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Sammandrag 

 Tidigare forskning har visat att andraspråkstexter på universitetsnivå tenderar att visa 

exempel på begränsade textbindningsstrategier, vilket i sin tur kan medföra 

sammanhangsbrister.  

Denna uppsats kartlägger konnektivbruket i argumenterande texter skrivna av tio 

andraspråksstudenter, där felval av konnektiver analyseras och förklaras.  

Resultatet visar att studenterna använde många olika konnektiver i texterna. De 

problem som är vanligast förekommande och som orsakar störst problem för 

sammanhanget är när studenterna hämtar konnektiver från en felaktig konnektivgrupp, 

vilket signalerar fel satskoppling så att läsaren riskerar att bli förvirrad. Framförallt 

orsakar det stora problem när de kausala och adversativa/motsättande bindningstyperna 

inte används på rätt sätt eller plats, eftersom dessa har en så grundläggande roll i 

argumenterande text. 

 

 

 

Nyckelord: Konnektiver, konnektorer, satskoppling, andraspråksinlärning, kontrastiv 

retorik, kulturella skrivspråksnormer. 
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1 Inledning 

Att kunna producera korrekta vetenskapliga texter är idag en förutsättning för framgång på 

universitetet. Ibland räcker det inte med att kunna göra detta på sitt modersmål, utan många 

forskningsområden kräver dessutom att studenten ska kunna behärska detta på engelska 

eller på svenska, vilket är andraspråket för alla de utländska studenter som studerar i 

Sverige. Den så kallade behörighetsgivande kursen i svenska
1
 är potentiellt den sista kurs 

som många studenter med utländsk utbildning läser innan de ska börja på universitetet med 

kurser på svenska. På universitetet kommer de att möta helt andra språkkrav än de tidigare 

har upplevt på SFI eller de förberedande kurserna, eftersom det på universitetet ställs höga 

krav på ett korrekt svenskt språkbruk för att få godkänt. I argumenterande och utredande 

texter som är vanliga på universitetet krävs att studenten kan bolla tankar och idéer fram 

och tillbaka genom avancerade och invecklade led och med en stor känslighet för korrekta 

syftningar mellan dessa led. För att kunna göra detta och på ett genreenligt sätt kunna 

koppla ihop leden krävs en känsla för nyanser inte minst i konnektivvalet. Ju högre 

abstraktionsnivå texten har, desto viktigare blir valet av korrekta konnektiver. 

Studenterna måste dessutom skapa texter som är anpassade till den svenska 

skriftspråksnormen för akademiska texter, där kravet på en koncis och tydlig text, utan 

onödigt långa och invecklade meningar vilket eventuellt skulle kunna vara ett drag från de 

skriftspråkliga normer som gäller på de universitet de kommer ifrån.  

Att lära sig de skriftspråkliga normer som gäller för vetenskapligt skrivande i den 

aktuella kulturen är därför en viktig del av en universitetsutbildning, även om detta tas upp 

olika utförligt på olika institutioner. 

Med tanke på att jag själv minns hur jag tampades med konnektivbruket när jag skrev 

min uppsats på spanska och det faktum att jag själv eventuellt ska bli lärare i svenska som 

andraspråk på högre nivåer, vill jag kartlägga vilka svårigheter studenterna i en 

förberedande kurs i svenska på universitetet har med sitt konnektivbruk på svenska. 

1.1 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur studenter med annat modersmål än svenska 

skriver akademisk text. För att se hur studenterna lyckas förhålla sig till kravet på språklig 

klarhet inom genren vetenskaplig text på svenska har jag fokuserat på studenternas 

                                                     
1
 Kursen ger studenterna behörighet till studier på svensk högskola, motsvarande Svenska 2 eller Svenska 

som andraspråk 2 i gymnasiebetyg.  
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konnektivbruk, eftersom detta utgör en viktig del för att blottlägga koherensen och 

sammanhangen i texten. Med anledning av detta vill jag kartlägga hur studenternas 

användning av konnektiver ser ut i deras texter, samt se över vilken typ av fel studenterna 

gör i sin konnektivanvändning, eftersom detta kan påverka satskopplingen så negativt att 

textens sammanhang går förlorat. I uppsatsen tar jag även upp kulturella skillnader i 

skrivspråksnormer som en möjlig orsak till bristande textbindningsstrategier. På grund av 

uppsatsens avgränsning har jag dock valt att inte utreda denna faktor närmare i form av en 

kontrastiv analys.  

I min analys har jag undersökt konnektivbruket utifrån följande frågor:  

1. Vilka satskonnektiver och konnektivgrupper använder studenterna i sina texter? 

2. Vilka fel förekommer i studenternas konnektivanvändning? 

3. Vilka, av de fel som studenterna gör i sina texter, orsakar mest problem för 

sammanhanget i texten? 

4. Finns det en koppling mellan antalet olika satskonnektiver och hur tydligt 

sammanhanget framträder i studenternas texter?  

2 Bakgrund 

Bakgrundsbeskrivningen nedan är uppdelad i olika delar. Den första delen (2.1) beskriver 

den textlingvistiska forskningstraditionens framväxt. Den andra delen (2.2 och 2.3) 

behandlar de två huvudsakliga orsakerna till studenternas eventuella brister i 

konnektivanvändningen, nämligen skrivstrategier och kulturella krockar i 

skriftspråksnormer. Den tredje och sista delen av bakgrunden (2.4- 2.6) handlar om 

kohesion ur ett språkvetenskapligt perspektiv, där konnektivernas grammatiska funktion 

förklaras med exempel.  

2.1 Textlingvistiken och tidigare undersökningar 

Den textlingvistiska forskningstraditionen har sitt ursprung i den skola som började sin 

framväxt på 1970- och 80- talen som ett svar på ett ökat behov av alternativa verktyg för att 

kunna beskriva texter (Jansson 2000:25). Man ville med textlingvistiken nå djupare än de 

traditionella analyserna på morfologisk och syntaktisk nivå kunde göra och började därför 
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titta närmare på textbindningen som skapas av kohesion och koherens. Textlingvistiska 

metoder har kommit till stor nytta inom skrivforskningen vid studier av texter skrivna på 

såväl första som andraspråket. De kännetecknas dessutom av tvärvetenskapliga 

undersökningar vilka inkluderar både sociologiska och psykologiska aspekter.  

En betydande undersökning för studier av den tvåspråkiga skrivsituationen var 

Mauranens undersökning av vetenskapliga artiklar på finska och engelska (Mauranen 1993 

i Jansson 2000: 24). Mauranen fann i undersökningen att de finskspråkiga studenternas 

texter på engelska visade väsentliga skillnader mellan skrivstrategier på engelska jämfört 

med på modersmålet, framförallt med avseende på explicitet i textbindning och 

textstruktur.  

Även inom det så kallade NORDTEXT- projektet och en del andra undersökningar i 

Norden och i USA har man studerat andraspråkstexter ur ett textlingvistiskt perspektiv och 

kommit fram till att andraspråkstexterna tenderar att visa exempel på begränsade 

textbindningsval som beror på mindre variation av lexikala kohesionsmedel, en högre grad 

av generalisering och en mindre specifik utveckling av idéer och tankar, vilket i sin tur kan 

medföra sammanhangsbrister (Jansson 2000:24). 

2.2 Olika kulturella krav på språklig klarhet 

Björn Melander (1996) tar upp interkulturella textmönsterskillnader, vilket innebär att även 

andraspråksstudenter med tidigare akademisk erfarenhet kan få problem med det ”svenska 

sättet” att skriva vetenskaplig text. Detta gäller framförallt kravet på språklig klarhet som 

enligt Hinds (1987, i Jansson 2000:25) kan skilja sig åt mellan olika kulturer framföralt när 

det gäller förväntan av vem som bör lägga ner mest arbete på att göra texten förståelig; 

skribenten eller läsaren. I vissa länder förväntas skribenten vara klar och tydlig i sitt språk 

för att underlätta för läsaren, medan skribenten i andra länder förväntas skriva mer 

invecklat, vilket kräver mer arbete av läsaren. Även Mona Blåsjö (2010:56) beskriver att en 

person som skriver inom en ny och främmande kultur kan uppfattas som lågpresterande 

eftersom deras texter kan följa andra textbindningsmönster än de som är brukliga i 

värdlandet. Blåsjö refererar detta till den kontrastiva retoriken som utgår ifrån att alla 

nationella kulturer har egna sätt att utforma sina akademiska texter. Även Jansson kommer, 

i sin undersökning om tvärkulturella skrivstrategier av iranska skribenters texter på 

svenska, fram till att strategierna för kohesion och koherens skiljer sig mellan deras första- 

och andraspråk (Jansson 2010). 
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Melander (1996:129) understryker vikten av att verksamma lärare i vetenskapligt 

skrivande är medvetna om de transferfel som kan tänkas uppkomma i andraspråkstudenters 

texter när de försöker producera språkligt acceptabla texter på sitt andraspråk.  

2.3 Skillnader mellan att skriva på ett första- och ett andraspråk 

Följande del av bakgrunden beskriver olika skrivstrategier som inlärare använder när de 

komponerar texter för att kompensera för andra brister i språket, såsom luckor i 

konnektivvokabuläret. 

När det gäller konnektivanvändning finns två huvudsakliga skrivstrategier att tillgå när 

vokabuläret inte räcker till. Den första skrivstrategin som kallas ”överanvändning” innebär 

att man använder konnektiver utöver deras möjliga användningsområde. Detta kan antingen 

göras för att studenten inte är medveten om några bättre alternativ, eller för att denne inte 

vågar ta risken att använda nya konnektiver, vars innebörd han/hon känner sig osäker på 

(Jansson 2000:26). Resultatet blir då en text med få konnektiver som repeteras ofta och 

ibland på ställen där de inte passar in. Denna text kan upplevas som för enkel för att kunna 

passera som en akademiskt skriven text, där ett varierat ordval är att föredra. Mona Blåsjö 

(2010) menar dessutom att en text med ett starkt intryck av att vara en inlärartext i sig kan 

göra att läsaren börjar tvivla på innehållet (Blåsjö 2010:56). 

Den andra skrivstrategin innebär att man, i strävan efter ett varierat ordförråd, börjar 

använda konnektiver vars innebörd man är osäker på. Detta skulle dock kunna leda till att 

man av misstag hämtar konnektiver ur fel konnektivgrupp, vilket leder till att satserna får 

fel koppling och att sambandet därmed går förlorat eller att syftningen blir felaktig. Även 

denna typ av text får därför ett intryck av att vara en inlärartext och läsaren kan få problem 

med att hänga med i tankegångarna (Jansson 2000:26). En svårförståelig text lever heller 

inte upp till det krav på språklig klarhet som finns för akademisk text på svenska (Ask 

2007:16). Enligt Ulla Connor (1984) är dock kohesionstätheten inte en diskriminerande 

faktor mellan första- och andraspråkstexter, utan det är snarare hur de lexikala 

kohesionsmedlen varieras och hur den underliggande koherensen framträder som skiljer 

texterna åt. 

Även interferens ifrån modersmålet eller direktöversättningar från andra språk kan 

leda till att studenten skriver icke-existerande konnektiver på svenska (Jansson 2000:26). 
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2.4 Satskonnektiver 

Följande del av bakgrunden beskriver konnektiverna med förklaringar av grammatiska 

termer som är viktiga för att kunna göra en konnektivanalys.  

Som sagt är kravet på språklig klarhet avgörande för vetenskaplig text på svenska. 

Catharina Nyström beskriver i boken Hur hänger det ihop? att man som skribent bör sträva 

efter att underlätta för sin läsare så långt det är möjligt (Nyström 2001:100). Detta menar 

Nyström kan göras genom metatext, där man kommenterar hur texten är uppbyggd. Även 

markörer som visar hur olika satser ska förstås i samband med varandra, så kallade 

satskonnektiver fungerar som vägledare för läsaren. I många fall framgår dock 

sammanhanget ändå, utan detta behöver markeras med särskilda konnektiver. 

 

Exempel ur Nyström (2010:100): 

Hon kom försent till jobbet. Bilen hade gått sönder. 

Hon kom försent till jobbet eftersom bilen hade gått sönder. 

 

Det är därför viktigare att markera satskonnektion då sambandet mellan satserna är mindre 

förväntat. 

Exempel (Nyström 2010:100):  

Hon kom i tid till jobbet trots att bilen hade gått sönder. 

Det faktum att satskonnektion ofta lämnas omarkerad när sambandet ändå framgår kallas 

implicit (omarkerad) satskonnektion, till skillnad från explicit (markerad) satskonnektion 

som markerar sambandet mellan olika satser. En markör, en konnektiv, anger vilken typ av 

samband som råder mellan satserna. Konnektiverna kommer huvudsakligen ur ordklasserna 

konjunktioner, subjunktioner och adverb med konjunktionella funktioner.  

Konjunktionen och, subjunktionen därför att och det konjunktionella adverbet också 

är exempel på vanligt förekommande konnektiver. Utöver detta kan även adverbiella 

prepositionsfraser ha en konnektiv funktion, där till exempel under tiden markerar ett 

tidssamband och med andra ord talar om att det följer en omformulering (Nyström:2010: 

100). 
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2.4.1 Konjunktioner  

Svenska Akademiens språklära (Hultman 2009:184) beskriver konjunktioner på följande 

vis: 

Konjunktion betyder ”förbindelse” i grammatiska sammanhang ”bindeord”. Konjunktionerna 

samordnar, det vill säga förbinder två grammatiskt likvärdiga led: Det regnar och blåser.  

 

2.4.2 Subjunktioner 

Svenska Akademiens språklära beskriver alltså att konjunktioner sammanbinder 

huvudsatser, medan subjunktioner beskrivs på följande sätt: 

Subjunktion betyder ”underordning” i grammatiska sammanhang ”underordnande bindeord”. 

Subjunktionerna har som huvuduppgift att inleda bisatser: att underordna en sats under en annan. 

Den underordnade satsen blir då ett led i den överordnade.  

Bisatser kan alltså inte själva utgöra en mening, utan är beroende av ytterligare ett led för 

att utgöra en sådan.  

2.4.3 Konjunktionella satsadverbial 

De konjunktionella satsadverbialen anger hur en sats förhåller sig till den föregående eller 

följande texten. Till skillnad från konjunktioner och subjunktioner som har sin fasta plats i 

skarven mellan satser, har de konjunktionella satsadverbialen mindre begränsade 

placeringsmöjligheter i satsstrukturen. Den vanligaste platsen för ett konjunktionellt 

adverbial är på platsen för satsadverbial eller på fundamentsplats i huvudsats. Ytterligare en 

plats för de konjunktionella satsadverbialen är allra sist i satsen (Nyström 2001:105): 

Ex 1. Det utlovades istället att gränsreglerna skulle kunna bevaras. 

Ex 2. … istället utlovades det att gränsreglerna skulle kunna bevaras.  

Ex 3. Det utlovades att gränsreglerna skulle kunna bevaras istället.  

De konjunktionella satsadverbialen kan i sin tur delas in i fem underkategorier utifrån deras 

syntaktiska funktion som kopplingsmarkör. De fem grupperna som Svenska Akademiens 

grammatik anger är: 

Additiva:  Dessutom, också. 

Adversativa: Däremot, emellertid. 
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Konklusiva: Alltså, följaktligen.  

Explanativa: Nämligen. 

Disjunktiva (Alternativa): Alternativt. 

(Svenska Akademiens grammatik, 1999:123) 

De konjunktionella satsadverbialen bör inte förväxlas med de modala satsadverbialen 

som anger talarens kommentar eller inställning till det innehåll som satsen uttrycker. Några 

exempel på modala satsadverbial är: Antagligen, tyvärr, tråkigt nog, minsann, egendomligt 

nog och uppriktigt sagt. (Svenska Akademiens grammatik, 1999:95) 

2.5 Satskoppling 

I boken Vägar genom texten presenterar Lennart Hellspong (1997), 13 olika typer av 

satskopplingar som han anser är de viktigaste konnektivtyperna för en nära analys av 

konnektivbruk. Han ger där även exempel på olika konnektiver som signalerar dessa 

kopplingar.  

Nedan följer en översikt över Hellspongs 13 typer av konnektiver samt vilken funktion 

dessa har. Med funktion menas det samband som konnektiverna skapar mellan satserna, det 

vill säga hur satsen som följer efter konnektiven ska tolkas i relation till satsen innan. 

Översikten visar även exempel på konnektiver som signalerar dessa samband (Hellspong 

1997: 88): 
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En fjortonde grupp som inte tas upp av Hellspong, men som tas upp av såväl Nyström 

(2001:102) som Jörgensen & Svensson (1991:179), är den komparativa konnektivtypen 

som uttrycker jämförelse: 

Konnektivtyp Funktion Exempel på konnektiver 

Komparativ  Anger en jämförelse. som, än 

 

Konnektivtyp Funktion Exempel på 

konnektiver 

Additiv (tillägg)  Lägger till ytterligare fakta. och, dessutom 

Ordning Anger i vilken ordning saker kommer. för det första, dels 

Alternativ Anger två eller flera alternativ. eller 

Specificering Specificerar innehållet ytterligare. till exempel, 

bland annat 

Omformulering Anger omformulering eller en närmare 

förklaring av ett innehåll. 

med andra ord, 

snarare 

Spatial (rumslig) Beskriver om rumslig belägenhet. där 

Temporal Anger samtidighet eller tidsföljd 

mellan skeenden. 

när, då 

Adversativ (motsättning) Anger en motsättning. men, dock 

Koncessiv (medgivande) Uttrycker medgivande eller att något 

strider mot förväntan. 

trots att, ändå 

Kausal (orsak) Anger ett orsaksförhållande mellan två 

skeenden. 

eftersom, därför 

Konsekutiv (konsekvens) Framställer innehållet som en ren följd 

av det som meddelats innan. 

följaktligen, så att 

Konditional (villkor)  

 

Uttrycker villkor. om 

Final (avsikt) Uttrycker avsikt, syfte, ändamål. för att 
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2.6 Kohesion och koherens 

I och med den textlingvistiska skola som började sin framväxt på 1970- och 1980- talen 

började man som sagt titta närmare på elevtexternas kohesion och koherens (Jansson 2000: 

25). Kohesion innebär de lexikala relationer mellan meningar på språkytan som utgörs av 

konnektiver, referensbindning, tematik och ledfamiljer, medan begreppet koherens syftar 

till de underliggande innehållsliga leden. Konnektiver fungerar ofta som länkar mellan 

större och mindre enheter och de kompletterar referensbindningen. När två yttranden ligger 

långt ifrån varandra ämnesmässigt, fungerar konnektiven som kohesionsmedel på 

språkytan för att göra länken möjlig. En tillräckligt stark referensbindning kan, som 

tidigare nämnts, få ett sambandsord att till och med kännas överflödig, men ju högre 

abstraktionsnivå texten har, desto viktigare blir bruket av explicit satskonnektion (Jansson 

2000:105) 

Även om internets utveckling ännu inte har nått ut till hela jordens befolkning, så har den ändå 

tillfört några positiva saker, som till exempel att den globala kommunikationen har ökat. 

Med tanke på att de texter som de utländska studenterna förväntas kunna skriva på 

universitetet i många fall har en hög abstraktionsnivå, är det extra viktigt att de behärskar 

ett stort ordförråd av konnektiver, för att få fram de rätta nyanserna i den text de vill 

förmedla. Connor menar att kohesionstätheten inte är en diskriminerande faktor mellan 

första- och andraspråkstexterna, utan att det är hur de lexikala kohesionsmedlen varieras 

och hur den underliggande koherensen framträder som skiljer texterna åt (Connor:1984 i 

Jansson 2000:26). Studier har dock visat att det inte är någon ovanlighet att i 

andraspråkstexter stöta på inkoherenta drag och ett begränsat bruk av logiska sambandsord 

och lexikala kohesionsmedel (Jansson 2000:100). Även Eversen & Lintermann-Rygh 

(1988 i Jansson 2000:100) har visat att användningen av olika typer av konnektorer är 

mindre varierad i texter skrivna på engelska som främmande språk än i modersmålstexter 

och kontrastiva studier tyder på att textbindningsstrategier kan vara kulturrelaterade 

(Industra 1988, Reid 1992, Crismore et al. 1993 i Jansson 2000:98). 
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3 Material och metod 

I följande del presenteras det material och den metod som användes för undersökningen.  

3.1.1 Material 

Det material som används i denna undersökning är tio anonymiserade texter från 

andraspråksstudenter ur den behörighetsgivande kursen i svenska. Samtliga studenter har 

lång akademisk bakgrund ifrån hemlandet och tidigare erfarenhet av att producera 

vetenskapliga texter på sitt modersmål. Detta innebär att de är väl medvetna om många av 

de skriftspråkskompetenser som genren kräver. Studenterna utgör en heterogen grupp som 

alla har olika modersmål och olika utbildningar. Skrivuppgiften är kursens sista 

examinerande uppgift, där studenterna ska bevisa att de har tagit till sig allt de har fått lära 

sig om argumenterande text under kursens gång. Studenterna förväntas kunna resonera, 

diskutera och beskriva med ett språk som bedöms utifrån både variation, komplexitet och 

korrekthet. Uppgiftens ämne var ” Internet – som hot och möjligheter”. Textlängden var 

begränsad till cirka 400 ord och studenterna fick 1,5 timmes skrivtid med tillgång till en 

svensk- svensk ordlista. Två studenttexter bifogas i sin helhet längst bak i uppsatsen. 

3.1.2 Metod och analysmetod 

Den metod som används för denna undersökning är Lennart Hellspongs analys av 

konnektivbindning i Vägar genom texten- Handbok i brukstextanalys (Hellspong 1997: 88). 

Analysen kommer, som föreslås i Hellspong, att fokusera på de explicita, öppet uttryckta 

konnektivbindningarna.  

Uppsatsens första fråga, (Vilka satskonnektiver och konnektivgrupper använder 

studenterna i sina texter?) mäts genom en kvantitativ bedömning och redovisas i varsin 

tablå student för student.  För att få syn på satskonnektiverna segmenteras texterna först i 

makrosyntagmer, det vill säga huvudsatser med eventuella underordnade satser. Där har jag 

i vissa fall bortsett från formfel och markerat försök till bisatser som riktiga bisatser för att 

låta funktionen styra. En sådan typ av segmentering gör det lättare att se var satsgränserna 

går och ger en bra överblick över texten inför en analys av satskonnektion. Eftersom jag i 

denna analys endast är intresserad av satskonnektionen räknas endast satskopplingen 

mellan två huvudsatser, eller mellan huvudsats och bisats, vilket utesluter konnektiver 

framför infinitivfras eller substantiv.  
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Även om alla konnektiver kan skiljas åt genom deras grammatiska funktion i form av 

över- och underordning, så vill jag snarare fokusera på deras semantiska funktion och 

därför utgå ifrån de blandade konnektivgrupper som Hellspong (1997) har använt. Där 

blandas konjunktioner, subjunktioner och adverb och konjunktionella prepositionsfraser i 

13 grupper utifrån de samband de beskriver, till exempel motsättning, tillägg eller följd. 

Därtill har jag lagt en fjortonde grupp, nämligen komparativkopplingen, som inte nämns i 

Hellspong (1997:88), men som tas upp av såväl Nyström (2001: 102) som Jörgensen & 

Svensson (1991: 179). Detta för att komplettera analysen med så många grupper som 

möjligt och därmed göra en så nära analys som möjligt (Se avsnitt 2.5). 

Det kan också hända att man stöter på påhittade konnektiver, som ”så också” istället för 

dessutom, eller ”från där” istället för utifrån det. Även i de fallen har jag sorterat in dem i 

den konnektivtyp där de rimligtvis hör hemma, samt skrivit ut min tolkning av ordet inom 

parentes. Vissa konjunktionella uttryck som till exempel till och med är också lite svåra att 

placera in i Hellspongs grupper, eftersom de kan innehålla flera komponenter som hör till 

olika kategorier. Uttrycket till och med lägger exempelvis till ny information, samtidigt 

som denna nya information fungerar lite som en specificering. I resultatet för student 1 har 

dock frasen kategoriserats som additiv.  

En annan detalj som måste tas i beaktande är att många konnektiver kan ha olika 

funktion i olika kontexter. Ett och samma ord kan alltså markera exempelvis antingen ett 

temporalt eller adversativt samband beroende på den omgivande kontexten. I de fallen 

kommer jag att placera konnektiven under den semantiska innebörden.  

Uppsatsens andra och tredje fråga (Vilka fel förekommer i studenternas 

konnektivanvändning? Och: Vilka, av de fel som studenterna gör i sina texter, orsakar mest 

problem för sammanhangets framkomst i texten?) bedöms med hjälp av en kvalitativ 

bedömning och redovisas student för student i en löpande text med utdrag ur studenternas 

texter, där exempelfelen sedan tolkas och kommenteras. I uppsatsens bilaga presenteras 

även två studenttexter i sin helhet, där satskonnektiverna är kursiverade. Den första texten 

innehåller där ett lågt antal satskonnektiver och den andra texten innehåller många. 

Uppsatsens sista fråga (Finns det en koppling mellan antalet oliks satskonnektiver och 

hur tydligt sammanhanget framträder i studenternas texter?) mäts även den genom en 

kvalitativ bedömning. Jag försöker där rangordna studenternas texter efter hur pass tydligt 

jag upplever att deras satskonnektion framhäver argument och samband i texten. Resultatet 
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av denna rangordning jämförs sedan mot studenternas konnektivantal i en tablå, för att se 

om de högre rankade texterna innehåller ett högre antal satskonnektiver eller inte.  

4 Resultat  

I denna del av analysen tas uppsatsens samtliga frågor upp. Den första frågan redovisas 

student för student med de texter med flest antal olika konnektiver först. De använda 

konnektiverna presenteras i en tablå för varje student och siffrorna inom parentes i tablån 

visar hur många gånger satskonnektiven förekommer i texten. Fråga och fråga tre 

presenteras i en löpande text under tablåerna, student för student, med en rubrik som säger 

vilken konnektiv felet gäller. Slutligen presenteras svaret på fråga fyra i ett eget stycke på 

slutet.  

1. Vilka satskonnektiver och konnektivgrupper använder studenterna i sina texter? 

2. Vilka fel förekommer i studenternas konnektivanvändning? 

3. Vilka, av de fel som studenterna gör i sina texter, orsakar mest problem för 

sammanhanget i texten? 

4. Finns det en koppling mellan antalet olika satskonnektiver och hur tydligt 

sammanhanget framträder i studenternas texter?  

 

4.1 Student 1  
 

Studentens text har en frekvens av 16 konnektiver, varav 12  olika. De är fördelade på sju 

grupper. 

 Student 1 

Additiv 

 

Och (3) 

Genom mötet finns det en aldrig upplevd yttrandefrihet och det påverkar … 

Också (1) 

… denna utveckling gjorde dock att världens olika delar också blev mer 

inkopplade. 

Till och med (1) 

… aldrig skulle kunna få eller att man till och med kan utveckla 

kommunikationen… 

Alternativ Eller (1) 
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Studentens text har endast två fel i konnektivanvändnigen som kan påverka läsningen. Det 

första av dem är dock ganska gravt, eftersom det skulle kunna förvirra läsaren. 

4.1.1 Motsättning  

Studenten skriver först om att endast en liten del av jordens befolkning har tillgång till all 

information som internet ger. Därefter följer en mening med dubbel motsättning och ett 

tillägg, vilket gör att läsaren skulle kunna bli osäker på vilket samband som gäller: 

”… det finns obegränsad information nu som alla med tekniska förutsättningar har tillgång till, 

fastän en fjärdedel av världens befolkning endast egentligen har denna tillgång. Framförallt är 

det i den rikaste delen av världen där tillgången sprider sig. Men denna utveckling gjorde dock 

att världens olika deler också blev mer inkopplade. Nu kan man snabbt veta det som händer i 

ett land långt ifrån utan att bero på officiella massmedier. ” 

De motsättande konnektiverna ”men” och ”dock” indikerar att textens olika teman skulle 

stå i uppenbar kontrast till varandra. Det faktum att endast en minoritet av jordens 

befolkning har tillgång till internet, skulle då vara raka motsatsen till ökad global 

… som man kanske aldrig skulle kunna få eller att man till och med kan 

utveckla kommunikationen. 

”Å ena sida” (1) 

Om det å ena sida ledde till att demokratiska processer blev möjligt 

 

”Å andra sida” (1) 

… ledde det också å andra sida till att intoleranta, fundamentalistiska och 

rasistiska påstående spred sig snabbt.
 

 

Specificering Framför allt (1) 

… har denna tillgång. Framför allt är det… 

Temporal 

 

I sin tur (1) 

… att maktkontrollen påverkas hårt och det i sin tur blir ett hot mot 

demokratin. 

Koncessiv (medgivande) Fastän (3) 

… har tillgång till, fastän en fjärdedel av världens befolkning endast 

egentligen har denna tillgång. 

 

Adversativ (motsats) 

 

Men (1) 

… där tillgången sprider sig. Men denna utveckling gjorde… 

Dock (1) 

… gjorde dock att världens olika delar också blev mer inkopplade.  

Utan (1) 

Nu kan man snabbt veta det som hander i ett land utan att bero på officiella 

massmedier 
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kommunikation, men eftersom så inte är fallet, så finns det en risk för att konnektivvalet 

förvirrar läsaren. 

4.2 Student 2 

Studenten har använt sig av 23 konnektiver, varav 10 olika. Konnektiverna är fördelade på 

sju grupper: 

* Det kan tänkas att studenten menade att skriva ”om”, i vilket fall denna konnektiv bör bortses ifrån. 

Studenten varierar sin konnektivanvändning och satskonnektionen innehåller inga fel som 

skulle kunna förvirra läsaren. 

 Student 2 

Additiv 

 

Och (8) 
De fick informationerna via internet med sina mobiltelefoner och de kunde få hjälp 

tidigare än förra likadana katastroferna.   

Dessutom (1) 
Enligt källor från Eurostat och SCB är det bara sju procent som inte har använt 

internet mellan 2008 och 2009 och dessutom finns det inga personer som inte har 

utnyttjat Internet mellan sexton år till trettio fyra år i Sverige.   

Också (1) 

… Det är sant att flera människor har lyckats överleva tack vare Internet. Jag anser 

också att internet är ett viktigt verktyg för att få åsikter, känna de andras aktiviteter 

eller kommunicera med nya människor från hela världen. 

Alternativ Eller (1) 
Internet bra eftersom man kunde hitta informationer som vart ens familj evakuerade 

eller var man kunde få mat och så vidare.   

Temporal 

 

När (2) 
När den stora jordbävningen hände i Japan den elfte mars i år fungerade Internet 

bra… 

Specificering 

 

Som (som till exempel*) (1)  

... man kunde hitta informationer som vart ens familj evakuerade.. 

Adversativ (motsats) 

 

Men (3) 
…  det finns verkligen dåligt ljug men det är sant att flera personer har lyckats 

överleva tack vare Internet.  

 

Kausal 

 

Eftersom (3) 
Internet är bra eftersom man kunde hitta informationer… 
Tack vare (2) 
Tack vare Internet kan man få nyttig kunskap och information oavsett vilket land 

man bor i. 

Konsekutiv (konsekvens) 

 

Så (1) 
Jag anser att alla saker har bra sida och dålig sida så det är redan nonsens att 

kritisera bara Internets existens. 
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4.3 Student 3 

Studenten har i sin text använt 12 konnektiver, varav 10 olika. Konnektiverna är fördelade 

på fem olika konnektivgrupper, nämligen: 

 

*Konnektiven Inte bara… utan också innehåller både en motsättande och en additiv komponent. Den har 

därför räknats till båda kategorierna, men konnektiven också har inte räknats två gånger. 

Studenten har i sin text använt sig av konnektiver på ett sätt som underlättar för läsaren 

eftersom sambanden framkommer tydligt, nyanserat och varierat. Denna text innehåller 

inga passager där sambanden blir tveksamma.  

 Student 3 

Additiv 

 

Och (1) 
… internet är en fantastisk resurs för allt från kommunikation till 

universitetsstudier, och som så många andra har jag svårt att förställa 

livet utan det.   
Också (-) 

Människor måste lider lagerna inte bara när de är ute och pratar utan 

också när de surfar på nättet. 
 

Alternativ Eller (3) 

… men är det något att vara stolt över eller löpar vi stör riskar…? 

Temporal Samtidigt (1) 

Dessa två argument mot dagens obegränsad tillgång är (*existerar) 

samtidigt som de är ganska olika… 

När (1) 

… inte bara när de är ute och pratar utan också när de surfar på nättet. 

Adversativ (motsats) 

 

Men (2) 

Bara 7 % av landets befolkning säger att de aldrig har använt internet, 

men är det något att vara stolt över? 

Tvärtom (1) 

… under de senaste 20 åren har det inte bara varit ett ämne som folk har 

haft en positiv inställning till. Tvärtom media och sensationalster räknar 

med att alltid hitta anledningar till bekymra. 

Å andra sidan (1) 

… internet är en fantastisk resurs för allt från kommunikation till 

universitetsstudier. Å andra sidan vill jag hävda…  

Inte bara… utan också* (1) 

Människor måste lider lagerna inte bara när de är ute och pratar utan 

också när de surfar på nättet. 

Konditional (villkor) Om (1) 

Någon som beter sig som beter sig som i exemplarna övanför skulle snart 

befinna sig på tingsrätten, men om man göra samma sak på nättet… 
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4.3.1 ”Å ena sidan” och ”å andra sidan” 

Den enda detalj som kan nämnas är att studenten skriver ”å andra sidan” utan att nämna 

”å ena sidan”. Det går dock oftast bra att använda å andra sidan utan att det tidigare stått å 

ena sidan. Det är vanligt att frasen då används i betydelsen ”men”, ”däremot”. I mycket 

formella texter, där läsaren ofta har höga förväntningar på logik och struktur, bör man dock 

undvika ett ensamt å andra sidan. (Språkrådet. www.sprakradet.se) Med å ena sidan är det 

annorlunda. Det måste alltid följas av ett å andra sidan. 

4.4 Student 4  

Texten har 16 konnektiver, varav tio olika. De är fördelade på sex olika grupper: 

 Student 4 

Additiv 

 

Och (3) 

… det skappar ett hälsosammare samhället där man inte längre behöver 

nertrycka alla känslor innebörd och därför allt kan utvecklas i hotutbrått.  

Även (1) 

… att barn och ungdomar inte tillräckligt utvecklar sina fysiska förmåga 

, som även gör att deras hälsa safers…  

Så också (Dessutom)(1) 

… på grund av Internet många barn och tonåringar är sysselsatta och 

utsatta för storre utvecklingsinformation och verktyg och så också blir 

föräldrar inte lika oroliga… 

Alternativ Från ena sidan (1) 

Från ena sidan det skappar ett hälsosammare samhället … 

Adversativ Men (2) 

…de barn som kan relatera till en och hjälpa, men sammtidigt  det 

innebär… 

Spatial Där (3) 

… det skappar ett hälsosammare samhället där man inte längre behöver 

nertrycka alla känslor innebörd och därför allt kan utvecklas i hotutbrått 

Temporal 

 

Då (1) 

Ena ser bara rosor med det då andra påpekar mycket ”ris” 

När (1) 

… blir föräldrar inte lika oroliga för deras barn när de befinner sig i 

synhall. 

Samtidigt (2) 

… samtidigt innebär det ofta att barn och ungdomar inte tillräckligt 

utvecklar sina fysiska förmåga , som även gör att deras hälsa safers… 

Kausal  

 

Därför (1) 

… där man inte längre behöver nertrycka alla känslor innebörd och 

därför allt kan lösas snabbare… 
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 I det stora hela är texten lätt att förstå. Återigen ser vi detaljfelet att nämna ”å ena sidan”, 

eller i detta fall ”från ena sidan”, utan att sedan följa upp med ”å andra sidan”. Utöver det 

finns bara små detaljfel i konnektivanvändningen som man lätt kan läsa över och de partier 

som blir oklara för läsaren beror snarare på verb- eller adjektivfel snarare än felanvändning 

av konnektiver.  

4.5 Student 5 

Studenten visar exempel på ett ordförråd av 18 konnektiver, varav 9 olika. De är fördelade 

på sju grupper: 

 Student 5 

Additiv Och (4) 

Man har missat allting som händer och pågår.  

Också (-) 

… finns nu inte bara men också på bärbardator, smartphone, ekok och 

mp3spelare e.t.c.   

 

Alternativ Eller (2) 

När man äter middag med familj eller när man ”umgås” med kompisar.   

 

Spatial (rumslig) Där (3) 

Man vill vara kopplat till den här platsen där man får kommunicera 

med alla… 

Temporal 

 

När (4) 

… ger oss frihet att säga precis som vi vill, när vi vill… 

Innan (1) 

… vad kompiser har gjort på facebook i toaletten och i sängen innan 

man sover 

Adversativ (motsats) 

 

Dock (1) 

Hittills har vi dock inte sett… 

Inte bara… men också (1) 

Tänk på Facebook, Twitter, Gmail och Gtalk. Tänk på att alla såhär 

finns nu finns nu inte bara på dator men också på bärbardator, 

smartphone, ekok och mp3spelare e.t.c.   

 

Koncessivt Visst (1) 

… där man får ta reda på allting. Visst ger internet mycket möjlighet. 

Kausal 

 

Därför (1) 

Gamla har lägst tillgänglighet till internet och däreför möjligheterna 

och makten som internet ger… 
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*Konnektiven Inte bara… men också innehåller både en motsättande och en additiv komponent. Den har 

därför räknats till båda kategorierna, men konnektiven också har inte räknats två gånger. 

Texten innehåller få och korta partier där sambandet blir otydligt till följd av 

konnektivanvändningen.  

4.5.1 ”Visst… men”  

I det första exemplet av felaktig konnektivanvändning räknar studenten först upp olika 

nackdelar med internet. I stycket därefter börjar studenten räkna upp fördelar med internet, 

vilket inleds med följande mening:”Visst ger internet mycket möjlighet”. Därpå följer 

återigen olika fördelar med internet. Det konjunktionella adverbialet ”visst” i fundamentsposition 

skulle dock av en infödd svensk endast användas för att indikera ett koncessiv medgivande och en 

motsättning: ”Visst ger internet mycket möjlighet… men det har även många nackdelar…”. I 

studentens användande följer dock ingen motsättning.  

4.5.2 ”Inte bara… utan” 

Studenten gör även ett fel som flera andra studenter ger exempel på, nämligen ”inte bara… 

men”, istället för ”inte bara … utan.”  

4.6 Student 6 

Studenten har använt sig av tio stycken konnektiver, varav åtta olika. De är fördelade på sju 

grupper: 

 Student  6 

Specificering Till exempel (1) 

Eftersom bestämmer de att begransa inforations användningen. Till exempel 

Syriens regeringen har börjat kontrollera informationen. 

 

Omformulering Istället (1) 

… man skulle skriva om social networks istället tror jag att det finns stora och 

viktigare hotar.  

Spatial (rumslig) Var (där) (1) 

En perfekt marknad är en plats var alla individer ta de bästa och rimliga 

besluter.  

 

Temporal 

 

Då (1) 

… som har mer begränsad tillgång till internet. Då internet blir en attraktiv 

tillgång… 

Adversativ (motsats) 

 

Dock (2) 

… och representerar större potential och möjligheter får båda fattiga och rika 

länder. Dock jag förstår… 
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Konnektiverna varieras väl i texten och hjälper läsaren att förstå sambanden i koherensen. 

Det finns endast få och korta partier som blir otydliga på grund av felaktig 

konnektivanvändning. 

4.6.1 ”Där”  

Studenten använder var istället för där (jämför engelskans where). Det är även möjligt att 

studenten gör en överföring ifrån modersmålet i detta fel som dock inte orsakar stora 

problem för förståelsen av texten: ”En perfekt marknad är en plats var alla individer tar de 

bästa och rimliga besluter…” 

4.6.2 ”Därför att” och ”eftersom”  

I olika länder är regeringar skräma för att lämna stor frihet på internet därför de tror att det kan 

användas mot regeringen. Eftersom bestämmer de att begransa informations användningen. 

I det första felet fattas bara ett litet ”att” i ”därför att”. Det andra felet utgör däremot ett 

betydligt större fel, eftersom läsaren troligtvis får stanna upp och läsa om stycket för att 

förstå att det endast rör sig om ett felaktigt konnektivval, där studenten har valt en kausal 

konnektiv istället för en konsekutiv.  

 

 

 

 

 

Kausal 

 

Därför att (2) 

En perfekt marknad är en plats var alla individer ta (*tar) de bästa och rimliga 

besluter därför att alla har samma informationen. 

Eftersom (1) 

… de tror att det kan användas mot regeringen. Eftersom bestämmer de att 

begransa informations användningen. 

Konditional (villkor) Om (1) 

Människor ska vara njutare om deras ekonomi är bättre. 
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4.7 Student 7 

Studentens text innehåller 12 konnektiver, varav 8 olika. Konnektiverna är fördelade på sex 

grupper: 

 

 

4.7.1 Stilnyanser 

Texten innehåller endast mindre fel med stilnyanser mellan ”men” och ”dock”, samt den 

alternativa konnektiven ”å andra sidan”, som i likhet med andra studenters texter saknar 

ett ”å ena sidan”. Dessa typer av fel gör dock även modersmålstalare och då i synnerhet 

det senare felet. 

 

 Student 7 

Additiv 

 

Och (3) 

Världen är utveckled snabbt under de senaste 50 år och 

kommunikation mellan hela världen dyckte upp… 

Dessutom (1) 

… hela världen har kopplats med varandra, dessutom har världen… 

Alternativ Eller (2) 

… har världen bilivet såsom en små by eller har hetats 

globalisationen. 

Å andra sidan (1) 

… så man hemner på säkerhetssidan. Å andra sidan internet förlätter 

vår liv. 

Adversativ (motsats) 

 

Men (2) 

Enligt min åsikt är det svårt, men det är inte omöjligt… 

Kausal 

 

Därför att (1) 

Företagarena har börjat att grundrera sajterna via nätet för att komma 

in global arbetsmarknaden därför att konkurrensen spelar stora 

delar… 

Konsekutiv (konsekvens) 

 

Således (1) 

Länderna sökte efter ett lätt sätt för kommunikation dygnet runt utan 

mellanrum. Således det att uppstå revelution. 

Konditional (villkor) Om (1) 

Internät är såsom stora världen, om man änvändar internet på rätt sätt 

så man hemner på säkerhetssidan. 
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4.8 Student 8 

Studenten har använt sig av 13 satskonnektiver, varav sju olika. De är fördelade på sju 

grupper: 

 

4.8.1 Motsättning 

Det första exemplet på oklara samband finns i följande exempel där det inte finns någon 

konnektiv utsatt och studenten först beskriver att människor kan bygga upp ett nytt virtuellt 

liv för sig själva på internet. Det blir oklart om studenten tycker att detta är något positivt 

eller negativt: ”… man föredrar bygga ett nytt liv för sig själv på många nya websidor som 

Facebook.” 

Därpå börjar studenten beskriva nackdelar:  

Så internet kan ha nackdelar också, som alla vet finns det obegränsad information om allt 

möjligt på internet och alla kan använda eller utnyttja källorna till exempel med att göra 

plagiat. 

 Student 8 

Additiv 

 

Och (4) 

… vilket man kan göra nu med internet och det kanske tar mindre än en 

kvart. 

Också (1) 
Så internet kan ha nackdelar också, som alla vet finns det obegränsad 

information om allt möjligt på internet och alla kan använda eller 

utnyttja källorna till exempel med att göra plagiat. 

 

Specificering Till exempel (2) 

… internet inte alltid har fördelar. Till exempel regeringen i många 

länder liksom Iran tror att… 

Temporal När (1) 

… det är jättebra när man kan använd olika källor… 

Jämförande 

 

Liksom (1) 

… internet inte alltid har fördelar. Till exempel regeringen i många 

länder liksom Iran tror att… 

Adversativ (motsats) 

 

Men (3) 

Ungdomar använder internet men de brukar mest spela… 

Kausal 

 

”För att” (1) 

… ibland är det inte bra för att man kan fuska… 

”För” (1) 

… det blir som hot mot samhället för det finns inga tydliga regler. 
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Här uttrycker ”så” en summering av det tidigare sagda, vilket får läsaren att tolka texten 

som att även det som beskrevs innan var nackdelar snarare än fördelar, vilket antagligen 

inte var menat från studentens sida eftersom man vanligtvis brukar kontrastera fördelar och 

nackdelar mot varandra. När detta inte är fallet och studenten sedan fortsätter med att 

beskriva nackdelar med konjunktionen ”också” kan läsaren bli osäker på huruvida hon ska 

tolka det hon just har läst som två motsättande yttranden eller som att båda beskriver 

nackdelar. 

4.9 Student 9  

Studenten visar en frekvens på elva konnektiver varav sju olika. De är fördelade på sex 

olika grupper: 

 

De flesta av studentens konnektiver är använda med fin språkkänsla och med nyanser för 

rätt användning vad gäller sambandstyp och placering, men två problem finns. 

4.9.1 ”Utifrån det” 

Det första felet handlar om ett försök till den rumsliga konnektivbindningen ”utifrån det”. 

I det fallet har studenten istället använt ”från där”. 

 Student 9 

Additiv 

 

Också (1) 
Jag säger att det är svårt, men jag tycker också att det är svårt att hitta en 

lösning till problemet. 

Spatial (rumslig) Från där (utifrån det) (1) 
Från interneten kan man läsa och upptäcka det som andra har upptäckt. 

Från där kan man…  

Temporal 

 

När (2) 
… att titta på nätet när vi vill lära oss någonting… 

 

Adversativ (motsats) 

 

Men (2) 
… när vi vill lära oss någonting men däremot finns det människor i andra 

länder 
Däremot (2) 
… när vi vill lära oss någonting men däremot finns det människor i 

andra länder 

Kausal 

 

Eftersom (1)  
Det är intressant att se eftersom det finns många manniskör i världen… 

Konditional (villkor) Om (2) 
Jag tycker bara att om alla i världen hade… 
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4.9.2 Kausal satskoppling  

 Ett betydligt större fel finns dock senare i texten, där studenten använder en adversativ, 

motsättande konnektiv istället för den kausala satskonnektiven därför: ”Manniskör som inte 

har datorer eller interneten får inte läsa eller upptäcka nya saker på nätet. De kan däremot inte 

växa som andra länder.” 

De kausala och adversativa konnektiverna kan orsaka mycket problem för läsaren om de 

används på fel sätt eller plats i meningen, eftersom de spelar en så pass viktig roll för 

sambandet. 

4.10  Student 10  

Den tionde och sista studenten är den text som har minst antal olika satskonnektiver. 

Studentens text visar en frekvens på 12 konnektiver, varav fem olika. Konnektiverna är 

fördelade mellan fem grupper, nämligen: 

 

Denna student är en av de två som hade minst antal konnektiver, samtidigt som hon/han 

inte har kortast text. Texten innehåller inga större fel där förståelsen går förlorad, men de 

snarast stilistiska missarna gör att texten får en stark betoning av att vara en inlärartext, 

 Student 10 

Additiv 

 

Och (4) 

De sitter bara och väntar varorna. 

 

Adversativ (motsats) 

 

Men (2)   

Om man använder internet en timme per dag kanske för att skriva till en 

kompis (…). Det är okej.  Men om man gör mer än de där sakerna på 

internet, så är det dags att tänka efter… 

Komparativ På samma sätt (1)  

Jag kan säga så att honungen är bra för hälsa, men om äter för mycket 

blir effekten tvärtom. Honungen kommer att skada hälsa. På samma sätt 

är det med internet. 

Konditional (villkor) Om (3)  

Men om man gör mer än de där sakerna på internet, så är det dags att 

tänka efter… 

Kausal  

 

För att (2)  

Men det fungerar inte så för att människorna lever för internet, tycker 

jag. 
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vilket enligt Blåsjö skulle kunna leda till att läsaren även börjar tvivla på innehållet (Blåsjö 

2010:56). 

4.10.1 Konnektivplacering 

I följande exempel har studenten använt en relativ bisats, men sedan inte satt verbet på 

andra plats, utan fortsätter att bygga på bisatsen med en additiv konnektor, vilket gör att 

läsaren antagligen fortsätter att läsa i väntan på ett verb som inte kommer: ”Många som 

sitter framför datorn och ”chata” med hela världen och glömmer bort vad händer omkring 

dem.”  

4.11  Satskonnektiver och sammanhang 

Vad gäller uppsatsens sista frågeställning (Finns det en koppling mellan antalet olika 

satskonnektiver och hur tydligt sammanhanget framträder i studenternas texter?), har jag 

inte hittat något som tyder på att så skulle vara fallet i de undersökningar som jag har gjort 

över detta. Tabell 1 visar den undersökning där jag försökte rangordna texterna utifrån hur 

pass tydligt deras satskonnektion framhävde textens samband enligt min bedömning. I den 

första kolumnen ses längst upp de texter som jag har bedömt vara mest tydliga i sin 

satskonnektion, där studentens tankar och argument framträder klart och tydligt.  De mest 

otydliga texterna, med stora oklara partier befinner sig längst ned i den första kolumnen. En 

snabb blick på nästa kolumn över antalet satskonnektiver i studenternas texter, visar att de 

högsta antalen inte befinner sig längre upp i tabellen bland de studenttexter som jag 

bedömde vara mer tydliga. 

Tabell 1. 

 
Plats/Studentnr. 

Utifrån min 

bedömning 

Antal 

olika 

konnekt. 

Frekvens  

konnekt. 

Antal  

grupper 

Antal  

ord tot. 

1/2 10 13 6 366 

2/1 12 16 7 410 

3/3 9 18 7 535 

4/9 7 10 6 366 

5/4 8 10 7 385 

6/10 5 12 5 316 

7/7 10 16 7 218 

8/5 10 23 7 319 
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9/6 8 12 6 292 

10/8 7 13 6 367 

 

 

Kolumnen över antal sidor togs med för att ett högre sidantal skulle kunna ge ett högre 

antal satskonnektiver. Den enda trend som kan ses i den kolumnen är att antalet ord 

tenderar att vara högre längre upp i tablån, vilket skulle kunna förklaras av att de studenter 

som tycker att det är lättare att uttrycka sig i skrift kan skriva snabbare, medan de studenter 

som har större problem med språket får tänka efter mer och därmed inte producerar lika 

långa texter på samma tid.  

 

 

5 Diskussion 

Angående undersökningens första fråga (Vilka satskonnektiver och konnektivgrupper 

använder studenterna i sina texter?) kan man konstatera att de flesta studenter visade 

exempel på en god variation av såväl konnektiver som konnektivgrupper. Jag är inte 

förvånad över att så pass många studenter valde variation framför att skriva lättlästa, men 

simpla texter eftersom de själva är vana att skriva på universitetet och därför har en klar 

vision om hur pass avancerad en argumenterande text behöver vara på den nivån.  

Vad gäller uppsatsens andra fråga (Vilka fel förekommer i studenternas 

konnektivanvändning?) kan man säga att ett återkommande fel som många studenter visade 

exempel på var övergeneralisering av konjunktionen ”och”. Ytterligare ett fel som många 

studenter tenderar att göra fel på är det ”svengelska” ”inte bara… men”, istället för ”inte 

bara… utan”, vilket kan vara förvirrande för läsaren som börjar leta efter en motsättning 

som inte kommer. Ett annat mindre problem, men likaväl genomgående för nästan samtliga 

studenter som använt antingen ”å ena sidan” eller ”å andra sidan”, är att de tenderar att 

glömma antingen den ena eller andra sidan av argumentet. Även om detta är något som 

svenskar också gör fel på, så var det så pass vanlig förekommande bland dessa studenter att 

det tål att noteras.  

Angående uppsatsens tredje frågeställning (Vilka, av de fel som studenterna gör i sina 

texter, orsakar störst problem för sammanhangets framkomst i texten?) kan man säga att de 

konnektivfel som orsakar störst problem för sammanhanget i texterna är när studenterna 

hämtar konnektiver från en annan konnektivgrupp, vilket signalerar fel satskoppling så att 
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läsaren blir förvirrad. Framförallt orsakar det stora problem när de kausala och 

adversativa/motsättande bindningstyperna inte används på rätt sätt eller plats, eftersom 

dessa har en så grundläggande roll i argumenterande text där man hela tiden bollar med 

tankebanor fram och tillbaka.   

Vad gäller uppsatsens sista fråga (Finns det en koppling mellan antalet satskonnektiver 

och hur tydligt sammanhanget framträder i studenternas texter?), nämndes i bakgrunden att 

en av de viktigaste punkter som skiljer första- och andraspråkstexter åt är hur de lexikala 

kohesionsmedlen varieras och hur den underliggande koherensen framträder (Connor:1984 

i Jansson 2000:26, se även Bakgrund, punkt 2.3).  Med anledning av detta uttalande 

tampades jag under uppsatsens gång med olika undersökningar för att se huruvida 

konnektivantal eller gruppantal hade någon inverkan på hur tydligt sammanhanget 

framkom i texterna. Jag fann dock inga siffror som tydde på någon sådan trend. Istället 

tolkar jag det som att andra typer textbindningsstrategier kan ha en lika stor inverkan på hur 

textens sammanhang framkommer. Ett annat problem som gjorde att undersökningen 

fallerade var att den egna tolkningen av texten blev väldigt subjektiv, och att en annan 

läsare kanske hade tolkat texten annorlunda och därmed förstått mer eller mindre av texten.   

Även om satskonnektiver är viktiga för att sambanden i texten ska framgå, så tolkar 

jag det som sagt som att även andra textbindningsstrategier kan ha en stark inverkan på hur 

textens sammanhang framträder eller inte. När det kommer till att skriva akademisk text på 

ett andraspråk, är det dock inte bara förståelsen av konnektivernas funktioner eller övriga 

ordval som kan bereda problem för inlärare. Även kulturella skillnader i textflöde och 

meningslängd kan bereda problem även för den student som är kapabel att skapa mycket 

invecklade men ändå korrekta meningar. Problemet skulle då istället kunna vara att 

meningarna är för komplicerade och invecklade för svenska akademiska 

skriftspråksnormer. 

Med tanke på studenternas språkliga nivå, tolkar jag det dock som att studenternas fel i 

deras satskonnektivanvändning och deras texter överlag berodde på språkliga brister, 

snarare än skillnader i skrivkultur. Det är möjligt att dessa eventuella skillnader i 

skrivkultur i så fall kommer visa sig tydligare på ett senare stadium när de avancerat ännu 

mer i det svenska språket och blivit lite säkrare på sin ordförståelse.  

Min tolkning av denna undersökning blir andra textbindningsstrategier såsom 

referensbindning, ledfamiljer och tematik kan spela en lika stor roll som satskonnektionen 

för att framhäva argument och tankar på ett tydligt sätt i en text. Metoden till denna 

undersökning kritiseras i kapitel fyra. 
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6 Framtida forskning 

Det hade varit intressant att vidga denna forskningsfråga till att även innehålla en kontrastiv 

aspekt, där studenternas konnektivanvändning på svenska hade ställts mot deras 

konnektivanvändning på modersmålet i stil med Janssons undersökning över persiska 

studenter som skriver på svenska (Jansson 2000). Detta skulle i så fall göras dels för att 

undersöka hur deras konnektivanvändning skiljer sig mellan de två språken och dels för att 

jämföra om texterna skiljer sig i meningsuppbyggnad och meningslängd för övrigt. Mina 

föraningar säger mig att studenten där uttrycker sig på ett mycket mer avancerat och 

nyanserat sätt. 
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Bilaga 1. Textexempel 

Här följer två av studenternas texter i sin helhet. Som tidigare nämnts, så räknas endast 

satskopplingen mellan två huvudsatser, eller mellan huvudsats och bisats, vilket utesluter 
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konnektiver framför infinitivfras eller substantiv. Följande text tillhör student nummer ett 

och är den text som innehåller minst antal konnektiver, nämligen sex stycken, fördelade på 

sex olika konnektivgrupper (se resultat, kapitel 3.10) 

6.1 Student 10 

Internet: ”Virtuala fängelse” 

Idag har ökat antalet av människor som brukar använda internet i deras vardagsliv. Det har 

blivit ett beroende form att människor leva. De går inte ute på stan för att handla med ”ett 

klick” de får vad de vill hemskickat från internet. De sitter bara och väntar varorna. Idag är 

det lättare också att skaffa ”vänner” med facebook, twitter eller andra social nättverket. 

Många som sitter framför data och ”chata” med hela världen och glömmer bort vad händer 

omkring dem. Skulle detta vara ett problem? En del människor tycker att det kan skada 

relationer mellan barn och föräldrar, fru och man och mellan bästa kompisar för att de har 

inte tid att umgås i familjen. Alla är för upptagna med internet.  

Internet kom till oss som ett verktyg för att hjälpa vardagslivet att bli enklare. Man 

behöver inte vänta i bankskör för att göra arende. Det kan lösa på internet och det är bra. 

Man sparar tid för göra annat behov som man fick inte tid då. Men det fungerar inte så för 

att människorna lever för internet, tycker jag. Jag kan säga så att honungen är bra för hälsa, 

men om äter för mycket blir effekten tvärtom. Honungen kommer att skada hälsa. På 

samma sätt är det med internet. Om man använder internet en timme per dag, kanske för att 

skriva till en kompis som har inte sett för länge eller släktingar, för att betala räkningar, för 

att söka jobb, för att köpa en bok billigare, för att lyssna på musik. Det är okej. Men om 

man gör mer än de där sakerna på internet, så är det dags att tänka efter hur ska man dela ut 

sin tid och inte kasta bort livet med onödiga internet.  

”Intern” på svenska betyder ”en person som sitter i fängelse”. Ordet är nästan lika som 

”internet”. Vem använder för mycket internet sitter i fängelse. Vill ni det? 

6.2 Student 1 

Följande text tillhör student nummer ett och är den text som innehåller flest antal 

konnektiver, nämligen 15 stycken, fördelade på åtta olika konnektivgrupper (se resultat, 

kapitel 3.1) 

 

”Internet är inte virtuellt längre!” 
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I dagens samhälle kan man inte leva utan internet. Enligt källor från Eurostat och SCB är 

det bara sju procent som inte har använt internet mellan 2008 och 2009 och dessutom finns 

det inga personer som inte har utnyttjat Internet mellan sexton år till trettio fyra år i 

Sverige. 

Jag tycker att det är nyttigt för oss att kunna använda Internet eftersom det ger oss 

värdefulla informationer. När den stora jordbävningen hände i Japan den elfte mars i år 

fungerade Internet bra eftersom man kunde hitta informationer som vart ens familj 

evakuerade eller var man kunde få mat och så vidare. De fick informationerna via internet 

med sina mobiltelefoner och de kunde få hjälp tidigare än förra likadana katastroferna. 

Visserligen kan man luras av fel information och det finns verkligen dåligt ljug men det är 

sant att flera personer har lyckats överleva tack vare Internet.  

Jag anser också att internet är ett viktigt verktyg för att få åsikter, känna de andras 

aktiviteter eller kommunicera med nya människor från hela världen. Tack vare Internet kan 

man få nyttig kunskap och information oavsett vilket land man bor i. Det är viktigt att det 

finns flera alternativ när man försöker förstå en sak och det blir möjligt genom Internet. 

Som revoltionerna i de arabiska länderna kan man göra vad som helst med Internet. Det är 

sant att det finns många illegala nedladdningar och anonyma attacker mot privata personer 

på Internet men det är fel att bara fokusera på negativa sidor om Internet anser jag. Det 

beror på hur man använder Internet.  

Givetvis är Internet inte ett perfekt verktyg ännu och det finns många område på 

Internet som man kan förbättra. Men Internet har redan varit en viktig del av vårt vardagligt 

liv och det är omöjligt för oss att leva utan Internet längre. Det finns några personer som 

säger att Internet påverkar oss dåligt och kritiserar dem som koncentrerar sig bara Internet-

världen. Jag anser att alla saker har bra sida och dålig sida så det är redan nonsens att 

kritisera bara Internets existens. Som jag har skrivit på rubriken är Internet inte bara 

virtuellt längre. Jag anser att det är dags att vi tänker hur vi alla kan använda Internet bättre 

eftersom det kan finnas sätt att förbättra världen med Internet. Jag anser att Internet är en 

bra uppfinning som har stora möjligheter. 

 

 

 

 


