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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the collaboration of four learners of Swedish as 

a second language during a pair-writing task, as well as their experiences of the process, in 

order to draw conclusions about how to execute pair-writing in the L2 classroom. The study 

has found that the establishment of compatible partners are of great importance to achieve 

success and learning through pair-writing. One of the pairs studied managed to work well 

together and use each other’s knowledge to improve their text, while the other pair 

continuosly battled for dominance, which had a negative impact on their performance. The 

two successful students had enjoyed the task and believed they had learned something from 

it and that pair-writing can be a useful source of knowledge. The other two both felt that 

they were too independent to write together and that they could not learn from writing 

collaboratively with a peer. 

 

Nyckelord 

Svenska som andraspråk, andraspråksinlärning, förhandling, parskrivande, pararbete, peer 

scaffolding, elevsamtal, muntligt lärande. 
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1 Inledning 

Andraspråkselevers parsamarbete som lärandeverktyg är ett personligt intresse som jag tidigare 

fördjupat mig i genom en C-uppsats med titeln Förhandlande samtal vid textproduktion – en 

fallstudie (Molander 2008).  Då undersökte jag hur två elever samtalade kring skrivandet av en 

text baserat på ett filmklipp de just sett, och huruvida de kunde tänkas utvecklas språkligt 

genom sitt samarbete och den hjälp de gav varandra. Min slutsats var bl.a. att arbetsprocessen 

var gynnsam för båda deltagarna, just för att de tilläts pröva sina redan tillägnade kunskaper, 

testa nya formuleringar och hade hjälp av de sammanslagna kunskaperna – allt medan de 

utförde ett två timmar långt samtal om språk på sitt andraspråk. Detta berodde till stor del på 

att de samarbetade relativt friktionsfritt och verkade lita på varandras kunskaper. 

Den här gången ämnar jag fortsätta i ett liknande spår, men med den viktiga skillnaden att jag 

också tar del av deltagarnas syn på processen, istället för att enbart lita till mina egna slutsatser 

kring vad jag hörde, såg och läste. Dessutom använder jag nu fler informanter, just för att få en 

bättre inblick i hur detta arbetssätt kan te sig för en andraspråkselev. En annan relevant skillnad 

är att jag denna gång använt mig av betydligt mer aktuell källitteratur, som dessutom är mera 

precist inriktad på parskrivande, förhandlande och det som på engelska kallas ”peer 

scaffolding”, d.v.s. ungefär ”stöttning i par”. Uppsatsen inleds med en sammanfattning av 

tidigare forskning i ämnet under rubriken Teorier om samarbete och lärande. 

Forskningsgenomgången visar att undersökningar av den här typen har genomförts med 

positiva resultat av språkforskare i andra delar av världen, medan det saknas bredare svensk 

forskning om parskrivande. Av detta skäl anser jag min undersökning vara ett relevant bidrag 

till andraspråksforskningen. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur några vuxna andraspråkselever utför och 

upplever en parskrivningsuppgift. Vidare är syftet att granska resultatet utifrån ett 

lärarperspektiv och dra didaktiska slutsatser kring hur parskrivande bör utföras för att skapa de 

bästa möjligheterna för lärande1 i andraspråksundervisningen. Mina frågeställningar är: 

 Hur ser samarbetet ut mellan några andraspråkselever som skriver i par? 

 Hur upplever eleverna parskrivandet? 

 Hur kan parskrivande som klassrumsaktivitet genomföras för att vara en fruktsam del 
av andraspråksundervisningen och bidra till elevernas lärande? 

                                                             

1 Vilken av termerna lärande och inlärning som bör användas kan alltid diskuteras. Själv 

föredrar jag lärande som låter mindre behavioristiskt, och använder mig av den uppsatsen 

igenom, utom i de fall då det av språkliga skäl inte är möjligt (t.ex. andraspråksinlärning). 
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2 Teorier om samarbete och lärande 

I detta avsnitt ämnar jag sammanfatta det aktuella forskningsläget vad gäller parsamarbeten, 

peer scaffolding och parskrivande. 

2.1 Samarbetets teori 

Att samarbeta för lärandets skull går tillbaka till sociokulturell teori och tanken om det 

medierade lärandet, där idealet är en inlärare2 som får hjälp av en expert med att göra något en 

bit utöver sin egen förmåga, för att senare klara det på egen hand. Vygotskij kallade detta för 

”Zone of proximal development” (utvecklingszonen), och traditionellt sett är det läraren som 

ansetts vara experten som lotsar eleven till lärandet (Swain, Brooks & Tocalli-Beller, 2002:172). 

Så behöver dock inte vara fallet, utan det finns forskning som visar på att elever som stöttar 

jämngoda och till och med starkare elever också kan bidra på ett positivt sätt till lärande, vilket 

jag återkommer till i avsnitt 2.3. 

Neil Mercer (1995:89) skriver att ett traditionellt mått på lärare har varit huruvida de lyckas 

hålla tyst i klassen. En tyst grupp är en arbetande grupp, och arbetar eleverna så lär de sig något, 

tycks ha varit tanken. Men elevsamtal i språkundervisningen kan ha positiva effekter, självklart 

beroende på vad eleverna samtalar om. Merrill Swain (2001:44) menar att kollaborativ dialog 

mellan språkstuderande skapar lärandemöjligheter eftersom det låter eleverna externalisera 

sina kunskaper, samt reflektera över, redigera och applicera dem, medan Neomy Storch 

(2005:154) anser att det är särskilt bra i andraspråkssammanhang eftersom eleverna då får 

tillfälle att tala på målspråket. Särskilt viktig för språkutvecklingen är samtal där eleverna 

förklarar sig, förhandlar eller formulerar om sig, skriver Pauline Gibbons (2009:36) och 

refererar till ett antal forskningsresultat i ämnet. Enligt Inger Lindberg (2005:103) underlättar 

förhandling i parskrivande den naturliga språkutvecklingen, och ökar inte bara medvetenheten 

utan också känslan och intresset för språklig form. 

Några forskare (Swain et al 2002:181 och Wigglesworth & Storch 2009:461) påpekar också att 

muntliga elevsamarbeten kan vara användbart även för läraren, eftersom det ger möjlighet att få 

syn på lärandeprocessen och en insikt i hur eleverna tänker. Ellis (1984:98) har granskat vilken 

sorts klassrumssamtal som är gynnsamt för språkinlärningen och menar att den traditionella 

fråga/svar-kontakten mellan lärare och elev ofta används trots att den sortens kommunikation 

inte bidrar till särskilt stor lärandegrad. Dessa samtal stannar vid initieringsstadiet och blir 

aldrig djupa eller långa, trots att det vore bättre för eleven. Ellis menar att den typen av 

klassrumsinteraktion ”may deprive the learner of just those facilitative features which both FLD 

                                                             

2 D.v.s  en elev. 
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and SLD3 researchers have claimed are important”. Med detta i åtanke finns alltså ännu ett skäl 

att uppmuntra till interaktion och samtal elever emellan. 

Ingela Valfridsson (2009:35) menar med utgångspunkt i Svalberg att språksamtal elever 

emellan ger dem möjlighet att slå samman och jämföra sina verbaliserade kunskaper med 

andras, och därigenom också diskutera sig fram till en lösning som hade legat utom räckhåll för 

båda eleverna om de arbetat ensamma. Därifrån har sedan eleverna möjlighet att internalisera 

den gemensamma kunskapen och således lära sig något av samarbetet. Denna form av lärande 

ligger uppenbarligen inte så långt ifrån Vygotskijs teori om utvecklingszonen. Skillnaden är att 

ingen av deltagarna är expert, men Yuko Wanatabe & Merrill Swain (2008:116) visar på en 

mängd studier där elever i pararbete turats om att vara expert respektive novis för varandra i 

klassrumssamarbeten. Det är förstås inte så konstigt egentligen. Elever snappar upp olika saker, 

och det den ene inte minns kan kanske den andre komma ihåg. 

2.2  Lärande genom parskrivning 

Ett flertal undersökningar har visat på hur elever som skriver i par producerar bättre texter än 

dem som skriver enskilt. Storch (2005:160–162) bad några vuxna andraspråksstudenter att i 

par skriva en kort redogörelse för innehållet i en grafisk modell, och gjorde strax efter samma 

sak med några andra studenter som fick skriva enskilt. Hon kom fram till att de som arbetade i 

par tog längre tid på sig, men skrev kortare texter som dessutom innehöll ett lite mer komplext 

och korrekt språk än de som skrev enskilt. Partexterna hade också tydligare fokus än de enskilda 

texterna, som ofta skrevs allt för detaljerat och invecklat. Fyra år senare gjorde Storch återigen 

en liknande undersökning (Wigglesworth & Storch 2009:451-460) och kom fram till att 

inlärarna den här gången inte skrev mer komplext eller med bättre flyt i par, men däremot skrev 

de fortfarande kortare och hade färre språkfel. Hon drar slutsatsen att parskrivning låter 

inlärarna skriva texter som är signifikant mer korrekta än när de arbetar enskilt, och tror sig 

också se en förklaring till varför. Vid en granskning av elevernas förhandlande diskussioner om 

skrivandet såg hon nämligen att de ägnade 10–50 % av samtalstiden åt så kallade LRE’s, 

language related episodes, alltså diskussioner om det rent språkliga i skrivarbetet. Det som 

kommer fram under denna tid kan alltså vara det som skiljer parskrivarnas texter från de 

andras, om så i kombination med hopslagning av kunskaper, menar hon. 

Frågan är dock om man kan dra likhetstecken mellan att skriva mer korrekta texter och att lära 

sig något. Som jag tidigare nämnt skriver bl.a. Valfridsson att den gemensamma förmågan i ett 

samarbete i teorin internaliseras och blir till kunskap för individen, men finns det något bevis 

för detta? Swain m.fl (2002:177) refererar till en undersökning av Cumming som bevisar just 

detta, nämligen att pararbetet bidrar till bättre texter när eleverna sedan skriver enskilt. Gillian 

                                                             

3 Foreign Language Development och Second Language Development. 
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Wigglesworth & Neomy Storch (2009:461) menar som sagt att den stora tid (alltså 10–50%) av 

arbetet som läggs på att tala om språket måste vara ett ypperligt lärandetillfälle, men har i sin 

egen undersökning inte gjort några kunskapstester som stöd. De refererar dock till Swain & 

Lapkin som genom för- och eftertester har sett att gemensamt skrivande och LRE leder till 

språkinlärning hos barn i skolåldern, men ingen liknande undersökning har gjorts på vuxna.  

2.3 En god samarbetspartner 

Hur pass fruktbart ett parskrivande kan bli beror mycket på samarbetsförmågan hos varje par. 

Makt, status och kön är exempel på faktorer som kan påverka samarbetet. Lindberg (2005:100) 

pekar på en undersökning som visar att det sker mer förhandling i färdighetsmässigt och 

språkligt heterogena grupper än i homogena. Hon ser också att mellan samarbetspartners av 

olika kön sker en högre grad av förhandlande än i samkönade skrivande par. Dock är det 

männen som dominerar de blandade paren genom att initiera de flesta förhandlingarna, och en 

allt för dominant partner kan ”starkt begränsa” en inlärares möjligheter att själv få visa och öva 

sina språkfärdigheter (ibid s 95).  

Maktförhållanden påverkar också samtal och samarbete, och här kan just elevpar vara gynnsamt 

för andraspråksträningen, eftersom två elever oftast är mer jämlika än en lärare och en elev. 

Lindberg har sett att andraspråksinlärare talar mer när de samtalar med varandra än när de gör 

det med infödda talare, men gör för den sakens skull inte fler språkliga fel och tar inte efter 

varandras fel. Att en inlärare felaktigt korrigerade en annan var ”mycket ovanligt” enligt 

Lindberg (2005:99). 

Anita Malmqvist (2009:77-78), som undersökt samarbetet i responssamtal, menar att det är 

viktigt att läraren tänker på maktfaktorn när elever ska arbeta gemensamt. Hon varnar för att 

underskatta den enskildes makt, och har sett att den i en grupp som kan minst ändå kan få det 

största inflytandet på texten genom sin argumentationsteknik vilket gör att texten blir lidande. 

Storch (2005:154) anser dock att det är väldokumenterat att pararbete i responssituationer är 

bra för att lära eleverna att visa hänsyn, samt att de utvecklar förmågan att analysera, läsa 

kritiskt och skriva. Problemet är, anser hon, att kamratrespons bara ser till slutprodukten och 

att responsen tenderar att fokusera på fel på menings- och ordnivå. Vid ett parskrivande 

däremot, har man ett gemensamt ansvar och mera makt att få sin vilja igenom vilket gör att 

deltagarna blir mer mottagliga för feedback. Just därför är parskrivande en mycket mera 

fruktbar aktivitet, enligt Storch (2005:168). 

I en djupgående undersökning har Wanatabe & Swain (2008:125f) tittat på hur olika 

kunskapsnivåer påverkar samarbetet för par som skriver tillsammans på sitt andraspråk4. Man 

                                                             

4 Denna studie som består av parskrivande med påföljande intervjuer har varit en inspiration för 

min egen undersökning. 
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lät en student, Mai, samarbeta först med en partner med större språkkunskaper, och sedan med 

en partner som kunde mindre än hon själv, varpå hon intervjuades om sina upplevelser. 

Intressant nog sade sig Mai ha störst utbyte av samarbetet med den sämre partnern och 

upplevde att hon lärde sig minst av den som kunde mest. Hon hade upplevt att den kunnigare 

partnern som ”a quiet listener” och gillade mycket mer att samarbeta med den andra som 

tvärtom var utåtriktad och kommunikativ, vilket Mai tolkade som att hon hade stora kunskaper. 

Språknivån innefattar både rena kunskaper och förmågan att bidra med åsikter, enligt hennes 

mening. 

En mindre kunnig samarbetspartner kan alltså vara gynnsam för inlärningen, och Wanatabe & 

Swain drar slutsatsen att det inte är den andres kunskap som är viktig, utan föreställningen om 

den (2008:126f). Även Valfridsson (2009:45–46) har sett fördelen med mindre kunniga 

motparter, för att de kan bidra till inlärning genom de frågor de ställer. Hon har också sett att 

elever inte alltid litar på den med bäst kunskap. Wanatabe & Swain (2008:127) problematiserar 

vidare och tror att den som samarbetar med någon som upplevs som mycket kunnigare litar 

mindre på sig själv och håller gärna tyst. Den som anser sig själv mer kompetent förväntar sig i 

sin tur inte så mycket av den andre, och släpper inte in denne i arbetet. Nyckelfaktorn är vad 

Wanatabe & Swain kallar för ”sharing of ideas”. Den som delar med sig av sina idéer (och gör 

det på ett bra sätt) vill man samabeta med. En undersökning av Ohta visar också på att sämre 

partners bidrar på ett positivt sätt, och hon går så långt som att säga att ingen inlärare är bättre 

eller sämre än sin partner eftersom alla bidrar med en unik uppsättning styrkor och svagheter 

(Wanatabe & Swain 2008:116f). 

2.4 Faktorer för ett gynnsamt pararbete 

Vad krävs då för ett gott samarbete mellan två andraspråkselever? Mercer (1995:92) säger att en 

viktig faktor för inlärning är att uppgiften är konstruerad så att eleverna måste samarbeta för att 

lösa den, inte bara att det är tillåtet. Enligt Lindberg (2005:95f) är det också viktigt att paren får 

planeringstid då de kan bestämma hur de ska genomföra arbetet, och att arbetet kan ske utan 

stress eftersom stressfaktorer kan göra det svårare att tala på andraspråket. Dessutom uppnår 

man en högre grad av flyt och interaktion om uppgiften ger en lägre kognitiv belastning, så som 

att återge ett tydligt kronologiskt strukturerat händelseförlopp. Malmqvist (2009:78) listar 

några viktiga förutsättningar för gynnsamma responssamtal som jag tror kan gälla även för 

parskrivande. Hon säger att uppgiften ska uppfattas som relevant av deltagarna, att de ska visa 

hänsyn och att läraren ska ha tilltro till att de kan lära av varandra, men också tänka på 

maktfaktorn, vilket kan kopplas till Valfridsson (2009:35) som menar att när man låter eleverna 

arbeta i grupper överlåter man en del av makten till dem. Valfridsson pekar också på vikten av 

förberedelse när man ska arbeta med grupparbete, genom t.ex. diskussion om varför man håller 

på med det. Hon säger också att läraren måste vara en god, demokratisk förebild. Om 

undervisningen i  vanliga fall är en maktkamp där en (läraren) alltid vet bäst, fungerar inte 

gruppsamtal som lärandetillfälle (ibid s 46). Kontinuitet tycks också vara viktigt om man får tro 
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Lindberg (2005:105) som refererar till en undersökning som visar att eleverna förhandlade 

mycket mer och gav tätare referenser till språkregler när de arbetade med parskrivning för 

andra gången. Detta gällde framför allt lågutbildade andraspråkselever. Även Wigglesworth & 

Storch (2009:447) påpekar att erfarenhet av grupparbete är viktigt för att kunna delta på bästa 

sätt, och Swain, Brooks & Tocalli-Beller (2002:177) pekar på en undersökning där de elever som 

fått lära sig och träna på kamratrespons framställde bättre texter än de som inte gjort det, just 

för att de lärt sig sätta ord på språket och tänkandet. 

Deltagarnas roller och personligheter är också avgörande. Elever som är kollaborativt inriktade 

eller som antar expert-/novisroller utgör mer gynnsamma par än utpräglat dominanta och 

passiva deltagare menar Wanatabe & Swain (2008:116), och Lindberg (2005:100f) pekar på en 

undersökning som visar att det är viktigt att den mer avancerade inläraren tilldelas den minst 

aktiva rollen i pararbetet. Detta har båda nytta av och ger både en bättre förhandling och ett 

bättre resultat. Interaktionen blir som mest gynnsam om deltagarna gemensamt bidrar till 

lösningen och hjälps åt. Slåss de om expertrollen och dominansen, uteblir den goda 

interaktionen (ibid s 104).  

För att sammanfatta ovan nämnda faktorer vill jag med denna figur visa på vad som anses bidra 

till ett gynnsamt pararbete enligt rådande forskning:  

Uppgift Ska kräva samarbete och ge gott om tid till 

planering. Låg kognitiv belastning. Ska 

kännas relevant för deltagarna. 

Förberedelse Diskussion om varför och hur man gör det. 

Lärare Demokratisk. Medveten om 

maktförhållanden. 

Upprepning Erfarenhet av grupparbete viktigt. Andra 

försöket gav bättre resultat. 

Parsammansättning Samarbetsinriktade deltagare. Den med 

lägre kunskapsnivå i den aktivare rollen. 

Figur 1. Faktorer för ett gynnsamt pararbete enligt Lindberg, Malmqvist, Mercer, Swain, Brooks & 
Tocalli-Beller, Wanatabe & Swain, Wigglesworth & Storch samt Valfridsson. 

 

2.5 Nackdelar och svårigheter med parskrivande 

Som i alla samarbeten kan parskrivande förstås innebära problem om deltagarna inte vill 

kollaborera. Är de inte fokuserade på att lära sig utan på att visa upp sina kunskaper är det inte 

säkert att deltagarna kan dra nytta av arbetet, skriver Valfridsson (2009:44) med hänvisning till 

Storch. Hennes undersökning visar också på ett annat problem: När grupparbetet bidrar till att 
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man väljer språkligt inkorrekta formuleringar. Precis som en partner kan göra texten bättre kan 

den också försämra, och Valfridsson visar på hur den demokratiska principen i grupper om tre 

gör att deltagarna väljer det som två anser vara korrekt, även om den tredje egentligen har rätt. 

Hon spekulerar i vad som gör att deltagarna arbetar så demokratiskt och funderar över huruvida 

det har att göra med en typiskt svensk konflikträdsla (ibid:43f). Denna typ av ”felrättning” kan 

också jämföras med Malmqvists (2009:77–78, se även 2.3) undersökning som visat att den med 

bäst argumentationsteknik kan få rätt, även om hon har fel. 

Storch (2005:154f), som överlag dragit slutsatsen att parskrivande är gynnsamt, har dock sett 

att en del studenter inte vill arbeta på detta sätt. Just skrivandet tycks vissa se som en 

individuell handling, och frågan är då hur kraftigt läraren bör stötta dem att ändå delta i 

parskrivandet. Storch skriver också att vissa inlärare upplever diskussionen om språkval som 

pinsam, just för att de anser sig själva ha för dåliga språkkunskaper för att kunna bidra med 

något (ibid:168). Lindberg (2005:99f), som även hon ser stora fördelar med elevsamarbete och 

att deltagarna kan lära sig mycket av varandra, menar också att två inlärare sällan kan vara 

adekvata modeller för varandra när det gäller språkets sociolingvistiska sida. För att lära sig om 

språkets bruk i olika situationer krävs det infödda modeller, anser hon. 

Swain, Brooks & Tocalli-Beller (2002:181) är också positiva till parskrivning och vad de kallar 

”kollaborativ dialog” som inlärningsverktyg, men menar att det hänger på hur det genomförs. 

De har sett att många elever inte vet hur de ska ge feedback eller hur de ska samarbeta, och att 

de hellre litar till läraren än drar nytta av varandra. Därför, menar forskarna, krävs det tydliga 

instruktioner om hur och varför man samarbetar. 

Wigglesworth & Storch (2009:446) menar dock att de nackdelar som finns med att arbeta i par 

eller grupp ändå vägs upp av den stora fördelen att arbetssättet förbereder inför arbetslivet där 

man ofta jobbar i team, men också skriver tillsammans. Detsamma måste sägas gälla för 

universitetsstudier, vilket är fallet för de informanter som deltar i min undersökning. 
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3 Metodbeskrivning 

I denna del av uppsatsen beskrivs hur jag kommer att granska några elevsamtal kring par-

skrivning samt de uppföljande intervjuerna med samtalsdeltagarna – allt utifrån de teorier jag 

presenterat i avsnitt 2. 

3.1 Urval 

Denna uppsats fokuserar på fyra informanter i åldrarna 18, 20, 22 och 35. De studerar svenska 

som andraspråk på ett svenskt universitet och har i närmare två terminer läst heltidskurser i 

svenska och samhällskunskap som riktar sig till akademiker och elever med studievana. De har 

få problem med att göra sig förstådda i dagligt tal och planerar alla att läsa en tredje termin 

svenska som andraspråk för att bland annat nå full behörighet för svenska 

universitetsutbildningar. 

Katja är 18 år gammal, kommer från Ryssland och talar förutom sitt ryska modersmål också 

engelska. Hon har bott i Sverige i ett år. Hennes partner i denna undersökning heter Ana och är 

20 år. Hon är född i Litauen, talar litauiska som modersmål men också ryska och engelska. Hon 

har bott i Sverige i cirka ett och ett halvt år. De har skrivit i par men intervjuats enskilt.  

Shani är 22 år gammal och har bott i Sverige i två och ett halvt år. Hon är född i Kenya och 

hennes modersmål är kikuyu, men hon talar också swahili och engelska. Hon har samarbetat 

med Nalini, 35, från Bangladesh. Hon har bott i Sverige i sju år och har engelska och bangla som 

modersmål. Också de har arbetat i par men intervjuats enskilt. 

Ytterligare sju andraspråkselever har gjort parskrivningen som är undersökningens första del, 

men av tids- och utrymmesskäl finns de inte med i denna uppsats. Att jag valde just de aktuella 

paren beror på att jag vid granskning av undersökningens första del uppmärksammade dem på 

grund av deras skilda sätt att samarbeta samt vissa intressanta detaljer i deras språkarbete, vilka 

jag återkommer till i resultatredovisningen.  

Samtliga har deltagit på frivillig basis och deras namn är här fingerade. 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett i två delar. Först har deltagarna fått skriva en text tillsammans, och 

sedan har de intervjuats om samarbetet och innehållet i den skrivna texten. 

3.2.1 Parskrivande 

Deltagarna går i en klass om 20 studenter, men vid det aktuella tillfället var endast 11 

närvarande. De ombads att själva dela upp sig i par, vilket resulterade i fem par plus en enskilt 

skrivande student. De fick sedan se ett cirka fem minuter långt filmklipp ur Charlie Chaplins 
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stumfilm Moderna tider från 1936. Chaplin spelar där en klantig hantlangare som bl.a. försöker 

få loss sin chef som fastnat i en stor maskin som de försökt reparera. Innan filmen bad jag 

deltagarna att efteråt tillsammans med sin parkamrat författa en sammanfattning av filmens 

innehåll. De fick först bestämma vem som skulle hålla i pennan. De ombads vara detaljerade och 

gavs 30 minuter för att slutföra jobbet, dock med reservationen att det inte skulle göra något om 

de inte hunnit klart när tiden gått ut. De tilläts inte göra anteckningar medan filmen visades. 

Alla par spelades in med diktafon och de skrivna texterna från de utvalda paren finns i denna 

uppsats med som bilaga. 

3.2.2 Intervjuer 

Dagen efter parskrivandet genomförde jag enskilda kvalitativa intervjuer med Katja och Ana, 

och två dagar senare intervjuade jag Shani och Nalini. Också dessa intervjuer, som var mellan 16 

och 30 minuter långa, har spelats in på diktafon. 

Intervjuerna har varit av strukturerad art, med elva fasta frågor som till stor del varit identiska 

för samtliga informanter. Några av frågorna gällde specifika sekvenser i informanternas 

samarbete, så de har skilt sig åt mellan de olika paren. Enligt Kvale (1997:14) får man en mera 

mångsidig bild av åsikterna om man följer upp svaren och ber informanten specificera. Därför 

har jag utöver de fasta frågorna också ställt följdfrågor till samtliga informanter. Kvale menar 

vidare att detta kan leda till att informanten säger emot sig själv, vilket också har hänt i min 

intervju med Nalini (se avsnitt 4.2, fotnot 6). 

Intervjufrågorna har kretsat kring parskrivandet och hur informanterna upplevde samarbetet 

kring uppgiften. De har utfrågats om sina respektive roller i samarbetet, om huruvida de är 

nöjda med resultatet och vad de hade velat göra annorlunda, samt hur de tänkt kring några 

språkliga val. De har hela tiden haft en kopia av texten de skrivit framför sig, vilket enligt Susan 

Gass’ och Alison Mackeys (2000:17) forskningsmetod ”Stimulated recall” ska ”stimulera minnet 

av de mentala processer som var aktiva”5 under själva skrivögonblicket, och på så sätt göra det 

lättare för deltagarna att minnas. 

Alla intervjuer har skett på svenska, men informanterna har givits tillåtelse att använda 

engelska, vilket de också har gjort i ett par fall. 

3.3 Transkribering 

Det inspelade materialet har inte transkriberats i sin helhet och återfinns därför inte som bilaga. 

De delar av samtalen som återges här har av läsbarhetsskäl transkriberats med standardskrift 

och inte fonetiskt. Alltså kan det stå t.ex. ”det är jag” trots att det uttalats som ”de ja”. När 

                                                             

5 Min översättning. 
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deltagarna talat i munnen på varandra har den enes yttrande skrivits under den andres inom 

parentes. Paralingvistiska inslag och annan information har jag skrivit inom hakparentes. 

3.4 Validitet hos metoden 

Med syftet att undersöka hur parskrivande kan fungera i praktiken och hur det kan upplevas 

anser jag att min undersökningsmetod är fördelaktig med sina tre infallsvinklar, d.v.s. det 

förhandlande samtalet vid skrivandet, den skrivna texten samt efterintervjuerna. Mina egna 

iakttagelser under parskrivandets genomförande bidrar också till att ge mig en helhetsbild av 

arbetssättet.  

Att deltagarna själva delat in sig i par har förstås påverkat resultatet. Enligt Lindberg (2005:100, 

se även 2.3) leder heterogena par till mer förhandling, vilket kan tyckas vara skäl för mig som 

forskare att sköta gruppindelningen. Men eftersom jag inte kände gruppdeltagarna sedan 

tidigare och inte hade möjlighet att uppskatta vare sig deras kunskaper eller bakgrund lät jag 

saken vara. Lindberg (2005:100f, se även 2.4) skriver också att det är viktigt för förhandlingen 

att den med minst kunskaper tilldelas den mest aktiva rollen, vilket i denna undersökning får 

sägas vara att hålla i pennan och sköta det konkreta skrivandet. Då jag inte haft möjlighet att 

bedöma deltagarnas kunskaper och eftersom det skulle vara för känsligt att be dem ge pennan 

till den ”sämsta” har jag bortsett även från det. 

 Det vore säkert intressant att ha med informanter av båda könen, men för att kunna bortse från 

hur könsroller kan påverka samarbetet har jag valt samkönade par. Ett av de skrivande paren 

var visserligen av manligt kön, men de skrev en ganska kort text och samarbetade 

knapphändigt, så jag bedömde att det inte skulle vara möjligt att ta med dem i undersökningen. 

Den filmsekvens informanterna fått se anser jag passa bra till den här sortens uppgift. Den har 

ett tydligt kronologiskt strukturerat händelseförlopp vilket enligt Lindberg (2005:95f, se även 

2.4) ger mera flyt och interaktion i skrivandet, och den är internationellt gångbar på så sätt att 

den inte innehåller några företeelser som man behöver några större kulturella kunskaper för att 

förstå. Dessutom lämnar de två filmkaraktärernas stumma samspel mycket till tittaren själv att 

fylla i, vad gäller deras känslor och uttryck. En sista fördel med klippet är att det figurerar 

föremål som inte hör till basordförrådet för en nybörjare i svenska, så som kugghjul, spak, 

strejk, etc. Detta kan ge upphov till diskussioner och förhandlingar om ordval. 

Slutligen bör det även sägas att användningen av inspelningsutrustning kan ha påverkat 

deltagarna i undersökningens båda delar. 
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4 Resultat och analys 

Under denna rubrik presenterar och analyserar jag vad jag fått fram genom min undersökning. 

Jag separerar inte de inspelade parsamtalen från vad som kommit fram i intervjuer, utan jag 

låter de båda delarna komplettera varandra för att ge en så djupgående bild som möjligt av 

materialet. Som läshjälp i denna del ger jag här en påminnelse om deltagarna och deras namn, 

ålder, modersmål och tid i Sverige: 

 

 

4.1 Att skriva tillsammans 

Något som redan från början skilde de två paren åt var hur olika snabbt de kom igång med 

själva skrivandet. Nalini, som var den som höll i pennan, och Shani skrev de första orden redan 

efter 20 sekunder medan det tog 50 sekunder för Ana, som höll i pennan, och Katja. Shani och 

Nalini höll hela tiden ett snabbt tempo och var den enda gruppen som hann skriva färdigt innan 

30 minuter hade gått. Efter 21 minuter och 30 sekunder var de klara, varpå jag bad dem gå 

igenom sin text och rätta eventuella fel. Nio minuter senare var de klara med det, och deras 

färdiga text innehåller 226 ord (se bilaga 2). Ana och Katja, som fick lov att stressa ihop ett 

avslut på berättelsen den sista minuten, åstadkom bara 134 ord. En klar skillnad i 

produktionstakt med andra ord, men det ska tilläggas att Anas och Katjas text kanske är något 

mer språkligt korrekt (se bilaga 1). 

När jag frågade deltagarna om hur samarbetet fungerade generellt sett, svarade Shani och 

Nalini ”jättebra” respektive ”bra”, medan Ana och Katja svarade ”ganska bra” respektive ”inte så 

bra”. Nalini menade att samarbetet fungerade bra eftersom de är vänner som förstår och ”vet 

varandra”, medan Shani förklarade att hon tyckte uppgiften var svår men att de pratade mycket 

och att Nalini rättade hennes misstag. Katja, som ansåg att samarbetet inte gått så bra, är 

missnöjd över den korta texten. Hon tycker att de pratade för mycket och att hon själv bestämde 

innehållet medan Ana mest bara skrev. Ana, å sin sida, tycker att samarbetet var svårt eftersom 

hon anser att de båda ligger på ungefär samma språknivå6 och har ganska olika åsikter. Det var 

svårt att fatta beslut eftersom båda ville bestämma, säger hon, men tycker inte att bara en av 

dem bestämde vad som skulle skrivas. 

Katja är också kritisk till kvaliteten på texten de skrivit. Hon tycker att den har för många 

detaljer och saknar logik, vilket beror på att filmen de sett inte var logisk, säger hon. Texten är 

                                                             

6 Hon säger dock sig själv vara snäppet bättre. 

Shani ------------------- Nalini 

22 år 35 år 

kikuyu engelska, bangla 

1,5 år i Sverige 7 år i Sverige 

Ana --------------------- Katja 

20 år 18 år 

litauiska ryska 

1,5 år i Sverige 1 år i Sverige 
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dåligt strukturerad anser hon. Hon säger också att uppgiften är svår eftersom den kräver att 

man kan många avancerade ord. Inte heller Ana är nöjd med texten och tycker att det var svårt 

att skriva bra på så kort tid. Hon beskriver uppgiften som stressande och tycker precis som Katja 

att den kräver många svåra ord. 

Shani blev däremot nöjd med sin och Nalinis text efter att de gått igenom och rättat den. Det 

enda hon skulle kunna tänka sig att ändra på är kronologin. Nalini är dock inte nöjd med 

resultatet och menar att främst strukturen är bristfällig. Hon säger att hon vanligtvis har två 

timmar på sig att skriva liknande texter på svenska, så hon upplevde arbetet som stressande. 

Tidspressen och kravet på detaljrikedom gjorde att hon inte använde sig av några avancerade 

ord som hon brukar, säger hon. Det blev ingen ”riktig sammanfattning” utan bara en 

beskrivning scen för scen, just för att uppgiften inte speglade en realistisk situation. 

4.2 Rollfördelning och kompromisser 

Vid en avlyssning av samarbetet mellan Ana och Katja är det påtagligt att de har svårt att 

komma överens. Katja säger sedan i intervjun att hon inte tycker om grupparbete, och speciellt 

inte grupparbete i Sverige. I hennes hemland går det till på ett annat sätt: 

I Ryssland om vi arbetar i gruppen det är en ledare som bestämt allt, men han eller hon 
gör ingenting. Den person bara kontrollerar hel process. […] Här alla arbetar tror jag, 
och det finns inte så många ledare och någon som vill bestämt. Och därför är det svårt 
för mig. 

I samarbetet med Ana försöker Katja ta någon sorts ledarroll utan att uttalat vara ledare. Och 

när det ändå är Ana som håller i pennan är det svårt att styra helt. Katja upplever dock att det är 

hon själv som författat det mesta i texten, trots att de båda på en direkt fråga svarat att det är 

Ana som besitter de största språkkunskaperna av de två. När jag frågar Katja varför det var hon 

som bestämde hur de skulle skriva när Ana egentligen är bättre på svenska säger hon: 

Bara position tror jag. [skratt] Så… kanske jag har mer erfarenhet i den här arbete… 
och någon kanske psykologisk erfarenhet. 

Ana och Katja tycks lära sig språk på olika sätt, då Ana litar till sin känsla medan Katja vill ha 

regler, och är kanske inte ett idealiskt par för den här sortens arbete. Katja beskriver sig som 

något frustrerad över samarbetet, då hon ville gå fortare fram än Ana: 

Om vi vet inte vilken ord passar bättre, för mig det är lättare att gå vidare och tänker 
inte om den. […] Men [Ana] hon ville göra det snygg, hon vill tänker my.. mer. Så det 
var jättesvårt, kan jag säga. 

När de vid ett tillfälle inte kan enas om huruvida de ska skriva ”och” eller ”som” är det Katja som 

utbrister ”Okej, kompromiss!” och framgångsrikt föreslår att de istället sätter punkt och börjar 

en ny mening. Hon säger i intervjun att det är viktigt att kunna argumentera för sin sak, men 

hennes partner ville hellre gå på känsla. ”Du behöver ha regler och du behöver vara bestämd” 

säger Katja, medan Ana inte resonerar på samma sätt utan gärna litar till sin egen språkkänsla. 
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De hamnade under pararbetet i en lång diskussion om ett prepositionsval som resulterade i 

denna sats: ”... och plötsligt föll han inne7 maskinen…”. Ana tyckte inte att det lät riktigt rätt 

och ville hellre skriva ”i” eller ”in i”, men Katja stod på sig och följande diskussion utspelade sig: 

Ana: Inne i kanske. 
Katja:                         ( [talar ryska]) 
Ana: [skrattar] Det är inte ryska, det är inte ryska. Du kan inte tänka på engelska. 
Katja:                                   (inside in?)            (okej, engelska)         (okej)          (okeej) 
Ana: Du måste tänka alltså… du kan inte säga att, åh det här på engelska så varför.. 
Katja:                                    (men)                                          (okej men varför) 
Katja: Varför då skrev du i? 
Ana: För att jag känner… att det saknar nånting.                      [skrattar] 
Katja:                                       (Men jag känner att det inte är [skrattar]) 
Ana: Alltså jag går med känslor, känsla… Även om det är fel. 

Katja berättar att hon blivit lite förvånad över Anas synsätt, och att hon själv ansåg jämförelsen 

med ryska och engelska vara ett gott argument för sin sak, till skillnad från att som Ana hänvisa 

till en känsla. Ana säger i intervjun att engelskan visst kan vara ett verktyg ibland, men när det 

gäller det aktuella fallet säger hon: ”Det låter inte som svenska”. Att Ana är den som har rätt 

tyder på att en god känsla för språket kan vara till hjälp när man skriver på ett andraspråk, men 

det faktum att det var Katjas förslag som kom på pränt visar att en stark vilja ibland går före ett 

korrekt språk när man skriver i par. Katja säger också att det var ”ganska viktigt” för henne att 

få rätt i detta fall, och att diskussionen egentligen inte handlade om språk utan om vem som 

bestämmer och ”var ligger en kompromiss”. Vid nästa ordvalsdiskussion som uppstår en liten 

stund senare säger sig Katja ha låtit Ana bestämma som en kompensation för att hon själv varit 

så påstridig i exemplet ovan. Intressant nog blev resultatet även i detta fall ett felaktigt språk då 

de skrev ”… men det inte bidrog till.” istället för ”… men det fungerade inte.” som var Katjas 

förslag. ”Det var en kompromiss tror jag” säger Katja om händelsen. 

Den som skriver ner är den dominanta i samarbetet, ansåg Shani som var glad att Nalini höll i 

pennan eftersom hon själv ibland är ”rädd” och generellt inte gillar att ”upset them, fail them”, 

även om det med just Nalini är okej för att de är goda vänner. Shani tycks ha trivts väldigt bra 

med att skriva tillsammans med Nalini och berättar att de haft några bra diskussioner om bland 

annat tempusval. Dock säger hon återigen att Nalini haft en mer dominant roll p.g.a. att det var 

hon som höll i pennan. 

Shanis och Nalinis samarbete fungerade på ett annat sätt än Katjas och Anas. Här skedde ingen 

tävlan om dominansen, utan parets utbyte skedde snarare i expert-/novisroller med Nalini som 

expert och Shani som novis i de allra flesta fall. Att Nalini är tretton år äldre och har bott i 

Sverige i nästan fem år längre kan givetvis ha påverkat den rollfördelningen, vilket också Shani 

påpekar i intervjun. Därmed inte sagt att Shani inte försökte göra sin röst hörd och komma med 

förslag. Vid genomlyssning av deras samtal upplevde jag dock att Nalini styrde det mesta, men 

                                                             

7 Fet stil används här för att visa vilken del av citatet jag vill belysa. 
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Shani delar inte den åsikten. ”Vi hjälpte varandra mycket” menar hon, och säger sig inte alls ha 

varit blyg för att komma med synpunkter på skrivandet. ”Om jag såg fel, jag skulle säga”, 

svarade hon. Nalini säger om sin partner att ”[Shani] är jätteduktig  på att minnas” och tycker 

det är svårt att säga vem av dem som har störst kunskaper i svenska8, men blev tilldelad pennan 

för att hon ”är bra på att skriva uppsats”, enligt dem båda. Enligt Shani är Nalini bäst på att 

skriva medan Shani är den bättre när det gäller grammatik. Nalini säger vidare att ”vi passade 

jättebra eftersom vi förstår varandra, vad är vår problem” och menar att de är vana att studera 

tillsammans. ”Det blir kanske svårt när man arbetar med någon […] som man inte känner”, 

säger hon. Nalini förklarar också att hon anser att man inte får tro att man själv kan allt, för då 

har man ”ingen chans” att lära sig något. Om man istället lyssnar på den andres kunskaper kan 

man utvecklas och ”förbättra förbättringen”. 

När det gäller stavning och verbböjning beskriver sig Nalini som ”jättedålig” och anser sig ha 

fått stor hjälp av Shani, som inte ens behöver lexikon enligt Nalini. Detta kan också höras i det 

inspelade samtalet, då Nalini säger ”jag är jättedålig på preteritum” och Shani ofta rättar 

verbböjningar eller t.ex. lägger till prickarna över ö. Under parskrivningen kunde jag också 

observera att Shani ibland tog sin egen penna och lade till saker i texten. Detta par turades alltså 

om att ta expert- och novisrollen. 

4.3 Lärande 

Utan för- och eftertester har jag förstås inte kunnat se om deltagarna i undersökningen 

verkligen lärt sig något, men nedan presenterar jag två sätt att få en fingervisning om huruvida 

lärande skett. Språkrelaterade episoder, alltså diskussioner om språkval i det gemensamma 

skrivandet, är i alla fall ofta lärandetillfällen om man får tro Wigglesworth & Storch (2009:461, 

se även 2.2), och om informanterna upplever att de lärt sig något kan man anta att lärande har 

varit möjligt. 

4.3.1 Språkrelaterade episoder 

I samtalet mellan Shani och Nalini finns ett tydligt exempel på en språkrelaterad diskussion som 

kan ha bidragit till lärande. Det skedde när de skrivit färdigt sin text och uppmanats att 

gemensamt läsa igenom den för att rätta eventuella fel. De läser högt tillsammans och kommer 

till meningen ”När man [läs: mannen] kom med chefens lunch, försokte [sic] han mata chefen 

men det gick inte bra.” (se bilaga 2). Shani ställer sig frågande till ordföljden och följande samtal 

utspelar sig: 

Shani: När kom man eller När man kom? 
Nalini: När man kom.           Eftersom när, det är bisats. 

                                                             

8 Nalini säger först att det är svårt att säga vem som kan mest, sedan att hon kan mer än Shani och till sist 
att hon själv är svagare än Shani. 
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Shani:                           (Jaha.) 
Nalini: [läser] När man kom med… 
Shani: Så efter bisats man använder… 
Nalini: Ja precis, direkt! 
Shani: …man använder subjekt… efter bisats? 
Nalini:Ja, alltid. 

Detta ser närmast ut som ett skolexempel på hur två deltagare antar expert- respektive 

novisrollen och hur ett samarbete kan bidra till lärande. Den mindre säkra eleven upptäcker ett 

grammatiskt mönster och ber sin partner bekräfta att det stämmer, vilket hon också gör. Shani 

förklarar det hela i intervjun med att hon är ”very concious about it” när det gäller ordföljd och 

”just don’t want to make a mistake”. Hon vet att hon kan lita på en jämförelse med engelskan i 

vissa fall men inte i alla och ville få ordföljden bekräftad av Nalini: ”That’s why I kept asking 

her”. 

Vid ett annat tillfälle bidrar samma rollfördelning till ett mindre lyckat resultat. Shani föreslår 

att de ska skriva ”Den anställde pojken försökte ta ut honom”, men Nalini, som håller i 

pennan, väljer att skriva ”Man [läs: mannen] försokte [sic] ta honom ut”, trots att Shani två 

gånger upprepar sitt förslag på ordföljd. Nalini verkar vara säker på sin sak och Shani visar sig 

till slut hålla med genom att säga ”jaja”. När de senare läser igenom texten och återkommer till 

samma sak frågar Shani om det inte ska stå ”ta ut honom” säger Nalini att ”ta honom ut” är rätt 

och ger följande motivering: 

Nalini: Ta ut honom? Nej, ta honom ut. Ser… du… du ser ut… du ser ut jättefin… du ser 
ut… du ser ut jättefin. Hur säger du det?                                Hur… ser… du… ut. 
Shani:                               (Du ser jättefun… du ser jättefin ut)                  (jag ut, ut) 
Shani: Aha, okej. [skratt] 
Nalini: Ah! [babblande läte] 

Nalini lyckas alltså övertyga Shani om att ”ta honom ut” är en bättre lösning, med en något 

missvisande liknelse.  Shani har en känsla som säger att ”ta ut honom” skulle vara bättre men 

saknar argument för sin sak och verkar lita på Nalinis kunskaper. I intervjun uppger Shani att 

hon studerat partikelverb väldigt mycket men tycker sig ha svårt med det. Angående Nalinis 

förklarande exempel säger hon att ”det lät rätt när hon sa det” och ”hon sa till mig ett exempel 

och sen jag håller med med henne”. Värt att notera är att Nalini själv sa ”ta ut honom” med den 

ordföljden, alltså motsatsen till vad hon argumenterat, i ett orelaterat sammanhang när jag 

intervjuade henne. 

Ana och Katjas diskussioner om språkval under skrivandet har, precis som Katja nämner, mer 

handlat om makt än om språk. Det är svårt att se hitta några lärandetillfällen i deras 

diskussioner, som till stor del går ut på att hitta kompromisser som passar deras starka viljor. 

Vid ett tillfälle diskuterade de vilket verb som bäst beskriver hur några verktyg spottas ut av en 

maskin. Katja föreslår ”hoppar ut” men Anas språkkänsla säger ”Nej, de brukar inte säga så”. 

Istället för att låta Katja vara expert och lita till henne säger Ana: 
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Men, vill du skriva fel? Ja men jag vill inte skriva nånting fel. Jag vill hitta nånting 
annat då. [lång paus] Kastades ut, finns det? 

Katja tror att verbet kasta enbart har med sopor att göra och efter två och en halv minuts 

fundering då de slår i en ordbok och inte utbyter många ord säger Ana: ”Äh, vi har ingen tid”, 

skriver ner sitt eget förslag och går vidare med texten. I efterhand håller de fast vid sina 

respektive åsikter och beklagar sig båda över svårigheterna med partikelverb. Inte mycket till 

lärandetillfälle alltså,  just för att båda tror sig veta bäst. 

4.3.2 Upplevt lärande 

Jag frågade deltagarna om de ansåg att man kan lära sig något genom att skriva i par. Katja var 

skeptisk till arbetssättet  men tyckte att hon själv kanske hade kunnat lära sig något om hon haft 

mer tid på sig och en bättre ordbok. Själv lärde hon sig inget utom möjligen efteråt att hjul inte 

är samma sak som kugghjul. Hon tror inte heller att Ana lärt sig något, förutom om hon slog 

upp något nytt ord i ordboken. Hennes partner Ana anser inte att någon av de två lärde sig 

något, men hon tror att arbetssättet kan vara lärorikt så länge den man arbetar med är någon 

som ”vet exakt, förklarar”, d.v.s. en partner med en högre kunskapsnivå.”Om vi båda två har 

samma kunskap, då… nej.” säger hon. 

Shani och Nalini har däremot en mer positiv syn på saken: ”Mycket!” svarar Shani på frågan om 

man kan lära sig något av att skriva i par, och säger vidare att samarbete kan göra texten bättre 

men också sämre. Själv säger hon ha lärt sig att ”ta ut honom” är bättre ordföljd än ”ta honom 

ut”. Hennes partner Nalini är nästan lyrisk över arbetssättet och uttrycker sig så här: 

”Jag älskar! Jag tycker om det! […] Jag tror att man inte kan lära sig utan [att] 
diskutera med annan person. […] I mitt hela liv lär sig jag genom diskutera med min 
vänner.” 

En mer positiv inställning till grupparbete som inlärningsmetod är det svårt att tänka sig, och 

hon fortsätter med att beklaga sig över att hennes klasskamrater inte alltid är lika öppna för 

samarbete som hon. Nalini beskriver också ett tillfälle då hon fått stöd av några svenska 

lärarstudenter på en lektion närmast som ren lycka, eftersom hennes mera kunniga 

klasskamrater inte vill diskutera språk särskilt mycket med henne. Rent konkret säger Nalini att 

hon lärt sig att hon måste vara snabbare när det gäller att ta beslut i skrivandet. ”Hur kan jag 

utveckla det?” frågar hon sig. 

Katja tycker emellertid inte om arbetssättet, just för att det leder till konflikter. Hon säger att 

den här sortens pararbete snarare är sociala studier om gruppdynamik än språkstudier, så hon 

ser det inte som en väg till lärande. Hon tror också att olika språknivåer hos deltagarna gör 

saken än mer komplicerad. Hennes partner Ana tyckte att uppgiften var rolig, men säger att det 

är lättare att skriva ensam och att det beror på hur man är som person. Själv är hon för 

självständig, anser hon. 
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5 Sammanfattande diskussion 

Jag avslutar här min uppsats med några sammanfattande reflektioner.  

5.1 Slutsatser 

Mina första två frågeställningar, om hur deltagarna arbetade i par och hur de upplevde arbetet, 

sammanfattas i 5.1.1. Den tredje frågeställningen, angående hur man kan använda parskrivning 

i klassrumsundervisningen, reflekterar jag över i 5.1.2. 

5.1.1 Utförande och upplevelse 

Källitteraturen i ämnet parskrivning är till största delen positiv till det och dess möjligheter till 

lärande för andraspråkselever. I denna uppsats har jag dock fått en mer nyanserad bild. Mina 

informanter är till hälften positiva och till hälften negativa till den här sortens arbete som 

inlärningsverktyg, och de direkta lärandetillfällen jag har kunnat peka på är få. Den viktigaste 

faktorn för ett lyckat parskrivande har i det här fallet varit parindelningen. Ana och Katja 

hamnade i en konkurrenssituation och lyckades inte samarbeta på ett sätt som gjorde att de 

tyckte om arbetet eller lärde sig något av det. 

I det ena fallet, Shani och Nalini, tycks i alla fall båda ha upplevt att samarbetet var gynnsamt 

för dem och deras lärande, vilket får tas som att arbetssättet är positivt för deras 

språkutveckling. Under arbetets gång var de också öppna för att lära sig av varandra, även om 

Nalini hade en viss dominans. Shani och Nalini genomförde samarbetet som expert/novis, där 

de turades om att inneha expertrollen. Att de båda dessutom i grunden har inställningen att 

samarbete är viktigt och en källa till lärande gör att de framstår som ett idealiskt par, om man 

får tro Wanatabe & Swain (2008:116, se även 2.4). Ytterligare en förklaring till att Shani och 

Nalini lyckats bra med sitt samarbete kan ha att göra med deras olika bakgrunder och 

kunskaper. Som Lindberg (2005:100, se även 2.3) skriver sker det mer förhandling i heterogena 

grupper. Ana och Katja är däremot i ungefär samma ålder, har ungefär lika stora kunskaper och 

båda talar ryska, även om det för Ana inte är hennes modersmål. Det kan ha bidragit till deras 

samarbetssvårigheter. 

Ana och Katja var mindre nöjda med samarbetet och negativt inställda till inlärnings-

möjligheterna i den här sortens arbete. Förklaringen kan ligga i att de båda hade starka åsikter 

och inte till fullo litade på att den andra visste bättre i något fall. Pararbetet blev till en 

maktkamp och lärandet uteblev, och det ständiga kompromissandet gjorde att ingen blev nöjd 

och att textens kvalitet blev lidande. Precis som Ana uttrycker hade de kanske lärt sig mer av att 

arbeta med någon med avgjort större kunskaper än de själva, eller med någon på lägre nivå som 

ställt viktiga frågor så att de fått öva sina kunskaper genom att förklara. En idealisk partner till 

Ana eller Katja hade kanske varit Shani, som är kollaborativt inriktad och gärna ställer frågor 
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och vill ha sina teorier bekräftade. Hon skulle kunna anta novisrollen i ett samarbete med Ana 

eller Katja som självsäker expert.  

Frågan är om parskrivning är lämpligt för alla inlärare. Det är svårt att säga huruvida Anas och 

Katjas negativa inställningar till pararbete grundar sig på deras upplevelser i just den här 

undersökningen, eller om de helt enkelt inte arbetar bra tillsammans med andra utan hellre 

klarar av uppgifter på egen hand. Som Wigglesworth & Storch (2009:446, se även 2.5) skriver är 

det dock viktigt för framtida arbetsliv att eleverna lär sig att samarbeta med varandra.  Jag tror 

dock att Ana och Katja behöver mer kompatibla partners och troligtvis också förberedande 

diskussioner och instruktioner inför nästa grupparbete om de ska lyckas förbättra 

samarbetsförmågan. 

Trots att Ana var den av de två med störst kunskaper tror jag det var bra att det var hon som höll 

i pennan. Katja framstod som betydligt mer dominant och med ett behov att ha rätt. Hade hon 

varit den som höll i pennan hade Ana kanske inte haft lika mycket att säga till om. Jag drar 

slutsatsen att det är den mindre dominanta parten som bör hålla i pennan, oavsett kunskaper. 

Anas och Katjas konkurrerande stil kombinerat med den korta tiden bidrog till en hel del 

kompromissande, vilket som i exemplet i avsnitt 4.2 ibland bidrog till att försämra textens 

kvalitet, samtidigt som deltagarna blev missnöjda med resultatet. Detta demokratiska givande 

och tagande är kanske nödvändigt för samarbetets och samtalets fortlevnad, men det kan alltså 

bidra till sämre texter. Detta fenomen stämmer överens med Valfridsson (2009:43f, se även 

2.5), även om det här inte kan ligga någon svensk konflikträdsla bakom, eftersom deltagarna 

inte är svenskar. Lindberg (2005:99, se även 2.3) menade att felaktiga korrigeringar skulle vara 

”mycket ovanligt”, men ett par prov på det har vi sett i denna uppsats. Och precis som 

Malmqvist (2009:77-78, se även 2.3) skriver har jag kunnat se hur en god argumentationsteknik 

fäller avgörandet om vad som ska skrivas, även om det är språkligt inkorrekt, både från Nalini 

och Katja. 

5.1.2 Didaktiska konsekvenser 

Jag tror att parskrivande kan vara en mycket givande del av andraspråksundervisningen, om 

den genomförs på rätt sätt. De stora fördelarna med arbetssättet är att alla elever samtidigt har 

tillgång till någon att fråga om hjälp, samt att de får öva sig i att reflektera över sitt skrivande 

och sätta ord på sina tankar, anser jag. En viktig ”bonus” är också att eleverna får ett tillfälle att 

använda sig av sitt nya språk i en relevant situation med en tydlig nytta. 

Denna uppsats har tydliggjort att parindelningen är A och O för parskrivningsarbetet. Par som 

består av två konkurrerande viljor som alltid tror sig ha rätt fungerar inte särskilt bra. En viktig 

sak att tänka på för läraren som ska dela in sina elever i arbetspar är att två elever med lika stora 

språkkunskaper inte alltid är ett idealiskt par, vilket man kanske kan tro. Synen på kunskap och 
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hur man delar och tillägnar sig den är viktigare, och som lärare bör man ha diskuterat 

parsamarbete med klassen och gett tydliga instruktioner innan man sätter igång. Det är troligt 

att även ett par som Ana och Katja skulle kunna samarbeta på ett annat sätt och ta bättre vara 

på varandras kunskaper om de först fått fundera över hur parskrivande kan vara lärorikt för 

dem. Det är också viktigt för både samarbetet och resultatet att deltagarna ges gott om tid till 

arbetet. 

Vad ska de skriva om? Ett referat av något de båda sett, hört eller läst tror jag är positivt för 

samarbetet just för att båda deltagarna kan bidra på samma grund, oavsett övriga erfarenheter. 

En film av det slag som jag använt i den här undersökningen är kanske inte idealisk, då den kan 

upplevas som irrelevant och ointressant, men en debattartikel, ett tv-program eller en 

skönlitterär bok torde vara goda källor till ett parskrivande. 

5.2 Utvärdering av undersökningsmetoden 

För att undersöka parskrivning samt upplevelser av parskrivning är metoden lämplig, men 

några saker kunde med fördel ha gjorts annorlunda. Samtliga deltagare påpekar att 30 minuter 

var alldeles för kort tid för att åstadkomma ett bra samarbete och en bra text. De upplevde en 

tidspress som gjorde dem stressade, vilket förstås påverkade genomförandet negativt. Som 

Lindberg (2005:95f, se även 2.4) skriver bidrar stress även till att man talar sämre på 

andraspråket, så denna faktor tror jag har varit avgörande för resultatet. 

Som Malmqvist (2009:78, se även 2.4) skriver ska en paruppgift kännas relevant för deltagarna 

för att den ska ge ett gott resultat, och även där kan jag se vissa brister i min egen undersökning. 

Att beskriva förloppet i en tydligt strukturerad filmsekvens kan visserligen vara positivt för att 

det innebär en låg kognitiv belastning, vilket enligt Lindberg (2005:95f se även 2.4) ska vara bra 

för interaktionen, men en Chaplinfilm är kanske inte någon idealisk grund för parskrivande 

bland vuxna studenter. Katja beskrev dessutom filmen som ologisk, vilket hon tyckte speglade 

sig i texten hon skrev. Så här i efterhand ser jag också att jag kunde ha frågat informanterna om 

vad man skulle ändra på för att de bättre skulle gilla uppgiften. 

5.3 Vidare forskning 

Denna uppsats har varit begränsad i sitt omfång och skulle ha mycket att tjäna på en utvidgning.  

En tänkbar fortsättning är att undersöka hur ett upprepat parskrivande påverkar det enskilda 

skrivandet på längre sikt, t.ex. under en termin eller ett år. Blir de som fått öva i par bättre 

skribenter? Det vore också intressant att titta närmare på hur parindelningen blir gynnsammast 

för deltagarna och hur vilken typ av skrivuppgift som kan vara lämplig. Lärarperspektivet kan 

också undersökas djupare genom att t.ex. titta på vilken sorts återkoppling och rättning som ger 

bäst respons till eleverna efter en parskrivningsuppgift. 
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