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Sammanfattning 

I klasstandem bildar två studerande med olika förstaspråk par och samarbetar för att lära sig varandras 

språk. Partnerna fungerar turvis som lärande part i andraspråket och som språklig modell och stöd på 

sitt förstaspråk. Syftet med denna artikel är att identifiera och beskriva interaktionsmönster i 

tandemstuderandes gemensamma skrivprocesser. Materialet består av videoobservationer av 

tandempars skrivprocesser på svenska och finska. Vi granskar närmare hur tandempartnerna 

topikaliserar språk och innehåll samt hur de tar initiativ till och ansvar över olika aspekter i texten 

under skrivprocessen. Resultaten visar på tre olika interaktionsmönster. Studien genererar ökad 

kunskap om interaktionen och samarbetet mellan tandempartnerna i den gemensamma skrivprocessen 

med avseende på tandempartnernas möjligheter till språklärande. 

Nyckelord: andraspråkstillägnande, interaktion, klasstandem, skrivprocess 

 

Inledning 

Tandem som modell för språklärande innebär att två människor med olika förstaspråk samarbetar för 

att lära sig varandras språk. Lärandet sker genom språkanvändning och deltagarna fungerar turvis 

som lärande part i sitt andraspråk och turvis som modell och stöd i sitt förstaspråk. I skolkontext 

innebär tandem ett samarbete mellan två olika språkgrupper (i Finland finska och svenska) i form av 

språkundervisning i språkligt blandade undervisningsgrupper (Karjalainen m.fl. 2013). Vi kallar 

denna tandemform för klasstandem.  
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I denna artikel fokuserar vi på en uppgiftstyp som är typisk för tandem i skolkontext men som oftast 

inte förekommer i andra närtandemformer där man träffas fysiskt, nämligen gemensamt skrivande. 

Skrivande av olika texter i sig är något som kopplas till skolkontext där studerandena utför vissa 

uppgifter enligt lärarens instruktioner. På detta sätt skiljer sig texterna som produceras i klasstandem 

från de texter som eventuellt produceras i andra närtandemformer där skrivna texter, exempelvis e-

post, för det mesta används för att hålla kontakt med varandra mellan träffarna. Det finns också 

tandemformer som bygger på skriftligt språkbruk. I eTandem, dvs. virtuell tandemkontakt via 

Internet, sker interaktionen ofta åtminstone delvis skriftligt via e-postbrev och chatt (mer om 

eTandem i t.ex. Appel & Mullen 2000; Kötter 2002; Bower & Kawaguchi 2011). Oftast är det dock 

fråga om en situation där tandempartnerna skriver till varandra, dvs. deras interaktion bygger på den 

skriftliga kontakten med varandra. Skrivandets primära funktion är således att upprätthålla kontakten 

mellan dem. I klasstandem är det gemensamma skrivandet däremot uttryckligen ett sätt att öva hur 

man skriver på andraspråket. Skrivandet fungerar således inte som en interaktionskanal mellan 

tandempartnerna, utan de diskuterar och förhandlar muntligt både om innehållet och om den språkliga 

formen i texten. Denna typ av gemensamt skrivande i tandemkontext har inte studerats i tidigare 

forskning.  

Syftet med denna artikel är att beskriva olika mönster i tandempars interaktion under gemensamma 

skrivprocesser. Detta gör vi genom att granska hur tandempartnerna förhandlar om språk och innehåll 

i texten, vilket visar hur de tar initiativ till och ansvar för olika aspekter i texten och i skrivprocessen. 

Detta är väsentligt eftersom ett tudelat fokus på innehåll och språk är kännetecknande för tandem 

(Rost-Roth 1995; Karjalainen 2011). Interaktionsmönstren ger inblick i hur interaktionen och 

samarbetet mellan tandempartnerna fungerar, vilket inverkar på hurdana möjligheter till språklärande 

som uppstår i deras tandemsamarbete. 

 

Klasstandem som modell för språkundervisning 

Finland är ett officiellt tvåspråkigt land med finska och svenska som nationalspråk och med parallella 

skolsystem på finska och på svenska. Båda språkgrupperna deltar i undervisning i det andra inhemska 

språket, finskspråkiga i svenska och vice versa (se t.ex. Björklund m.fl. 2013). Detta innebär i 

praktiken att det i Finland finns finskspråkiga skolor med finska som administrativt språk och 

undervisningsspråk och svenskspråkiga skolor med svenska som administrativt språk och 

undervisningsspråk. Under de senaste åren har det uppstått en livlig debatt om olika former av 

samarbete mellan de parallella skolsystemen. Diskussionen inkluderar såväl samlokalisering av 
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skolor med olika undervisningsspråk som tvåspråkig undervisning, såsom språkbad, och olika 

modeller för undervisning i det andra inhemska språket. (Karjalainen & Pilke 2012; Sundman 2013; 

Boyd & Palviainen 2014). I dagens språkundervisning och i de finländska läroplansgrunderna för 

grundläggande utbildning och för gymnasiet betonas autenticitet gällande både valet av 

undervisningsmaterial och elevernas språkanvändningsmöjligheter. Inom undervisningen i det andra 

inhemska språket är målet även att bekanta sig med den andra språkgruppen och skapa kontakter 

sinsemellan (se Utbildningsstyrelsen 2014, 2015). Klasstandem är ett sätt att i samarbete mellan 

skolor med olika undervisningsspråk skapa autentiska språkanvändningssituationer i klassrum, där 

studerandena kan använda och lära sig språk i interaktion med en förstaspråksanvändare av 

målspråket (Karjalainen & Pörn 2015). 

Klasstandem som modell för språkundervisning i finländsk kontext förutsätter samarbete mellan 

finskspråkiga och svenskspråkiga skolor, lärare och elever eller studerande. De praktiska 

möjligheterna för detta finns speciellt på tvåspråkiga orter där det finns både närliggande och 

samlokaliserade skolor, dvs. finsk- och svenskspråkiga skolor som administrativt är självständiga 

men som är lokaliserade i samma skolbyggnader och campus. Praktiken har dock visat att det ofta 

finns endast ett begränsat eller ibland inget samarbete alls mellan de samlokaliserade skolorna 

(Sahlström, From & Slotte-Lüttge 2013). Därför finns det ett allmänt behov för nya modeller och 

arbetssätt för samarbete över språkgränsen. Klasstandemmodellen som informanterna i denna studie 

deltar i har utvecklats vid ett samlokaliserat gymnasiecampus i Vasa i Finland (Pörn & Karjalainen 

2013). Den balanserat tvåspråkiga staden och det gemensamma campuset skapar goda möjligheter 

för samarbete över språkgränsen och aktiviteter på båda språken i och utanför klassrummet (Pilke & 

Vik 2015). 

Språklärande i tandem bygger på att två människor med olika förstaspråk bildar ett tandempar för att 

i ömsesidigt samarbete lära sig varandras språk. Den enas förstaspråk är den andras målspråk och vice 

versa. Tandempartnerna turas om mellan språken och därmed också med att vara den lärande parten 

och att vara språklig modell och stöd i sitt förstaspråk (Brammerts 2003). Det turvisa lärande–

språkstöd-förhållandet leder till ett jämställt förhållande mellan både tandempartnerna och språken. 

Samtidigt som båda språken har likvärdig status som målspråk, är också tandempartnerna likvärdiga 

på så sätt att båda drar nytta av samarbetet som den lärande parten och får fungera som modell och 

stöd i sitt modersmål. Förutom att lära sig av varandra, lär sig tandemparen också tillsammans om 

både språk och olika innehåll som behandlas under kurserna. 

Förutom ömsesidighet finns det också en annan grundläggande tandemprincip: principen om 

självstyrning eller autonomi. Denna princip innebär att tandemdeltagarna själva bestämmer vad de 
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vill lära sig och hur samt också följer upp och utvärderar sin egen framgång i språkstudierna. 

Självstyrningsprincipen bygger på begreppet autonomt lärande (eng. ’learner autonomy’), som enligt 

en generellt accepterad definition innebär förmågan att själv styra sitt eget lärande (Holec 1981; Little 

2007). Självstyrning innebär dock inte självständigt lärande utan sker i samverkan med andra: i 

tandem med tandempartnern och i klasstandem också med läraren och de andra studerandena i 

klassen. Självstyrning innebär alltså inte att man gör något ensamt, utan att man gör det för sin egen 

skull (Little 2007). Graden av självstyrning i olika tandemformer och kurser varierar beroende på hur 

formell kursen är, eventuella kurskrav och läroplan samt på deltagarnas ålder och förmåga till 

självstyrning (jfr Karjalainen 2011). Klasstandemkurserna som behandlas i denna artikel följer de 

nationella finländska läroplansgrunderna för det andra inhemska språket och deras krav på kursmål 

och innehåll. 

Klasstandemkurserna ordnas inom ramen för undervisningen i det andra inhemska språket, dvs. som 

samarbete mellan den finskspråkiga skolans svenskundervisning och den svenskspråkiga skolans 

finskundervisning. En studerandegrupp från bägge skolor bildar en ny, språkligt blandad 

undervisningsgrupp, där studerandena arbetar främst parvis med en tandempartner från den andra 

språkgruppen. I klasstandem övar studerandena både muntliga och skriftliga färdigheter. Både i 

muntliga och i skriftliga uppgifter och aktiviteter fungerar förstaspråksanvändaren som modell och 

stöd, och också läraren finns tillgänglig vid behov (se vidare i t.ex. Karjalainen & Pörn 2015). 

 

Gemensamt skrivande  

Tidigare forskning visar att aktiviteter som inkluderar skriftlig språkproduktion, triggar till fler och 

mer mångsidiga metalingvistiska diskussioner mellan klasstandempartnerna än aktiviteter som 

inkluderar endast muntlig språkproduktion (Karjalainen m.fl. 2013). De metalingvistiska 

diskussionerna fäster deltagarnas uppmärksamhet vid den språkliga formen samt vid den egna 

språkfärdigheten och eventuella brister i den, och språket fungerar således samtidigt både som mål 

och som medel för lärandet (Karjalainen 2011). Aktiviteter och situationer där språket används 

samtidigt som kommunikativt och som kognitivt verktyg och som inbegriper feedback, diskussioner 

och omformuleringar har visat sig skapa möjligheter för lärande (t.ex. Swain m.fl. 2002; 

Wigglesworth & Storch 2012).  

Skrivandet i allmänhet betraktas oftast som en individuell prestation, och eventuellt samarbete med 

andra är ofta begränsat till gemensam brainstorming före skrivandet eller att studerandena 

kommenterar varandras texter i slutskedet av skrivprocessen (jfr Storch 2005; Fernández Dobao 
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2012; Wigglesworth & Storch 2012). Studerande är mer vana vid att arbeta i par/grupp då det gäller 

presentationer e.d. än då det gäller att producera text. Även i dessa fall bygger samarbetet ofta på att 

alla i gruppen gör en del av uppgiften som sedan kombineras till en helhet. Att skriva en text från 

början till slut i så nära samarbete som exemplen i vår artikel visar är således ett nytt sätt för 

studerandena att arbeta och samarbeta.  

Gemensamma skrivprocesser på andraspråket har tidigare undersökts främst i kontexter där två eller 

flera andraspråksanvändare skriver tillsammans (t.ex. Storch 2002, 2005; Watanabe & Swain 2007; 

Fernández Dobao 2012). Det gemensamma skrivandet har granskats som en process i sig, men också 

som en del av de deltagande individernas lärandeprocess, och konstaterats kunna inverka positivt på 

både själva skrivproduktens språkliga korrekthet och på deltagarnas lärandeprocess och 

språkkunskaper (t.ex. Storch 2002; Watanabe & Swain 2007; Wigglesworth & Storch 2009).  

I studier av två andraspråksanvändares samarbete kring en skrivprocess har man kunnat identifiera 

olika interaktionsmönster. Storch (2002) identifierar fyra och Watanabe och Swain (2007) fem olika 

interaktionsmönster i gemensamma skrivprocesser. Två av dessa, kollaborativt mönster och 

expert/novis-mönster kan identifieras som kollaborativt orienterade. Därtill finns det tre icke-

kollaborativt orienterade mönster: dominant/dominant, dominant/passiv och expert/passiv. Det 

kollaborativa mönstret innebär enligt Storch (2002) att parterna samarbetar ömsesidigt inom alla 

delområden, lyssnar på varandra, diskuterar och skapar texten tillsammans. I expert/novis-mönstret 

har den ena parten bättre kunskaper och färdigheter i målspråket, men tar aktivt med novisen i 

uppgiften och båda parterna engagerar sig i samarbetet. Interaktionsmönstret dominant/dominant 

innebär att även om båda parterna deltar i uppgiften, misslyckas de i att engagera sig i varandras 

bidrag till uppgiften och därmed i att nå konsensus om hur uppgiften ska genomföras. I mönstret 

dominant/passiv tar den dominanta parten övertaget och leder samarbetet auktoritärt, medan den 

passiva parten undviker att engagera sig i samarbetet, vilket leder till få eller inga förhandlingar och 

diskussioner (Storch 2002). Mönstret expert/passiv skiljer sig från det föregående genom att expert-

parten aktivt försöker att engagera den svagare parten i samarbetet men inte lyckas med det 

(Watanabe & Swain 2007). 

Då man har studerat hur de olika interaktionsmönstren påverkar språkkunskaperna har de 

kollaborativt orienterade mönstren konstaterats gynna språklärandet medan de icke-kollaborativt 

orienterade mönstren inte har samma positiva inverkan (Storch 2002; Watanabe & Swain 2007). I vår 

studie granskar vi hurdana interaktionsmönster som finns i klasstandempars samarbete under 

gemensamma skrivprocesser och ifall dessa kan beskrivas som kollaborativt eller icke-kollaborativt 

orienterade. Baserat på detta kan man även diskutera hurdana möjligheter till lärande som kan skapas 
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i skrivprocesserna, exempelvis genom att informanterna möter nya ord eller strukturer. Vi tar dock 

inte ställning till ifall dessa möjligheter leder till lärande i form av mer långvarig ändring i deras 

språkproduktion. 

En viktig skillnad mellan tidigare studier i gemensamt skrivande på andraspråket och vår studie är att 

paren i klasstandem bildas av en andraspråksanvändare och en förstaspråksanvändare i stället för av 

två andraspråksanvändare. Detta innebär att det i klasstandem finns en på förhand institutionaliserad 

och utnämnd expert då det gäller språket, medan t.ex. Fernández Dobao (2012) påpekar att det i 

pararbete mellan två andraspråksanvändare inte alltid finns en part som är expert utan språkexpertisen 

byggs upp kollektivt i samarbete mellan två eller flera noviser. Watanabe och Swain (2008) 

konstaterar vidare att den uppfattade expertisen mellan två andraspråksanvändare inte alltid följer 

deras verkliga språkkunskaper. Samarbete med en mer kunnig andraspråksanvändare kan även 

kännas påtryckande för den svagare parten, vilket kan leda till att denna drar sig tillbaka och orienterar 

sig mot en passiv roll i samarbetet (Watanabe & Swain 2007, 2008). I tandemkontext finns det inte 

samma spänning mellan tandempartnerna eftersom det kan vara lättare att acceptera att en 

förstaspråksanvändare har mer expertis i målspråket. Därtill är båda parterna turvis språkliga stöd och 

modeller i sitt förstaspråk, vilket hjälper att bygga upp en mer jämställd och ömsesidig relation mellan 

dem (jfr Karjalainen m.fl. 2013; Karjalainen & Pörn 2015). 

 

Material och metod 

Materialet för denna studie är en del av det empiriska materialet inom projektet Klasstandem – ett 

forsknings- och utvecklingsprojekt inom undervisningen i det andra inhemska språket (Klasstandem 

2013) där man under tre läsår har samlat in videomaterial i tandemklassrum. Under varje tandemkurs 

som har observerats har vi valt ut 1–3 fokuspar vars samarbete följts med videoobservationer under 

en hel kurs. På detta sätt har det varit möjligt att få en helhetsbild av parens samarbete. Fokusparen 

har ställt upp frivilligt och materialet hanterats i enlighet med allmänna forskningsetiska 

konventioner. Därför använder vi bl.a. fingerade namn på informanterna.  

Det delmaterial som är aktuellt i denna artikel omfattar fyra olika skrivprocesser där två tandempar 

skriver en text på finska och en text på svenska. Detta innebär att vi har fyra informanter som alla 

turvis är såväl andraspråks- som förstaspråksanvändare. Materialet är insamlat under två 

tandemkurser hösten 2012 och våren 2013. Den ena kursen är en fritt valbar tandemkurs för 

årskurserna 2–3 (16–18-åringar) och den andra kursen är en obligatorisk kurs i det andra inhemska 

språket på årskurs 1 (16–17-åringar) där man tillämpat klasstandemmodellen. 
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Videomaterialet har spelats in med en videokamera och en extern mikrofon. Fokusparen följdes på 

lämpligt håll för att fånga kroppsspråk, gester och miner utan att störa dem mer än nödvändigt. Den 

externa mikrofonen bars alltid av den studerande som i den aktuella kontexten använde sitt 

andraspråk. Mikrofonen tar ändå upp båda parternas tal så att det är tydligt och förståeligt. En forskare 

filmade lektionerna från början till slut, och vid behov kunde kameran flyttas. Då paren skrev på 

dator, såsom i det aktuella materialet för denna studie, flyttades kameran bakom paren så att det är 

möjligt att se vad de skriver på datorn, var de pekar på skärmen osv. Skrivprocesserna är 31–60 

minuter långa och sammanlagt omfattar materialet 185 minuter videoobservationer. 

I analysen koncentrerar vi oss på det producerade talet, men också på icke-verbal aktivitet, såsom 

gester, blick, rörelser och användning av föremål. I skrivprocesserna kan en del av dessa, såsom blick 

och miner, analyseras endast delvis eftersom kameran har placerats bakom informanterna och till en 

del fokuserats på dataskärmen. Vyn på skärmen aktualiseras exempelvis då informanterna pekar på 

någonting på skärmen eller kommenterar textbehandlingsprogrammets autokorrektion.  

För att kunna analysera skillnaderna mellan de olika skrivprocesserna i detalj har vi granskat 

situationer där någon av tandempartnerna topikaliserar språk respektive innehåll i den text som de 

skriver. Med topikaliseringar avser vi situationer där informanterna explicit koncentrerar sig på 

språket respektive innehållet (jfr Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk & Slotte-

Lüttge 2013). Situationer där tandempartnerna topikaliserar språk kan jämföras med s.k. language-

related episodes, LRE, dvs. situationer där interaktionsparterna talar om det språk som de har 

producerat eller reflekterar över sitt eller andras språkanvändning (t.ex. Watanabe & Swain 2007; 

Fernández Dobao 2012). Vi har även fokuserat på vilken av tandempartnerna, första- eller 

andraspråksanvändaren, som topikaliserar vilka aspekter i texten eller i skrivprocessen, och hur de 

gör det. Detta visar hur första- respektive andraspråksanvändaren tar initiativ till och ansvar för 

textens innehåll och språkliga utformning. Genom att granska topikaliseringarna kan man synliggöra 

och identifiera olika interaktionsmönster i skrivprocessen. Detta ger en djupare förståelse av 

tandemparens gemensamma skrivprocess.  

Skrivprocesserna i videomaterialet har transkriberats i sin helhet (transkriptionsnyckel i bilaga). Vi 

har närmat oss materialet med ett induktivt grepp och granskat skrivprocesserna var för sig. På detta 

sätt har vi skapat oss en helhetsuppfattning av de fyra skrivprocesserna utan att i detalj kvantifiera 

antalet topikaliseringar. En kvalitativ helhetssyn på skrivprocesserna gör det möjligt att identifiera 

olika interaktionsmönster i dem. Dessa beskriver vi med hjälp av utvalda exempel som vi analyserar 

i detalj. Exemplen är valda så att de innehåller typiska drag för hela interaktionsmönstret i den 
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skrivprocess som de representerar. Detta innebär dock inte att en skrivprocess som helhet inte kan 

innehålla enskilda drag från andra interaktionsmönster. 

Texterna i det empiriska materialet representerar olika texttyper: två brev (hälsningar från en 

utlandsresa och inbjudan att besöka skribenten), en faktabaserad tidningsartikel och ett personporträtt 

i en tidning. Informanternas individuella handlingsmönster, personlighet och intresse för skrivande 

eller temat som de skriver om påverkar hurdant interaktionsmönster som utformas i skrivprocessen. 

P.g.a. många bakgrundsfaktorer och det ringa antalet informanter kan vi inte dra slutsatser om vilka 

alla interaktionsmönster som kan förekomma i klasstandemparens skrivsamarbete eller hur frekventa 

de olika mönstren är. Med andra ord är vår ambition inte att bidra med en kvantitativ överblick av 

tandempars olika interaktionsmönster utan mera i detalj beskriva och diskutera de 

interaktionsmönster som förekommer i materialet i förhållande till tandempartnernas möjligheter till 

språkanvändning och lärande. 

 

Tandempars interaktion under skrivprocessen 

I tandemkontexter har aktiviteter där tandemparen producerar eller omarbetar texter konstaterats ge 

upphov till flera topikaliseringar av språk än muntliga aktiviteter (Karjalainen m.fl. 2013). I 

klasstandem kombineras dessa två aktivitetstyper ofta med varandra. De kan dock åtskiljas med 

avseende på ifall målsättningen med aktiviteten är att stimulera muntlig interaktion, exempelvis en 

diskussion som kan basera sig på skriftliga diskussionsfrågor, eller att förstå, skapa eller omformulera 

en text. I de senare nämnda aktiviteterna orienterar sig tandempartnerna mot olika språkliga aspekter, 

exempelvis lexikon, stavning, särskrivning, morfosyntax och även stilistiska aspekter, medan fokus i 

muntliga aktiviteter ofta ligger på lexikal nivå. Arbetet med texter ger också upphov till fler direkta 

korrigeringar än muntliga aktiviteter (Karjalainen m.fl. 2013). Eftersom texten som produkt finns 

kvar för granskning och förhandling lockar den ofta fram topikalisering av språk. I vår studie granskar 

vi olika interaktionsmönster och hur tandempartnerna under skrivprocessen fokuserar innehållet 

respektive språket. I analysen presenterar och diskuterar vi med hjälp av exempel de typiska dragen 

för de olika interaktionsmönstren, dvs. hur de utformas i fråga om topikalisering av språk respektive 

innehåll. I de fall där exemplen är på finska har vi i översättningarna strävat efter att efterlikna 

källspråket så noggrant som möjligt, även då informanterna uttrycker sig språkligt inkorrekt. 

Interaktionsmönster expertL1/dominantL2 
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Exempel 1 är från en lektion i finska. Aron (finska som L2) och Minna (finska som L1) har som 

uppgift att skriva ett brev från en resa någonstans i Europa med rubriken Terveisiä Euroopasta (sv. 

Hälsningar från Europa) och de har bestämt sig för att skriva om en resa till Paris. Instruktionerna till 

uppgiften har delats ut skriftligt på finska, och de innehåller förutom rubriken även fem punkter som 

studerandena ska inkludera i brevet. Innan studerandena börjar skriva har de tillsammans planerat 

texten och med några ord skrivit ner vad de ska skriva om samt i vilken ordning innehållet ska finnas 

i texten. Efter den gemensamma planeringen börjar själva skrivprocessen. Utdraget i exempel 1 är 

från en situation där studerandena är nästan klara med uppgiften. Aron skriver texten på dator. På rad 

1 tänker han högt samtidigt som han skriver: 

Exempel 1. Joku kerta terveisiä 

1  A: ja: (2.0) olen viihtynyt hyvä, (.) hyvin? 

      och (2.0) jag har trivts god, (.) bra? 

2  M:  hyvin 
       bra 

3  A: ((skriver ”huvi”)) huvin int ((fnissar smått, ändrar till ”hyvin”, sv. ”bra”))                                              

4      hyvin |ja (3.0) ty tykkään 

       bra   |och (3.0) jag ty tycker om 

5            |((skriver ”ja tykkään”, sv. ”jag tycker om”))  

6  M: jo 

      ja  

7  A: |että sinä voit tulla minun kanssa takaisin  

      |att du kan komma tillbaks med mig 

8     |((stavar och skriver ”että sinä voit tulla minun kanssa takaisin”, sv. ”att du kan   

9     komma tillbaks med mig”))                            

10    (2.0) onkse (.) jopa kerra någongång (.) tai 

      (2.0) är det (.) även gånger någongång(.) eller 

11  M: joo, joo eiku oota (3.0) joku kerta 

       jo, eller vänta (.)någon gång 

12  A: joku kerta (1.0)|joku (.) kerta  

       någon gång (1.0)|någon (.)gång                  

13                     |((skriver ”joku kerta”, sv. ”någon gång”)) 

14    (1.0) |piste  

      (1.0) |punkt            

15          |((sätter punkt))   

16 M: tohon tulee pilkku (tota että-sanaa ennen) 

      där kommer det ett kommatecken (före det där ordet att) 

17 A: |jå-å                    

18    |((går bakåt med markören)) 

19    täällä 

      här   

20 M: niin (se on siinä) 

      ja (där är den) 

21 A: ((sätter ett komma efter tykkään)) mmm (1.0) ehm (3.0) ja nyt (5.0) 

                               tycker om mmm (1.0) ehm (3.0) och nu (5.0) 

22 voisi(t)ko sanaa että(1.0) öömm hälsningar från thailand nyt 

       skulle du kunna säga att (1.0) öömm hälsningar från thailand nu 

23 M: joo 

      ja 

24 A: ja hälsningar on (3.0) ei 

      och hälsningar är (3.0) nej 

25 M: mun mielestä (se vois sanoo) niinku silleen että olen sitä mieltä tai silleen  

      jag tycker att man (sku kunna säga) liksom att jag anser att eller sådär 

26 (.) että (2.0) (xx) tykkään tai silleen niinku että 

       (.) att  (2.0) (xx) tycker att eller sådär liksom att 

27 A: ((går bakåt i texten med markören)) 
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28 M: öö ku ruotsin |(kielessä) jag tycker att  

      öö då svenska |(språket)  

29 A:               |ja 

30 M: nii suomessa sanotaan että (.) olen jotakin mieltä 

      så på finska säger man att (.) jag anser att  

31 A: ja (2.0) |ehmmm (.) minun mielestäni mielestäni 

               |ehmmm (.) enligt min åsikt min åsikt 

32             |((tar bort ”tykkään”, skriver istället ”minun mielestäni”, sv. ”enligt  

min åsikt”, stavar))  

33 M: sit voi ottaa ton (.) tuon pois tosta |että sana(n) 

      sen kan man ta den (.) den där bort därifrån | före orde(t) att  

34 A:                                              |jå     

35  (.) joo ((tar bort että))(4.0) sinä voit tulla minun kanssa takaisin joku kerta    

    (.) jo ((tar bort att)) (4.0) du kan komma tillbaks med mig någon gång       

36   (1.0)((flyttar markören framåt i texten )) jess (1.0) mutta mitä hälsningar on  

                                                           men vad är hälsningar 

37 M: terveisiä (tai- thai) 

      hälsningar (tai- thai) 

38 A: jå (1.0) te(y) terveysi sin (thai)maa 

               hälsa häls nyng (thai)land 

39 M: terveisiä thaimaasta 

      hälsningar från thailand 

40 A: jå (.) mutta (.) låt mig, låt mig försöka säga det innan du rättar, så tar  

             men           

41 jag å lär mig bättre (.) mmm ((skriver ”Terveisin Taimaasta”, sv. ”Hälsar från  

42    Thailand” och sätter punkt, 12 sek.))                       

43 M: se on terveisiä 

      det är hälsningar 

44 A: |terveyis(iä) 

      |hälsnyng(ar) 

45    |((flyttar markören, 10 sek.)) 

46    |tervey (3.0) siä 

      |häls (3.0) nyngar 

47    |((skriver och stavar ”Terveysiä”,sv. ”Hälsnyngar” 6 sek.)) 

48 M: siinä (ei oo yytä) 

      där (finns inget y) 

49 A: |(jaa)       

50    |((tar bort Y)) 

51 M: ( siinä on ii) 

        där är ii 

52 A: ((skriver I istället för Y > ”Terveisiä”, sv. ”Hälsningar”)) jess                                    

53 M: se on (.) (to) silloin tulee H ton T:n jälkeen  

      det är (.) (dä)då kommer de ett H där efter T 

53 A: taiH    

54    (2.0) 

55 M: ei vaan ton t:n jälkeen tossa ton ekan teen 

      nej där efter det där t:et där det där första t:et 

56 A: jaa ((ändrar ”Taimaasta”, sv. ”från Tailand” till ”Thaimaasta”, sv. ”från   

57    Thailand”)) thaimaasta (.) jess  

                       

 

På raderna 1–9 tar Aron (finska som L2) initiativ både till innehållet i texten och till hur det ska 

uttryckas språkligt. Han säger högt vad han tänker skriva och uppvisar osäkerhet (rad 1), varpå Minna 

(finska som L1) stöder honom genom att korrigera (rad 2) och bekräftar Arons förslag som korrekt 

(rad 6). På raderna 7–9 tar Aron initiativ till och producerar både innehåll och språk självständigt, 

utan att förhandla med Minna. På rad 10 topikaliserar han språket och inkluderar Minna i 
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skrivprocessen genom en direkt metaspråklig fråga onkse (sv. är det), ger ett förslag jopa kerra, som 

liknar uttrycket joku kerta (sv. någon gång), kodväxlar sedan till svenska någongång, och avslutar 

sin replik med tai (sv. eller). Detta fungerar som en inbjudan till Minna att uttrycka sin åsikt om hur 

texten ska formuleras. Minna responderar med det korrekta uttrycket joku kerta (rad 11), varefter 

Aron upprepar svaret och skriver ner det (rad 12–13).  

 

På rad 14 kommenterar Aron explicit att han är klar med den meningen genom att säga piste (sv. 

punkt). Efter det topikaliserar Minna språket genom att kommentera och korrigera det. Hon inleder 

med en kommentar om att det saknas ett kommatecken (rad 16), varefter de förhandlar om var 

kommatecknet ska placeras (rad 17–21). På rad 22 tar Aron igen initiativ till både innehållet och 

språket och frågar explicit om Minnas hjälp. Förhandlingen gäller uttrycket hälsningar från Thailand 

och Aron topikaliserar ordet hälsningar både på rad 22 och på rad 24. Minna topikaliserar också 

språket men koncentrerar sig inte på samma ordsökning som Aron, utan går tillbaka till föregående 

mening och fortsätter att korrigera den. Hon kommenterar på rad 25 uttrycket tykkään (sv. jag tycker 

om), att man i stället borde säga olen sitä mieltä (sv. jag tycker att/anser att). På rad 26–30 förklarar 

hon hur man på finska utrycker detta idiomatiskt, på ett sätt som liknar explicit språkundervisning. 

Aron accepterar inte Minnas förslag utan ger på rad 31 sitt eget förslag minun mielestäni (sv. enligt 

min åsikt) och ändrar den i texten. Minna fortsätter korrigeringskedjan på rad 33 genom att 

topikalisera ordet että (sv. att) som är onödig med konstruktionen minun mielestäni. Aron accepterar 

korrigeringen och ändrar i texten (rad 34–36).  

 

I skriftliga uppgifter är det vanligt att förstaspråksanvändaren korrigerar flera språkliga aspekter på 

en gång (Karjalainen m.fl. 2013), såsom Minna gör i exempel 1. Korrigerandet och den metaspråkliga 

diskussionen utvidgas från en språklig aspekt till flera i den aktuella texten eller textavsnittet. Detta 

visar att förstaspråksanvändaren tar ansvar för textens språkliga korrekthet. 

 

Efter korrigeringskedjan lyfter Aron på rad 36 igen upp det språkliga problem som han topikaliserade 

tidigare (rad 21) och ställer igen en explicit fråga om hur man säger hälsningar på finska. Minna 

svarar terveisiä (rad 37) vilket Aron upprepar och skriver ned (rad 38), men uppfattar båda orden i 

uttrycket felaktigt terveysin thaimaa, varefter Minna på rad 39 korrigerar terveisiä thaimaasta (sv. 

hälsningar från thailand). På rad 40–41 topikaliserar Aron sin lärandeprocess genom att kommentera 

att Minna ska låta honom uttrycka sig klart först och korrigera först därefter. Efter detta skriver Aron 

terveisin taimaasta. Minna poängterar på rad 43 att Aron ska skriva terveisiä i stället för terveisin. 

Därefter förhandlar de om hur man skriver ordet terveisiä (rad 44–52) då Aron uppfattar det första i 
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som y. Efter att de uppnått samförstånd om stavningen på terveisiä, korrigerar Minna även stavningen 

av ordet thaimaasta (rad 53–55).  

 

Exempel 1 representerar ett interaktionsmönster där andraspråksanvändaren aktivt producerar både 

innehåll och språk och har en dominerande roll. Andraspråksanvändaren producerar innehållet 

självständigt, utan att lyfta upp det till diskussion. Då det gäller språk topikaliserar 

andraspråksanvändaren det och initierar metaspråkliga diskussioner för att få hjälp och stöd av 

förstaspråksanvändaren, som har en institutionaliserad expertroll då det gäller språket. 

Topikaliseringarna görs genom att lyfta fram språkliga aspekter till diskussion. Förutom innehållet 

och språket fokuserar andraspråksanvändaren även på sin egen lärandeprocess och visar på detta sätt 

förmåga till självstyrning (jfr avsnittet Klasstandem som modell för språkundervisning ovan), genom 

att explicit förklara för sin tandempartner hur denna på bästa möjliga sätt kan stöda honom i 

språklärandet. Andraspråksanvändaren topikaliserar och orienterar sig således mångsidigt mot olika 

delar av uppgiften och samarbetet. Förstaspråksanvändaren topikaliserar endast språket genom att 

korrigera, kommentera och ge förslag på hur andraspråksanvändaren kan uttrycka det innehåll som 

han har initierat. Förstaspråksanvändaren topikaliserar inte alls innehållet, varken genom att ta 

initiativ till nytt innehåll eller kommentera då andraspråksanvändaren i brevet med temat hälsningar 

från Europa skriver hälsningar från Thailand, trots att de i början av brevet har skrivit om Paris. 

 

I exempel 1 karakteriseras samarbetet av att andraspråksanvändaren agerar som förstaskribent med 

huvudansvaret för både innehåll och språk. Förstaspråksanvändaren topikaliserar endast språkliga 

aspekter och fungerar som språkstöd och -kontroll. Detta interaktionsmönster kan beskrivas som 

expertL1/dominantL2. Detta är en ensidig och förenklad bild av tandempartnernas roller, även om 

uppfattningen om att det är så tandem fungerar är vanlig bland såväl lärare som studerande, speciellt 

i början av ett tandemsamarbete. Mönstret är specifikt för tandem, där expertrollen hos 

förstaspråksanvändaren är given även i situationer där andraspråksanvändaren orienterar sig mot en 

mycket dominant roll (jfr. avsnittet Gemensamt skrivande ovan). Detta uppmuntrar inte till 

gemensamt skrivande i den meningen att studerandena skulle dela helhetsansvaret för texten.  

 
Interaktionsmönster expertL1/passivL2 

 
Exempel 2 är från en finsklektion. Josefina (finska som L2) och Elina (finska som L1) har som uppgift 

att skriva en text till en tidning som ska bli hela klassens gemensamma slutprodukt för tandemkursen. 

De skriver en artikel som handlar om deras hemstad. Josefina och Elina har bestämt sig för att skriva 

om församlingarnas verksamhet, ett tema som Elina känner bättre till än Josefina. Enligt lärarens 
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muntliga instruktioner ska andraspråksanvändaren skriva den text som de tillsammans planerar. 

Studerandena sitter i ett dataklassrum och har tillgång till två datorer: en som Josefina skriver på och 

en som står framför Elina där de söker information. Exemplet är ett utdrag mitt i skrivprocessen, där 

studerandena redan har kommit igång med texten: 

 

Exempel 2. Musiikkitoiminta 

1  J: niin (.) okei ((sätter fingrarna på tangentbordet och ser på E)) 

      så   (.) okej 

2  E: mmm (3.0)((J ser frågande på E)) (monipuolista) toimintaa (1.0) ((J skriver på  

           (mångsidig) verksamhet 

3 datorn)) mm (3.0) (monipuolista toimintaa)(16.0) (miten  sen voi laittaa) (.) 

        (mångsidig verksamhet) (16.0) (hur kan man säga det) (.)  

4 (jos halutaan sanoa että lapsesta vanhu- vanhuksiin)? ((ser på J )) 

       (om man vill säga att från barn till åld- åldringar)? 

5  J: no (5.0) (ehk) niin (3.0)((E och J ser båda på skärmen )) 

      nå (5.0) (kansk) så (3.0) 

6  E: kaikenikäisille 

      för alla åldrar 

7  J: mm-m (3.0) ((börjar skriva på datorn))onks siinä se (i) (.) ikäi 

          är det det där (r) där (.) åldr 

8  E: (ikäisille) ((J skriver kaiken ikäisille på datorn)) (3.0) mm (4.0) lapsille 

      (för alla åldrar) ((J skriver för alla åldrar på datorn)) (3.0) mm (4.0) barn  

9 (2.0) ((ser på andra datorn)) (muun muassa) (4.0) mmm (2.0) (eiku oho)  

         (bland annat) (4.0) mmm (2.0) (nä ojdå) 

10    ((söker information på andra datorn 17.0)) öö (1.0) lapsille (.) öö erilaisia 

              barn (.) öö olika 

11    ((J skriver på datorn))(7.0) mm kerhoja leirejä leirejä (( J skriver på  

       mm klubbar läger läger 

12 datorn))(.) ja (11.0) (ja ja leirejä) (3.0) ((ser på information från andra  

       och (11.0) (och och läger) 

13 datorn)) erilaisia muu (.) erilaisia (kerhoja leirejä leirejä) ja musiikkitoimm  

    olika annan   (.) olika (klubbar läger läger)         och musikverksam 

14 J: musiikki?((ser på E)) 

 musik? 

15 E: musiikki (1.0) (onko se) toimintaa erilaista (6.0) joo 

         musik (1.0) (är det) verksamhet olika (6.0) ja 

16 J: onkse yks sana 

       är det ett ord 

17 E: joo (musiikki|toiminta) 

ja    (musik|verksamhet) 

18 J:              |toiminta (.) (mm-m) 

             |verksamhet 

  
På rad 1 orienterar Josefina (L2) sig mot själva skrivprocessen genom att med kroppsspråk och 

uttrycket okei  (sv. okej) visa att hon är klar att fortsätta skrivandet. Josefina tar dock inte initiativ till 

att producera någonting utan väntar på att Elina (L1) gör det. Elina producerar först innehåll (rad 2–

3) och topikaliserar sedan språket med en explicit fråga miten sen voi laittaa (sv. hur kan man säga 

det) på rad 3–4. Josefina skriver på datorn. Hon ger inga förslag eller svar på Elinas fråga men 

uttrycker på rad 5 osäkerhet no, ehk[ä], niin (sv. nå, kanske, så), varpå Elina svarar själv på sin fråga 

med uttrycket kaikenikäisille (sv. för alla åldrar) (rad 6). På rad 7 topikaliserar Josefina språket genom 

att ställa en direkt fråga om stavningen av kaikenikäisille. Elina svarar på frågan på rad 8 och 
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orienterar sig mot innehållet (rad 8–14) genom att både söka information på internet och genom att 

formulera det språkligt. Josefina koncentrerar sig på skrivandet och kommenterar inte innehållet i 

texten. På rad 14 topikaliserar Josefina språket genom att med en frågande intonation i ordet musiikki 

ställa en indirekt fråga om ordet musiikkitoimm[…] (sv. musikverksamh[…]) som Elina sagt på rad 

13. Elina problematiserar ifall man ska säga musiikkitoiminta (sv. musikverksamhet), men bekräftar 

sedan med joo (sv. ja) sitt eget förslag. På rad 16 topikaliserar Josefina igen språket genom att fråga 

om musiikkitoiminta är ett sammansatt ord, vilket Elina bekräftar (rad 17), varefter Josefina ännu 

upprepar ordet toiminta (sv. verksamhet, rad 18).  

Exempel 2 visar på ett interaktionsmönster där förstaspråksanvändaren orienterar sig aktivt mot att 

producera både innehåll och språk, men även försöker engagera andraspråksanvändaren i att delta i 

skapandet av texten genom att ställa frågor och ge interaktionsutrymme för andraspråksanvändaren. 

Andraspråksanvändaren orienterar sig främst mot det praktiska skrivandet, och topikaliserar vid 

behov språket för att kunna skriva korrekt. Andraspråksanvändarens topikaliseringar handlar om att 

kontrollera skrivsättet för de uttryck som förstaspråksanvändaren producerat. 

Andraspråksanvändaren tar inte initiativ till varken innehåll eller språk och kommenterar inte heller 

det innehåll och språk som förstaspråksanvändaren har initierat.  

 

I exempel 2 fungerar förstaspråksanvändaren både som innehållslig och språklig expert som dikterar 

texten. Andraspråksanvändaren orienterar sig mot en mer passiv roll och skriver ner texten. 

Interaktionsmönstret kan beskrivas som expertL1/passivL2 (jfr Watanabe & Swain 2007). Paret i 

exempel 2 har valt ett tema som förstaspråksanvändaren känner bättre till. Därtill är det hon som 

söker information på den andra datorn medan andraspråksanvändaren enligt lärarens instruktioner 

skriver ner texten. I tandemkontext är förstaspråksanvändaren alltid språklig modell och stöd, och om 

denna då samtidigt är den som har mer expertis om innehållet, kan samarbetet bli ensidigt med mycket 

ansvar på förstaspråksanvändaren. Detta kan ha en passiverande effekt på andraspråksanvändaren.  

 

Interaktionsmönster expertL1/novisL2 

 
Exempel 3 är från en lektion i svenska. Minna (svenska som L2) och Aron (svenska som L1), dvs. 

samma par som i exempel 1 men med ombytta roller, skriver ett brev på dator. Enligt lärarens 

instruktioner ska brevet innehålla ett tre dagars program för gäster som kommer på besök i skribentens 

hemstad. Före skrivuppgiften har studerandena diskuterat olika sevärdheter och sina favoritplatser i 

sin hemstad, vilket har fungerat som inledning till brevets tema. Läraren poängterar att det är 

andraspråksanvändaren som skriver men att förstaspråksanvändaren inte ska diktera hela texten. 

Utdraget är från en situation mitt i skrivprocessen, där studerandena redan kommit igång med texten: 
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Exempel 3. Åkattraktion 

1  M: ((skriver ”som ligger utanför stan”)) 

2  A: stan e lite som så där ö: slang (att) staden så e  

3     | mer (1.0) (strikt) att de e mer (1.0) (strikt i svenskan)  

4  M: | ((ändrar ”stan” till ”staden”))  

5  A: (2.0) du sku ju kunna då skriva vilken (1.0)sån hä (.) åkattraktion du tycker  

6 bäst om  

7  M: jå ((sätter punkt efter ”staden”, fortsätter skriva ”Jag tycker att den  

8 bästa” 36 sek.)) ö: vad va de(n) dä orde(n) 

9  A: åkattraktion 

10 M: (xxx xx) ((skriver ”åkar”)) | ((lägger till ett T > ”åkart”)) 

11 A:                             | (att)  

12 M: ((ändrar till ”åk”)) 

13    (2.0)  

14 A: ömm (.) (jå jag) hittar int någå rikti bättre ord så åk (1.0) 

15    | att rak tion  

16 M: | ((skriver ”attraktion”))  

17 A: (1.0) (så) ska vi sii om de |blev rätt jå-å (2.0) va e åkattraktion på  

18                                | ((A eller M trycker på mellanslag)) 

19    finska så kan jag lär mig de  

20 M: | mm 

21 A: | alla sån (hä) olika som man å, e, som man åker 

22 M: huvipuistolaite 

      åkattraktion ((ordagrannt nöjesparksmaskin)) 

23 A: huvipuisto (ajaa laite) (.) (okej) 

      nöjespark (åka maskin) 

24 M: ((skriver ”är”)) (3.0) är (1.0) ö: (4.0) e de vikingaskeppet vaan ja (xx) 

          bara och (xx) 

25 A: vikingaskeppet så e | (xx) (perfe-rikti bra svenska) 

26 M:                     | ((skriver först ”vikingaskepen”, ändrar sedan till  

27 ”vikingaskepet”, mumlar sedan något kort)) 

28 A: jå (.) men | skeppet   

29 M:            | ((flyttar markören)) 

30 A: så skrivs med två P (xx xx) 

31 M: ((ändrar ”vikingaskepet” till ”vikingaskeppet”)) 

32 A: mm (.) nu tänkt jag | fråga dig (att lite att)  

33                        | ((pekar på skärmen)) 

34    åkattraktion så en åkattraktion va tror du de blir om de e (.) just   

35    precis den (2.0) | hur tror du du böjer åkattrak åkattraktion (1.0)  

36 M:                  | ((tar bort T i ”vikingaskeppet” > ”vikingaskeppe”    

37 A: (då de e just den) 

38    (1.0) 

39 M: (nen) (.) åkattraktionen 

40 A: (perfekt)  

41 M: ((ändrar ”åkattraktion” till ”åkattraktionen”, sätter sedan ett N efter  

42    ”vikingaskeppe” > vikingaskeppen” 

43 A: nu e de (.) (fel)  

44 M: ((ändrar ”vikingaskeppen” till ”vikingaskeppet”)) 

 

Exempel 3 börjar i en situation där Minna (svenska som L2) skriver och använder det talspråkliga 

ordet stan. Aron (svenska som L1) topikaliserar språket, närmare bestämt en stilistisk aspekt, genom 

att kommentera detta och föreslå att det vore bättre att skriva staden (rad 2–3), varpå Minna ändrar 

texten enligt hans förslag. Aron topikaliserar innehållet och ger ett förslag på vad Minna kunde skriva 

som följande och använder då ordet åkattraktion (rad 5–6). Minna kommenterar inte förslaget 

explicit, men börjar skriva en mening om vilken åkattraktion hon tycker bäst om (rad 7–8). På rad 8 
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topikaliserar hon språket och frågar om ordet åkattraktion som Aron har använt i sin föregående 

replik. Även efter att Aron har upprepat ordet (rad 9) har Minna problem med att skriva det (rad 10–

13). Aron kommenterar att han inte kommer på något bättre ord och uttalar ordet stavelse för stavelse 

(rad 14–15). Även Aron uttrycker osäkerhet i hur ordet skrivs och använder Words autokorrektion 

som kontroll (rad 17). 

 

Efter att ha förhandlat klart om ordet åkattraktion topikaliserar Aron språket och sin egen 

lärandeprocess genom att fråga om den finska motsvarigheten (17–19). Då Minna inte genast svarar, 

förklarar Aron också ordets innebörd (rad 21). Minna serverar ordet huvipuistolaite på finska (rad 

22), varpå Aron upprepar ordet (rad 23), vilket kan anses vara en strategi för att komma ihåg och lära 

sig ordet. I tandemparens interaktion kan språken kontrasteras så att båda får möjlighet att utveckla 

sina färdigheter i sitt andraspråk, och upprepandet av nya uttryck är en vanlig inlärningsstrategi bland 

tandemdeltagarna (Karjalainen 2011). 

 

På rad 24 topikaliserar Minna språket genom att fråga om ordet vikingaskeppet är korrekt på svenska, 

och producerar samtidigt självständigt innehåll. Aron svarar jakande och utvärderar också Minnas 

språkproduktion genom kommentaren vikingaskeppet så är […] riktigt bra svenska (rad 25). Minna 

skriver ordet men stavar det med ett p, vilket leder till att Aron korrigerar henne (rad 28–30). Nu står 

det på skärmen Jag tycker att den bästa åkattraktion är vikingaskeppet. På rad 32–37 topikaliserar 

Aron igen språket genom att ställa en known answer question, dvs. en fråga som han själv vet svaret 

på. Klassrumsforskning har visat att known answer questions används av lärare i klassrum som en 

inledning till en IRE-sekvens, som inkluderar lärarens fråga (initiering), elevens svar på frågan 

(respons) samt lärarens evaluering av svaret (evaluering) (se t.ex. Mehan 1979; Mondada & Pekarek-

Doehler 2004). Aron frågar hur Minna tror att man ska böja ordet åkattraktion i den aktuella 

kontexten. Han ger också ledtrådar om att det är fråga om hur man uttrycker att det är en viss 

åkattraktion, om det är just precis den (rad 34–35). Under tiden ändrar Minna stavningen på ordet 

vikingaskeppet till vikingaskeppe. Minna svarar på Arons fråga genom att först säga ändelsen och 

sedan hela ordet i bestämd species åkattraktionen (rad 39). Aron godkänner svaret med evalueringen 

perfekt (rad 40), varpå Minna ändrar den i texten. Därefter skriver hon in bokstaven n i 

vikingaskeppen (rad 41–42). Hon gör ändringen utan att diskutera den med Aron, och tar på det sättet 

initiativ till och ansvar för språket. Aron kommenterar att ordet är felstavat (rad 43), varefter Minna 

ändrar det tillbaka till vikingaskeppet (rad 44).  

 

Exempel 3 visar på ett interaktionsmönster där båda tandempartnerna topikaliserar och initierar både 

språk och innehåll. Förstaspråksanvändaren topikaliserar innehållet genom att föreslå vad 



17 
 

andraspråksanvändaren kan skriva om. Språket topikaliserar förstaspråksanvändaren både genom att 

ge förslag på hur andraspråksanvändaren kan uttrycka sig och genom att kommentera, korrigera och 

utvärdera det som andraspråksanvändaren skrivit. Förstaspråksanvändaren ställer också known 

answer questions för att vägleda andraspråksanvändaren till att själv producera språk, och 

kommenterar även sin egen lärandeprocess. Andraspråksanvändaren topikaliserar språket exempelvis 

genom att explicit ställa en fråga om en viss aspekt. Därtill tar andraspråksanvändaren initiativ till att 

producera innehåll och språk även utan att topikalisera det, genom att självständigt producera text. 

   

I exempel 3 tar båda aktivt ansvar för och producerar både innehåll och språk, om än på olika sätt. 

Samarbetet mellan dem kan således beskrivas som mer jämställt än i exemplen 1 och 2. 

Interaktionsmönstret där båda aktivt deltar i samarbetet och initierar både innehåll och språk samtidigt 

som förstaspråksanvändaren fungerar som språkligt stöd kan beskrivas som expertL1/novisL2 (jfr 

Storch 2002). Liksom i de två andra interaktionsmönstren är det också här andraspråksanvändaren 

som tar ansvaret för själva skrivandet och är den huvudsakliga skribenten. Det faktum att exemplen 

1 och 3 är från samma tandempar men representerar olika interaktionsmönster visar att interaktionen 

mellan samma deltagare i olika situationer kan gestaltas på olika sätt. Interaktionsmönster är således 

inte enbart individbundna. 

 

I analysen kan skönjas tre olika interaktionsmönster: icke-kollaborativt orienterade 

expertL1/dominantL2 och expertL1/passivL2 samt ett kollaborativt orienterat expertL1/novisL2. Det 

förstnämnda av dessa är specifikt för tandem medan motsvarigheter till de två andra mönstren har 

identifierats även i interaktionen mellan två andraspråksanvändare (t.ex. Storch 2002; Watanabe & 

Swain 2007). I studier av sambandet mellan interaktionsmönster och läranderesultat har de 

kollaborativt orienterade mönstren visat sig ha positiv inverkan på språklärandet (Storch 2002; 

Watanabe & Swain 2007) medan de icke-kollaborativt orienterade mönstren inte i samma 

utsträckning visat sig gynna lärandeprocessen. 

 I interaktionsmönstret expertL1/dominantL2 är det andraspråksanvändaren som ensam producerar 

både innehåll och språk, medan förstaspråksanvändaren korrigerar och kommenterar språket. I 

expertL1/passivL2 styr och producerar förstaspråksanvändaren ensam både språk och innehåll medan 

andraspråksanvändaren orienterar sig mot att skriva ner texten språkligt korrekt. ExpertL1/novisL2 

innebär en mer mångsidig roll för båda parterna, där de tillsammans bär ansvaret för såväl innehåll 

som språk. Förutom språk och innehåll orienterar sig förstaspråksanvändaren aktivt även mot både 

sin egen och tandempartnerns lärandeprocess. Det gemensamma för alla tre interaktionsmönster är 
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att förstaspråksanvändaren fungerar som expert då det gäller språket, andraspråksanvändaren skriver 

ned texten och båda deltar i skrivprocessen genom att samarbeta i par. 

 

Avslutande diskussion 

I denna studie har vi analyserat klasstandempars gemensamma skrivprocesser och identifierat tre 

olika interaktionsmönster. Dessa mönster påverkas bl.a. av hur insatta studerandena är i det aktuella 

temat. I tandemkontext har förstaspråksanvändaren alltid en given roll som språklig expert, vilket 

informanterna även orienterar sig mot. Ifall förstaspråksanvändaren dessutom har mer kunskaper om 

innehållet, kan samarbetet beskrivas med interaktionsmönstret expertL1/passivL2 (exempel 2) där 

andraspråksanvändarens roll reduceras till en sekreterare som skriver ner det innehåll och språk som 

förstaspråksanvändaren producerar. I en situation där andraspråksanvändaren orienterar sig mot en 

dominant roll kan samarbetet beskrivas med interaktionsmönstret expertL1/dominantL2 (exempel 1) 

där förstaspråksanvändaren fungerar som en relativt passiv språkkontrollant utan att orientera sig mot 

innehållet. Dessa två icke-kollaborativt orienterade mönster kan tolkas som ett fungerande samarbete 

med avseende på textproduktion men som mindre gynnsamma med avseende på studerandenas 

lärandeprocess. I interaktionsmönstret expertL1/novisL2 (exempel 3) orienterar sig bägge både mot 

innehåll och mot språk. Tandempartnerna kan således konstateras ha delat ansvar för texten som 

helhet och skrivprocessen kan beskrivas som kollaborativt orienterad, vilket också skapar mer 

möjligheter till lärande. 

I alla tre interaktionsmönster topikaliseras språk såväl av förstaspråksanvändaren som av 

andraspråksanvändaren. Det förekommer rikligt med topikalisering av språk och språket lyfts oftare 

upp till explicit förhandling och diskussion än innehållet. Många av de språkliga topikaliseringarna 

sker i form av eller leder till korrigeringar, vilket enligt Karjalainen m.fl. (2013) är typiskt för 

klasstandempar då de arbetar med texter. Sättet och tendensen att topikalisera innehåll visar på mer 

individuell variation än vad gäller topikalisering av språk. I de icke-kollaborativt orienterade 

mönstren är det vanligt att en av tandempartnerna inte överhuvudtaget topikaliserar innehåll. För 

andraspråksanvändaren är det också möjligt att producera innehåll utan att topikalisera det. Detta är 

däremot inte möjligt för förstaspråksanvändaren eftersom andraspråksanvändaren skriver texten.  

Förutom språket och innehållet topikaliseras även lärandeprocessen. Informanterna kommenterar 

ibland hur de tycker att de bäst lär sig och styr på det sättet sin egen lärandeprocess, dvs. agerar enligt 

principen för självstyrning. Även förstaspråksanvändarens användning av s.k. known answer 

questions kan tolkas som fokus på lärandeprocessen, då förstaspråksanvändaren med hjälp av 
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frågorna stöder andraspråksanvändaren i att själv producera korrekt språk. Detta visar att deltagare i 

klasstandem aktivt orienterar sig mot språklärande som är det grundläggande målet med 

tandemsamarbetet.  

För att utveckla klasstandem som modell för språkundervisning är det viktigt att granska vad de olika 

interaktionsmönstren innebär för det gemensamma och ömsesidiga språklärandet. Målet med 

interaktionen och det ömsesidiga samarbetet är att gynna tandempartnernas lärandeprocesser. Därför 

är det viktigt att ta hänsyn bl.a. till hur parens interaktion och samarbete påverkas av vilken av 

parterna som har mer expertis i det aktuella innehållet.  

För att möjliggöra och uppmuntra till kollaborativt samarbete är lärarens stöd, instruktioner och 

förberedelser inför de gemensamma skrivuppgifterna av speciell betydelse då studerandena har 

begränsade erfarenheter av gemensamt skrivande (jfr Swain m.fl. 2002; Storch 2005). Därför behövs 

det mera forskning om och detaljerade studier även av lärarens roll och interaktion med studerande i 

tandemklassrum. 
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Bilaga 

Transkriptionsnyckel 

(.)       paus under 0,2 sekunder 

(2.0)  paus med angiven sekundlängd  

|            en överlappning inleds 

?              stigande intonation 

:              förlängt ljud 

,  fortsatt jämn intonation 

text-      plötsligt avbrott  

text        betonat 

((text)) icke-verbal aktivitet  

(text)      osäker transkription 

(xxx)  ohörbart 

 

Transkriberade yttranden är översatta ordagrant så att även eventuella språkliga fel efterliknas. 


