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Konnektorer (konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella adverb) ses som viktiga 
kohesionsmarkörer i en text (Kormos 2011: 154). Konnektorbruket har dock inte forskats om 
särskilt mycket ur ett andraspråksinlärningsperspektiv (Hinkel 2001: 113). Vidare har inlärares 
skrivande bara sällan granskats ur ett longitudinellt perspektiv (Sasaki 2002: 52). Därför är syftet 
med denna presentation att redovisa hur konnektorbruket utvecklas i finska inlärares texter. 

Som material används 202 narrativa texter som är skrivna av 101 finska grundskolelever och 
gymnasister som lär sig svenska som ett obligatoriskt ämne i skolan. I materialet ingår således två 
texter från alla informanter från två olika insamlingsomgångar. Detta material är en del av 
inlärarkorpusen som samlats i projektet Topling – inlärningsgångar i andraspråket vid Jyväskylä 
universitet. 

I undersökningen analyseras konnektorbrukets utveckling såväl kvantitativt som kvalitativt. I den 
kvantitativa analysen jämförs skillnader i konnektorbruket mellan skrivomgångarna med hjälp av 
statistiska metoder. I den kvalitativa analysen granskas konnektorbruket på individnivå och som 
hjälpmedel i analysen används systemisk-funktionell lingvistik (Halliday & Matthiessen 2004), 
närmare sagt systemen betydelserelationer och beroenderelationer (Karlsson 2011: 34–36). 
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