1 är ett utdrag mot slutet av skrivprocessen där partnerna 
orienterar sig mycket mot språket men även mot innehållet. 
 



 
L2 orienterar sig mot både innehåll och språk genom att formulera ett nytt innehåll på 
målspråket (rad 1). L1 orienterar sig huvudsakligen mot språket och bekräftar att L2:s förslag 
är korrekt. L1 initierar nytt innehåll genom att ställa en fråga till L2 (rad 5) och föreslå ett 
innehåll att skriva om (rad 7). L2 godkänner förslaget (rad 6) och börjar formulera det på 
målspråket (rad 8). L1 orienterar sig igen på den språkliga formen genom att stötta L2 och 
bekräfta hens förslag till hur man kan uttrycka det aktuella innehållet på målspråket (raderna 
9, 12). L2 signalerar problem med att stava ordet sjuksköterska och orienterar sig således mot 
språket (raderna 13−15). Svenskans sj- och sk-ljud är typiska problemkällor för finskspråkiga 
p.g.a. skillnader i språkens fonologi och morfologi. L1 hjälper sin partner först muntligt 

Exempel 1. Sjuksköterska 
01 L2: <jag vill> (1.1) ha nya erfa:renheter ((rycker på axlarna)) 
02 L1: jå  
03 L2: ((skriver »jag vill ha nya erfarenheter«)) <-heter> (2.5) <och>
04  ((skriver »och«)) 
05 L1: tänker du studera till sjuksköterska efters:tudenten 
06 L2:                                           jaa ja okej 
07 L1: i så fall kan du skriva 
08 L2: (xxx) ocH ja: ((skriver »jag t«)) tÄnk- tänker tänk- 
09 L1: tänker (0.4) studera 
10 L2: ((skriver »tänker studera«)) 
11                      <studera> (1.1) s: (1.1) s: 
12 L1: studera till 
13 L2: till ((skriver »till s« 3.0)) s:uk- (2.0) 
14                                ((skriver »sjuk«)) 
15  miten se kirjotetaan ((skriver »sjuksö«)) 

hur skriver man det 
16 L1: SJukSKöterska 
17 L2: ((skriver »sjuksöters«)) 
18 L1: SKöterska 
19 L2: ((raderar »rs« skriver »rska«)) eft- ((skriver »ef«)) 
20 L1: ((skriver in »k« i »sjuksköterska«)) noin 

                                     sådär 
21 L2: okej ((småler)) (1.5) efter 
22                        ((skriver »efter«)) 
23 L1: att (0.5) jag tagit studenten 
24 L2: ((tar bort »er«)) <efte:r> att 
25                    ((skriver »efter att«)) 
26 L1: efter att 
27 L2: <jag ta:> (2.0) r: 
28  ((skriver »jag tar«)) 
29 L1: jag tagit (0.7) tagit 
30 L2: ta:git 
31  ((skriver »tagit«)) 
32 L1: mmm 
33 L2: ((skriver »studenten«, ändrar till »studentet«)) 
34  <studentet> 
35 L1:         studente(x) 
36 L2: studenten 
37 L1: studenten 
38 L2: ((skriver »n«)) 
39 L1: n 
40 L2: jå 
41 L1: jå 

 



(raderna 16, 18) och då detta inte leder till korrekt stavning korrigerar hen texten direkt i det 
delade dokumentet (rad 20). 
 
L2 fortsätter att skriva enligt L1:s förslag (raderna 21–22) och ställvis har deras samarbete 
drag av diktamen då L1 dikterar vad L2 ska skriva (raderna 23, 26, 29). L2 skriver ner 
samtidigt som hen upprepar texten högt. Partnerna förhandlar om den språkliga formen, om 
tempusböjningen av verbet ta där L1 korrigerar muntligt den text som L2 skrivit (raderna 27–
31). Därefter signalerar L2 osäkerhet med substantivböjning (student-en vs -et) och orienterar 
sig således mot den språkliga formen (raderna 33–34). L1 stöttar sin tandempartner med 
språket (rad 35) och båda partnerna repeterar ännu en gång den korrekta böjningen (på 
raderna 36–37), varefter L2 skriver ner bokstaven n i slutet av ordet (rad 38) och L1 bekräftar 
att det ska vara bokstaven n i studenten (rad 39). I slutet av exemplet (raderna 40–41) 
bekräftar båda partnerna återigen att de uppnått gemensam förståelse av den språkliga formen. 
 
Detta tandempars samskrivande kan beskrivas som en gemensam process där båda partnerna 
deltar i uppgiften som helhet, om än på något olika sätt. L2 tar ansvar och i huvudsak styr 
vilket innehåll som inkluderas i ansökningstexten, även om också L1 kommer med förslag till 
innehåll. L2 initierar och producerar aktivt även målspråket svenska, medan L1 tar ansvar 
över att kontrollera språket samt stöttar och korrigerar L2:s språk vid behov. Detta följer 
instruktionerna till uppgiften, dvs. att L2 är den huvudsakliga skribenten och L1 stöttar, 
speciellt med språket, i enlighet med den institutionaliserade expertrollen som finns i en 
tandemkontext (jfr Hansell & Pörn 2016). 
 
I den andra skrivprocessen har tandemparet öppet ett delat dokument. L1 har också uppe 
fönstret med videosamtal så att hen kan både se och höra sin tandempartner. L2 har inte uppe 
videosamtalsfönstret och kan inte se sin tandempartner och söker därmed inte heller kontakt 
via videosamtalet, vilket reducerar tandemparets interaktionsmöjligheter till endast verbal 
språkanvändning. Interaktionsmönstret i detta tandempars samarbete är genom hela 
skrivprocessen mycket annorlunda jämfört med den som presenterats i exempel 1 och kan 
som helhet beskrivas som icke-kollaborativt (expertL1/dominantL2). Endast L2 initierar 
innehåll och det uppstår ingen gemensam planering eller diskussion om innehållet. 
Innehållsinitieringen sker genom att L2 börjar skriva ner nytt innehåll och kommenterar det 
muntligt då hen är osäker på språket eller för att ställa frågor. Då L2 orienterar sig mot språket 
sker det ofta genom direkta frågor om ord och fraser som hen tänker använda i texten men de 
kontextualiseras inte alltid och innehållet diskuteras överhuvudtaget inte. L1 initierar inte alls 
något nytt innehåll utan orienterar sig endast mot språket genom att svara på L2:s frågor samt 
genom korrigeringar som görs antingen muntligt eller i några fall direkt i texten utan att 
diskutera dem närmare. Bristande samplanering mellan partnerna syns exempelvis då L1 inte 
kan direkt svara på L2:s språkfrågor eller inte förstår det ord som L2 använder på finska: även 
om L1 ber L2 att förklara ordet, gör L2 inte detta utan använder en webbordbok i sin mobil 
istället. Exempel 2 är ett utdrag mot slutet av skrivprocessen: 
 



 
 
L2 ber om stöd gällande språket både indirekt via repetitioner och tvekande (rad 1) samt 
direkt genom att be om stöd av L1 gällande prepositionsval och syntax (rad 5). L1 orienterar 
sig också mot språket genom att stötta L2, svara på hens frågor och bekräfta via repetitioner 
och feedback (raderna 2, 8, 10) att texten blir språkligt korrekt. Efter detta följer en lång paus 
på nästan 19 sekunder då L2 bläddrar i sina papper (raderna 12–14). Då hen gör detta lutar 
hen sig framåt mot pappren vilket leder till att hen inte syns helt i datorns inbyggda kamera 
och således ser L1 via videosamtalet endast hennes öra och bakhuvud. L2 avbryter tystnaden 
med ett tvekande ja okej ööh (rad 15), varefter L1 frågar om de ska gå vidare till nästa uppgift 
(rad 16). L2 vill dock fortsätta skriva (rad 17) och texten är inte heller i detta skede en 
komplett ansökan. L2 initierar nytt innehåll (rad 19) och formulerar detta på målspråket 
svenska både genom att säga det högt och genom att skriva ner text (raderna 20–23). L1 deltar 
med korta responser (raderna 21, 24) som kan tolkas som bekräftande av den språkliga 
formen. 
 
Den andra skrivprocessen ger en förenklad bild av tandemsamarbete där L1:s roll reduceras 
till en språkkontroll (jfr Hansell & Pörn 2016). L1 kommer inte med förslag till innehåll utan 
stöttar endast språket genom bekräftande feedback och korrigerar vid behov. Det faktum att 
L2 inte har uppe videosamtalsfönstret parallellt med det delade dokumentet innebär att under 
den långa tysta pausen har partnerna ingen kontakt med varandra, vilket också begränsar 
deras möjlighet till samarbete. Under pausen vet partnerna inte vad den andra gör och kan 
således bli osäkra på ifall de borde orientera sig mot uppgiften och i så fall mot vilka aspekter 
i den. 

Exempel 2. I framtiden 
01 L2: ööh på (1.1) framtiden i framtiden 
02 L1: i framtiden 
03 L2:       ja 
04 L1: ja ((L2 skriver »också i«)) 
05 L2: också i framtiden eller i framtiden också 
06 L1:                 jå 
07 L2: jå okej   ((skriver »framtiden.«)) 
08 L1:           också i framtiden 
09 L2:                        jå 
10 L1: mm bra 
11 L2: hmm 
12  ((flyttar markören)) 
13 L1: okej ((tittar i sina papper 5.5)) ja 
14       ((L2 bläddrar i sina papper 18.7)) 
15 L2: ja okej ööh 
16 L1: okej ((bläddrar i sina papper 1.3)) ska vi gå ti nästa eller 
17 L2: kanske <jag> (1.0) ska skriva något (0.3) öh 
18 L1: okej 
19 L2: jag (2.6) jag tyck:er om (2.4) ööh nya (0.6) utmaningar kanske 
20  ((skriver »jag tycker om«)) 
21 L1:                                                            jå 
22 L2: jå 
23  ((skriver »nya utmaningar«)) 
24 L1: mm 

 



 
I den tredje skrivprocessen har båda partnerna tämligen begränsade färdigheter i sina 
respektive målspråk, och speciellt den finskspråkiga har utmaningar i att uttrycka sig på eller 
förstå målspråket svenska. Båda partnerna använder finska och ibland även engelska som 
stödspråk under svensklektionerna för att nå gemensam förståelse. Finskan som stödspråk 
fungerar dock inte alltid eftersom den svenskspråkiga partnern (L1) inte förstår allt. I dessa 
situationer använder partnerna ofta webbordböcker på sina mobiltelefoner och talar om eller 
visar de motsvarigheter som de hittar där för varandra. 
 
Trots utmaningar med språkproduktion och -förståelse kan detta tandempars 
interaktionsmönster som helhet beskrivas som kollaborativt (expertL1/novisL2). Båda 
partnerna initierar nytt innehåll och orienterar sig mot språket tämligen jämnt, vilket visar på 
delat ansvar, men på olika sätt på grund av deras olika roller. L2 initierar nytt innehåll främst 
genom att först säga det på sitt förstaspråk finska. Därefter försöker hen formulera innehållet 
på svenska, och visar både indirekt och direkt när hen behöver hjälp med språket. L2:s 
språkliga orientering syns således både genom att hen själv producerar svenska och använder 
L1 som stöd. Även L1 initierar nytt innehåll främst genom förslag på finska, men även genom 
att direkt ge förslag på svenska och fungerar därmed samtidigt som modell för hur man 
uttrycker innehållet på målspråket. L1 orienterar sig mot språket främst genom korrigeringar, 
både muntligt och genom att skriva in t.o.m. hela ord i texten då L2 har svårt att uppfatta hur 
de skrivs. Förutom korrigeringar av språkproduktion orienterar sig L1 också mot 
språkförståelse. Detta gäller inte endast L2:s förståelse utan också L1:s egen förståelse av 
finska, exempelvis då L2 initierar nytt innehåll på finska. Paret förhandlar också om 
uppgiften, diskuterar tillsammans när den kan anses vara klar och hur mycket de ännu hinner 
under den tid de har till sitt förfogande. L1 orienterar sig mot samarbetet och den 
gemensamma förståelsen även genom att artikulera mycket tydligt och har ett långsamt 
taltempo genom hela samtalet, vilket stöttar L2:s förståelse och deltagande i interaktionen. L1 
ger även positiv feedback och uppmuntran då L2 visar tecken på frustration över 
utmaningarna med att producera texten. Exempel 3 är ett utdrag ur ungefär mitten av 
skrivprocessen: 
 



 
 
L2 initierar nytt innehåll på finska (raderna 1–2) och orienterar sig sedan mot språket genom 
att börja formulera innehållet på svenska (raderna 2, 7). L2 visar genom stigande intonation, 
pauser och direkt begäran om hjälp (raderna 5, 7, 13) att hen behöver hjälp med att producera 
målspråket både muntligt och i skrift. L1 kommenterar först att innehållet fungerar (rad 3) och 
fokuserar sedan på att stötta sin partner med svenskan genom att bekräfta, korrigera och ge 



modell (raderna 6, 8, 10). Hen ger också uppmuntrande feedback till sin partner (rad 12). L2 
orienterar sig mot språket genom att artikulera högt vilket ord som är korrekt i sammanhanget, 
mycket eller många och föreslår mycket (rad 13). L1 säger det korrekta alternativet många 
(rad 14) varefter båda partnerna repeterar ordet (raderna 15–16). L2 orienterar sig mot språket 
genom skrivande, hen skriver nya och kommenterar sedan muntligt att hen är osäker på om 
det är korrekt (raderna 17–18), vilket L1 bekräftar (rad 19). Partnerna förhandlar (raderna 20–
27) om hur man skriver ordet vänner, där uttalet av ä och er är vanliga problemkällor för 
finskspråkiga (Karjalainen m.fl., 2013, s. 177–178). L1 stöttar sin partner bl.a. genom att 
uttala ordet enligt hur det skrivs (raderna 23−24). L1 orienterar sig mot innehållet genom att 
repetera det som de skrivit hittills vi träffade många nya vänner (rad 29) och ger ett förslag på 
hur de kan fortsätta meningen. Hen ger först ett öppet förslag och [...] någonting (rad 31) och 
ger på detta sätt L2 utrymme att komma med eget förslag. L2 orienterar sig mot språket 
genom att skriva ner text, och L1 ger ett förslag till innehåll genom att föreslå att de kan 
skriva och åt mat (rad 33), vilket L2 godkänner. 
 
Detta tandempars samarbete visar att genom delat ansvar och kollaborativt samarbete kan 
även studerande med ringa språkfärdigheter delta i interaktion och engagera sig i 
samskrivande. Trots sina begränsade färdigheter i målspråket försöker L2 formulera sig och 
visar tydligt när hen behöver stöd. Liksom i den första skrivprocessen är det också i denna 
skrivprocess alltid L2 som har sista ordet gällande innehåll, även om också L1 initierar nytt 
innehåll. I en situation där båda partnerna har utmaningar med sina respektive tandemspråk 
behöver de utveckla strategier för interaktion och samarbete. För att åstadkomma detta 
kontrasterar detta tandempar de två tandemspråken mer än tandemparen i de andra två 
exemplen, vilket skapar möjligheter för lärande för båda partnerna, inte endast den vars 
målspråk de producerar text på (jfr Hansell & Pörn, 2016, s. 111). 
 
Diskussion 
I denna artikel har vi presenterat en fallstudie i L2−L1-samskrivande i en virtuell tillämpning 
av tandem inom ramen för formell språkundervisning. Trots begränsat data bidrar studien till 
ökad förståelse av tandempars samskrivande i en virtuell lärmiljö. I analysen har vi granskat 
vilka interaktionsmönster som framträder då tandempartnerna samskriver en text och även 
tagit fasta på partnernas parallella användning av videosamtal och delade dokument samt 
andra resurser såsom online-ordböcker i mobiltelefonen. 

  
I de delade dokumenten har båda partnerna möjlighet att delta i det faktiska skrivandet, men i 
enlighet med uppgiftsinstruktionerna tar L2 det huvudsakliga ansvaret för skrivandet (jfr 
Hansell och Pörn, 2016). Den virtuella lärmiljön möjliggör ändå för L1 att på ett smidigt sätt 
delta i skrivandet parallellt med L2. I den aktuella studien sker detta främst då L1 korrigerar 
språkliga fel i situationer där partnerna inte lyckas förhandla om dem smidigt genom muntlig 
interaktion. Tidigare forskning har visat att samskrivande i sig inte gynnar språklärandet, utan 
det behövs kollaborativ interaktion där parterna deltar ömsesidigt (t.ex. Watanabe, 2019). 
 
I en tandemkontext har L1 alltid en given expertroll gällande språket, vilket tandempartnerna i 
denna studie orienterar sig mot såväl i kollaborativa som icke-kollaborativa 
interaktionsmönster (se även Hansell & Pörn, 2016, s. 113). I kollaborativt samskrivande 
(expertL1/novisL2) är L1 aktiv även gällande innehållet och genomförande av uppgiften och 
den språkliga expertisen kommer till uttryck olika beroende på L2:s behov av stöd. Därmed 



tar båda partnerna ansvar såväl för språket och innehållet som för sin egen och 
tandempartnerns lärandeprocesser, i enlighet med tandemprinciperna självstyrning och 
ömsesidighet. Ifall partnerna inte medvetet och explicit orienterar sig mot samarbete gällande 
både språk och innehåll, kan detta leda till ett icke-kollaborativt interaktionsmönster 
(expertL1/dominantL2) där L1:s roll reduceras till en språkkontroll (Hansell & Pörn, 2016, s. 
106). 
 
För att nå kollaborativ interaktion i samskrivande är det viktigt att på ett ändamålsenligt sätt 
använda de möjligheter som den virtuella lärmiljön erbjuder. I denna studie utnyttjas den 
virtuella lärmiljön och digitala resurser på olika sätt hos olika tandempar, vilket påverkar även 
dynamiken i tandemparens samarbete och interaktion (se även Barile & Durso, 2002, s. 174). 
Exempelvis det att tandempartnerna justerar fönstren för de olika datorprogrammen så att de 
samtidigt kan både skriva i det delade dokumentet och se varandra via videosamtalet hjälper 
dem att upprätthålla kontakten med varandra, vilket stöder det kollaborativa samarbetet. 
Därmed visar analysen att de val som paren gör gällande tekniska lösningar i den virtuella 
lärmiljön inverkar på deras möjligheter till interaktion och språklärande på ett bredare plan. 
Att generationen av så kallade diginativer kan utnyttja digitala resurser på ett effektivt sätt i 
lärandesyfte har visat sig vara något som man inte kan ta för givet (Grosbois, 2016, s. 275; 
Sokura, 2016). 
 
Tillgången till digitala resurser för interaktion och olika former av samskrivande ökar allt mer 
även i skolkontext. För att på ett ändamålsenligt sätt utnyttja de digitala resurserna behövs 
mer forskning om hur interaktion och samskrivande i virtuella lärmiljöer på bästa möjliga sätt 
kan tillämpas inom ramen för språkundervisning och -lärande. 
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Bilaga 1. 
 
Transkriptionsnyckel 
 
(.)  paus under 0.2 sekunder 
(0.5)  paus mätt med tiondedels sekund 
  överlappning inleds  
:  förlängt ljud  
 stigande intonation 
text  tal på svenska 
text  tal på finska 
text  svensk översättning 
tExt alfabetiskt uttal  
text-  plötsligt avbrott  
text  betonat 
>text< snabbare tal än normalt 
<text> långsammare tal än normalt 
((text))  icke-verbal aktivitet  
(text) osäker transkription  
(xxx)  ohörbart 
 


