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Sammandrag 

Hjälpverb tillhör de vanligaste orden i språket och syftet med denna undersökning är att beskriva 

andraspråksinlärarens användning av modala och futurumbildande hjälpverb. Användningen 

undersöks på två olika språkliga nivåer, senare delen av nybörjarnivå och avancerad nivå. 

Materialet för undersökningen är resonerande text, som använts vid examination. Hjälpverben 

excerperades och en kvantitativ jämförande studie gjordes mellan de två nivåerna. Därefter gjordes 

en djupgående analys av användningen av några hjälpverb. Resultatet visar att andelen hjälpverb är 

ungefär lika stor på de båda nivåerna. Kan är det vanligaste hjälpverbet. Vissa hjälpverb används 

bara på den avancerade nivån, t.ex. kommer att och får. Trots att hjälpverb verkar vara lättanvända 

för andraspråksinläraren innehåller texterna vissa semantiska avvikelser från målspråksnormen, 

framför allt vid ska, som på den lägre nivån ofta används icke-idiomatiskt, men på den avancerade 

nivån används i stort sett korrekt. Hur användningen ser ut kan bero på transfer, som ofta är en god 

hjälp vid användningen av hjälpverb i andraspråket, även om översättningar ibland leder till fel. 

Hjälpverbens frekvens i språkbruket och hur exponeringen ser ut i undervisning kan också tänkas 

påverka användningen. 

 

Nyckelord: språkinlärning, hjälpverb, modalitet, futurum, transfer 
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1 Inledning 

Hjälpverb, såsom kan, vill, måste, brukar och behöver är vanliga i språket, och den som lär sig ett 

nytt språk har ofta behov av hjälpverb redan tidigt i språkutvecklingen (Andersson & Stenquist 

1997:4). I de flesta språk finns hjälpverb, men de är inte alltid oproblematiska att översätta från ett 

språk till ett annat, och i denna uppsats vill jag beskriva hur hjälpverbsanvändningen kan se ut i 

andraspråket.  

I mitt arbete som lärare i svenska som andraspråk har det blivit tydligt hur viktigt det ibland kan 

vara att utveckla en väl nyanserad och idiomatisk användning av hjälpverb. Ett exempel på detta är 

när en nyanställd andraspråksanvändare med relativt hög språklig nivå råkade i konflikt med sin 

chef, då chefen uppfattat att ett mejl innehöll i det närmaste en hotfull uppmaning, konstruerad med 

bl.a. hjälpverbet ska. Avsikten i mejlet var från den anställdes sida att uttrycka en artig förfrågan. 

Konflikten kunde redas ut, och den anställde hade därefter ett starkt incitament för att tillägna sig 

hjälpverbsanvändningens alla möjligheter och fallgropar.  

Många av hjälpverben är oerhört vanliga och språkets allra vanligaste ord har ofta många olika 

betydelser (Viberg 2002b:121). Detta visar exempelvis också Olle Josephsons krönika Ordet ”kan” 

bär på oanade möjligheter (2014), där han resonerar kring att ordet kan kan användas på många 

olika sätt. Han pekar exempelvis på hur det kan syfta på tillåtelse att göra något, t.ex. Du kan prata 

nu (= du får prata nu) medan det i andra fall visar latent möjlighet att göra något, t.ex. Hen kan 

prata svenska nu (= hen har förmåga). I sin krönika kommer Josephson också in på den 

nyansskillnad som ryms i ordet och som ger en skillnad i satserna jag tycker och jag kan tycka. I 

vissa sammanhang gör man sig kanske mindre förarglig om man slösar på kan:et eftersom det är 

möjligt att uppfatta satsen som mindre direkt. Denna idiomatiska användning av ordet kan är 

knappast enkelt för en andraspråksanvändare att uppfatta, och det är inte troligt att vi ser den på 

tidiga nivåer i andraspråksinlärningen. Men vilka hjälpverb är det egentligen som används i svenska 

som andraspråk? Finns det lätta och svåra hjälpverb? 

Exempel på hjälpverb som skulle kunna ställa till problem för den som utgår från engelska och 

studerar svenska, är det svenska hjälpverbet vill. En första spontan gissning till översättning mellan 

svenska och engelska blir ofta felaktig, eftersom ordet är så likt det engelska ordet will, men 

skillnaden i betydelse mellan orden är stor. På en något mer avancerad nivå söker den 

engelsktalande kanske en bra översättning till must not, och då ligger måste inte kanske närmare till 

hands än får inte. 

 Det svenska språket är i ett inlärarperspektiv ett relativt väl undersökt språk. Forskning har visat 

hur språket utvecklas såväl syntaktiskt som morfologiskt från en lägre språklig nivå till en mer 

avancerad. När det gäller utvecklingen av hjälpverben i ett semantiskt perspektiv har detta inte i 
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särskilt hög grad studerats när det gäller svenska andraspråksanvändare. Internationella studier av 

hjälpverb har dock visat att det finns svårigheter med att på helt rätt sätt använda hjälpverb i 

andraspråket, och att det går att hitta både överanvändningar och underanvändningar av hjälpverb 

(Aijmer 2002:56).  

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att beskriva användningen av modala och futurumbildande 

hjälpverb i svenska som andraspråk och jämföra hur användningen ser ut på en lägre språklig nivå 

och en mer avancerad nivå.  Undersökningen sker med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 Hur ser frekvensen ut i användningen av modala och futurumbilande hjälpverb på lägre nivå 

och mer avancerad nivå? 

 Vilka modala och futurumbildande hjälpverb används och vilka förekommer inte på de båda 

nivåerna? 

 Finns det några fel i användningen, och i så fall vilka? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. Kapitel 2 är ett bakgrundskapitel som inleds med en beskrivning av 

hjälpverb och modalitet. I kapitlets andra del redogörs för andraspråksforskning och studier som 

gjorts av hjälpverb. Denna del innehåller också forskning om ordförrådets utveckling. Kapitel 2 

avslutas med exempel på hur hjälpverb presenteras i läromedel i svenska som andraspråk. I kapitel 

3 redovisas och diskuteras material och metod som använts i studien. Uppsatsen innehåller två 

resultatkapitel. Kapitel 4 är ett resultatkapitel där de kvantitativa resultaten redovisas, medan kapitel 

5 behandlar några av resultatet i en mer djupgående analys med resonemang kring tänkbara orsaker 

till resultatet. I kapitel 6 sammanfattas resultaten och diskuteras mot internationell forskning, teorier 

kring ordinlärning och i relation till hjälpverb i läromedel. I kapitel 7 avslutas uppsatsen med 

förslag till framtida forskning. 
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2 Bakgrund 

Detta bakgrundskapitel inleds med en beskrivning av vad hjälpverb är och sedan beskrivs modalitet 

och modala hjälpverb närmare. Detta följs av en kort beskrivning av det teoretiska perspektiv ur 

vilket studien ska förstås. Därefter redogörs för forskning av språkutveckling med fokus på 

hjälpverb och ordförråd. Kapitlet avslutas med exempel på hur hjälpverb behandlas i kurslitteratur i 

svenska som andraspråk.  

2.1 Hjälpverb 

Hjälpverben är vanliga i språket och många av dem tillhör de mest frekventa orden. När det gäller 

verblexikonet som helhet har man sett att de vanligaste verben täcker en stor del av den totala 

verbanvändningen. Viberg (1990:392) har undersökt ordförrådet i svenskan och visat att 

verblexikonets 20 mest frekvent använda verb nästan täcker 50 % av hela verbanvändningen i en 

text. Detta kan jämföras med t.ex. substantiv, där de 20 vanligaste substantiven bara täcker ca 8 % 

av den totala mängden substantiv. Av dessa mest frekventa verb är en relativt stor del hjälpverb. 

Vibergs undersökning av de 20 mest frekventa verben inkluderar de sex modala och 

futurumbildande hjälpverben kunna, ska, få, komma, vilja och måste (1990:405). Den relativa 

frekvensen av dessa och ytterligare några modala och futurumbildande hjälpverb visas i tablå 1. 

Listan bygger på sökning gjord av Lagervall (2014:407–410) i korpusen PAROLE. Korpusen 

innehåller text från romaner, dagstidningar, tidskrifter och webbtexter. Från sökningen har jag valt 

ut de modala och futurumbildande hjälpverben och listat dem i inbördes ordning från vanligast till 

mindre vanligt. 

Tablå 1 Svenskans vanligaste hjälpverb, fallande ordning (Lagervall 2014:407–410) 

  

1. ska 11. brukar 

2. kan 12. fortsätter 

3. får 13. tänker 

4. vill 14. hinner 

5. måste 15. vågar 

6. kommer att 16. låter 

7. börjar 17. verkar 

8. försöker 18. slutar 

9. bör 19. lär 

10. behöver 20. slipper 

 

2.1.1 Definition av hjälpverb 

För att definiera vad ett hjälpverb är kan man säga att det är ett verb som har ett annat verb eller en 

verbfras som bestämning. Hjälpverben har ofta ett enkelt betydelseinnehåll och kan beskrivas ha 
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”formordskaraktär”. Det är möjligt att uppfatta det som att hjälpverbet ”hjälper” huvudordet i 

verbfrasen (SAG 1999:2:536).  

Skillnaden mellan hjälpverb och huvudverb är inte absolut. Snarast räknar grammatiska 

beskrivningarna upp ett antal egenskaper som hjälpverb kan ha, och ju fler av dessa egenskaper 

verbet besitter desto mer typiskt hjälpverb kan man säga att det rör sig om. Dessa egenskaper är 

exempelvis att verbet oftast åtföljs av huvudverb i infinitiv utan användning av infinitivmärket att 

(Hen vill tala svenska/*Hen vill att tala svenska) och att verbet oftast inte har en regelbunden 

böjning. Exempel på en sådan typisk, oregelbunden böjning är ska, skulle, skolat eller kan, kunde, 

kunnat. Ytterligare en egenskap som är karaktäristisk är att de oftast inte ersätts av göra i kortsvar: 

Vill du gå hem? Ja, det vill jag/*Ja, det gör jag. Dessutom kan de oftast varken förekomma i 

imperativ eller passiv form (Palmer 2001:100). 

Vid en genomgång av hjälpverbsegenskaper kan man sluta sig till att t.ex. verben kan, ska, 

måste, vill, bör, får och lär har många av dessa egenskaper och räknas till de traditionella modala 

hjälpverben, medan verb som brukar, behöver, börjar, slutar, försöker, råkar, verkar, kommer, 

orkar, tycks och lyckas kan kategoriseras som modalliknande hjälpverb (SAG 1999:2:536–543). 

Vissa verb kan fungera både som självständigt huvudverb och som hjälpverb, t.ex. kan: Hen kan 

svenska (huvudverb) /Hen kan prata svenska (hjälpverb). 

Ovanstående resonemang om definition av hjälpverb gäller egentligen bara kategorierna modala 

hjälpverb och futurumbildande hjälpverb. Vid en komplett kategorisering av svenskans hjälpverb 

görs indelningen i tre olika huvudgrupper: temporala, passivbildande och modala hjälpverb. I 

kategorin temporala hjälpverb ingår har som åtföljs av supinumform och bildar tempus perfekt 

respektive hade som bildar preteritum perfekt, samt de futurumbildande hjälpverben, t.ex. ska, som 

följs av verb i infinitiv. De passivbildande hjälpverben inkluderar vara och bli som bildar passiv 

form av verbet tillsammans med ett particip (Hultman 2003:145–147). Denna uppsats behandlar 

dock bara användningen av modala och futurumbildande hjälpverb i andraspråket.  

2.1.2 Modalitet och modala hjälpverb 

I denna textdel beskrivs först begreppet modalitet och sedan följer ett resonemang om den 

kategorisering som kan göras av modala hjälpverb.  

Modalitet är ett begrepp som har att göra med talaren och talarens inställning till innehållet i 

satsen. Det är en markering som innebär en modifiering eller nyansering av hur satsinnehållet ska 

uppfattas av lyssnaren (Andersson 2007:9; Holmberg & Karlsson 2006:32). En sats utan 

modalitetsmarkör är:  

 

Hen pratar svenska.  
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Denna sats kan genom användning av modala hjälpverb modifieras på olika sätt t.ex.: 

  

Hen måste prata svenska.  

Hen bör prata svenska.  

Hen får prata svenska.  

Hen skulle ha kunnat prata svenska. 

 

Modalitet kan också uttryckas med hjälp av satsadverb eller kombinationer av satsadverb och 

hjälpverb, alternativt med andra typer av uttryck (Holmberg & Karlsson 2006:59, 69). 

Nedanstående meningar uttrycker alla modalitet, och betydelsen är om inte exakt lika, åtminstone 

snarlik. Modaliteten i detta fall innebär en försvagning av sannolikheten från satsen Hen kommer.  

 

Hen bör komma. 

Hen kommer troligen. 

Jag tror att hen kommer. 

 

I systemisk funktionell grammatik är modalitet ett väl studerat begrepp, när man försöker analysera 

den interpersonella metafunktionen i språket, alltså hur språket används och fungerar i skapandet av 

relationer mellan talare och lyssnare (Holmberg & Karlsson 2006:31). I ett sådant perspektiv 

studeras ofta modalitetens alla uttryck i texter, och man kan genom analyser säga något om 

exempelvis texters uttryck för distans- eller närhetssträvan till sin läsare eller försöka hitta de 

språkhandlingar som texten ger uttryck för med hjälp av satsens grammatik (Holmberg & Karlsson 

2006:70–71). Modaliteten analyseras i skalorna sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet 

(Holmberg & Karlsson 2006:58). När det gäller funktionell grammatik och modalitet har 

resonemanget dock inte utvecklats till att vara en komplett kategorisering av de svenska hjälpverben 

(Holmberg & Karlsson 2006:72), och därför kommer denna modell inte att användas för 

kategorisering av hjälpverb i denna uppsats. 

I traditionell grammatik brukar de modala hjälpverben indelas i olika kategorier, utifrån 

betydelse. Dessa betydelsegrupper gör det lättare av avgränsa hjälpverben och deras funktion från 

varandra (Lagervall 2014:22). Kategoriseringen kan dock göras på många olika sätt. I det följande 

textavsnittet presenteras indelningen som den ser ut i Svenska Akademiens grammatik (SAG) 

(1999), men andra kategoriseringar har också gjorts och etablerats, t.ex. Palmers indelning i Mood 

and Modality (2001). Det främsta motivet att använda SAG:s indelning är att den är omfattande och 

gjord utifrån de svenska hjälpverben. 
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 Två kategorier av modala hjälpverb som återfinns i de flesta indelningar är epistemisk och 

deontisk modal betydelse (Fernberg 2000:133). Epistemiska hjälpverb anger sannolikhet för satsens 

innehåll, exempelvis:  

 

Hen bör komma. (För hen brukar alltid komma.) 

Hen ska komma. (För hen har sagt det till mig.) 

Hen kan komma. (Det finns en möjlighet att hen kommer.) 

 

Med hjälp av de epistemiska modala hjälpverben modifieras sanningsgraden av satsen och det är 

mer eller mindre troligt att satsen överensstämmer med den faktiska verkligheten (Andersson 

2007:16). De epistemiska modala hjälpverben skulle kunna bytas ut mot andra verb såsom 

förefaller eller beräknas, alternativt mot adverb som möjligen, med bevarad betydelse av satsen 

(Sundman 1983:323). 

De deontiska modala hjälpverben har ett helt annat perspektiv och anger nödvändighet, möjlighet 

eller omöjlighet enligt någons beslut, t.ex.:  

 

Hen måste prata svenska.  

Hen kan prata svenska. (Hen har tillåtelse att prata svenska.) 

Hen får inte prata svenska.  

 

Det är i regel inte subjektet själv som har möjlighet att påverka satsinnehållet när det gäller de 

deontiska modala hjälpverben, utan detta görs eller har gjorts av någon eller något utomstående 

(Sundman 1983:324). 

 En annan betydelsekategori för modala hjälpverb i SAG är potentiella modala hjälpverb, som 

anger latent möjlighet för händelse eller någons förmåga, vilket t.ex. uttrycks med kan: 

    

Hen kan prata svenska. (Hen har lärt sig språket.) 

 

Ytterligare en kategori i SAG är de intentionella modala hjälpverben, där framför allt avsikt 

uttrycks med t.ex. vill och ska: 

 

   Hen vill lära sig svenska. 

 

I tablå 2 visas de vanligaste modala hjälpverben indelande efter betydelsekategorierna epistemisk, 

deontisk, potentiell och intentionell. Samma hjälpverb kan alltså ha flera olika betydelser, t.ex. ska, 

kan, måste och bör. 
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Tablå 2 Modala hjälpverb i betydelsekategorier 

Epistemiska deontiska potentiella intentionella 

ska ska  ska 

kan kan kan  

måste måste   

bör bör   

verkar    

lär    

 får    

 behöver   

 låter   

 slipper    

  hinner  

  orkar  

  vågar  

  törs  

   vill  

   tänker 

 

Utöver dessa kategorier nämns i SAG också aktionella modala hjälpverb (1999:2:510) som 

uttrycker en händelse i satsen t.ex. började och råkade, samt kausativa modala hjälpverb 

(1999:2:512) som har att göra med subjektets roll, t.ex. få någon att göra något. 

Det finns kritik mot den indelning av modala hjälpverb som finns i SAG. Fernberg (2000:129–

136) resonerar kring den syn som återspeglas i SAG när det gäller att den grammatiska 

beskrivningen utgår från språkets formsida snarare än betydelsesida. Språkets formsida är central i 

den traditionella svenska grammatiken, men Fernberg menar att modalitet är en betydelsekategori i 

språket och därför svårligen låter sig beskrivas tillfredsställande bara från språkets formsida. 

Dessutom kritiserar Fernberg uppräkningen av modala hjälpverb i SAG och menar att den kan te sig 

som en slumpartad upplistning av hjälpverben. 

Trots denna kritik används i denna uppsats kategoriseringen i SAG för indelning av de modala 

hjälpverben, eftersom den är den mest täckande beskrivningen på svenska.  

2.1.2 Futurumbildande hjälpverb 

Hur kategoriseringen ska göras av de modala hjälpverben i jämförelse med de futurumbildande 

hjälpverben är inte givet. I satsen: Hen ska komma kan ska uppfattas som en neutral 

framtidsreferens, men det kan också ha andra betydelser: 

Epistemisk betydelse: Hen ska komma (har jag hört ryktas om). 

Deontisk betydelse: Hen ska komma (för det är obligatoriskt att komma). 

Intentionell betydelse: Hen ska komma (eftersom hen har planerat det). 
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Det finns inte i forskningen på området en enhetlig uppfattning huruvida man bör skilja mellan de 

modala hjälpverben och de futurumbildande. Vissa forskare menar att det är möjligt att skilja de 

båda åt, medan andra menar att såväl temporala som modala betydelser behöver beaktas vid analys 

av futurum (Tropp 2003:31). I denna uppsats kommer de futurumbildande hjälpverben också att 

inkluderas i analysen. Futurala hjälpverb som ingår uppsatsens undersökning är ska, tänker och 

kommer att. Av alla de hjälpverb som ingår utmärker sig kommer att eftersom det oftast konstrueras 

med infinitivmärket att (även om vissa andra av hjälpverben som är ”icke-traditionella” också 

ibland används med infinitivmärke). En mer ingående beskrivning av futurumanvändning i 

andraspråkssvenska har gjorts i t.ex. avhandlingen Framtidsreferens i svenskt inlärarspråk (Tropp 

2003) och en ingående beskrivning av användningen av ska har gjorts i avhandlingen Modalverbet 

skall: tretton skrifter om tid och modalitet (Törnudd-Jalovaara 1991). 

2.2 Teori och forskning om språkutveckling och hjälpverb 

I detta avsnitt redogörs inledningsvis för studiens teoretiska perspektiv. Därefter behandlas svensk 

och internationell forskning som berör hjälpverb och utveckling av ordförråd i andraspråk. Avsnittet 

avslutas med resonemang kring vad det innebär att kunna ett ord.  

2.2.1 Teoretiskt perspektiv på språklig utveckling 

Språkinlärning kan ses som en process där det språk som inläraren håller på att tillägna sig kan 

analyseras som ett system som successivt växer. Det är föränderligt och har regelbundenheter som 

kan upplevas som avvikande jämfört med målspråkets regler (Abrahamsson 2009:21–22). Inläraren 

är en aktiv konstruktör av språket och präglas av både modersmål, kunskaper från andra tidigare 

inlärda språk, det redan tillägnade interimspråket och input från målspråket, och därför formas 

interrimspråket av processer som transfer, övergeneralisering av vissa drag och förenklingar av 

målspråkets system (Hammarberg 2013:35–36). Tidigare i andraspråksforskningen var teorier om 

transfer från modersmålet starka, men kontrastiva analyser av modersmål och målspråk har visat att 

interferenshypotesen inte är tillräcklig för att beskriva dragen i inlärarspråket. Istället kan man se att 

interrimspråkets variation är systematisk och att språkutvecklingen hos inlärare av samma målspråk 

får likartad utvecklingsgång trots olika modersmål. Detta har lett till studier som syftat till att 

beskriva hur dessa utvecklingsgångar ser ut (Hammarberg 2013:31–34; Abrahamsson 2009:21–22). 

Studier har gjorts av både grammatik och lexikon, och en hypotes är att det som är frekvent 

förekommande lärs in före det som är ovanligare och att vissa kategorier uppfattas av inläraren som 

viktigare än andra och därför lärs in tidigt (Abrahamsson 2009:60).  
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2.2.2 Utvecklingen av hjälpverbsanvändning i morfologiskt och syntaktiskt perspektiv 

När det gäller morfologiska och syntaktiska aspekter på användning av hjälpverb i svenska har 

Philipsson (2013:135) med hjälp av processbarhetsteorin undersökt språkutveckling och visat 

resultat som tyder på att inlärningsgången för verb är att enkla finita verbformer föregår 

verbkonstruktioner med hjälpverb + infinitiv och sammansatta tempus med har/hade + supinum 

utvecklas senare. Andra studier av svenskans ordföljd har också visat att utvecklingsgången när det 

gäller användningen av inte kan relateras till hjälpverben. Det är nämligen tillsammans med 

hjälpverb som placeringen av inte först uppträder korrekt i andraspråksvenskan. Senare etableras 

den korrekta användningen av inte efter satser med bara huvudverb. Detta betyder alltså att korrekt 

ordföljd i satsen Hen ska inte komma föregår korrekt ordföljd i satsen Hen kommer inte (Dooley 

Collberg & Håkansson 1994). 

2.2.3 Nukleära verb och semantiska betydelsefält 

När det gäller verblexikonets utveckling i svenska som andraspråk har studier av bl.a. Enström 

(1994) och Viberg (2004) visat att ordförrådet av verb kan analyseras in i semantiska betydelsefält. 

Tidigt i språkutvecklingen ses en användning av s.k. nukleära verb, där några vanliga verb får täcka 

stora betydelsefält, men i takt med att lexikonet växer gör inläraren avgränsningar i betydelsefältet 

och verben används allt mer specifikt och målspråksenligt. Ett exempel på detta skulle kunna vara 

att verbet gå på tidiga nivåer i språkutvecklingen används för nästan alla typer av förflyttningar, 

men något senare kan också verben åka, resa och promenera användas. På en avancerad eller 

målspråksliknande nivå finns ytterligare verb att beskriva förflyttningen med, t.ex. vandra, strosa 

eller en användning av exakt uttrycket förflytta sig.  

2.2.4 Utveckling av hjälpverbsanvändning i ett semantiskt perspektiv 

När det gäller utvecklingen och användningen av hjälpverb kan man konstatera att hjälpverben är 

vanliga och kan ses i många av världens språk, men de kan också beskrivas som ”a complex and 

untidy area of language which subbornly resists any attempt to impose order or systematicity” 

(Georgieva 1993:151). Trots denna bild av att hjälpverbsutvecklingen är svårbeskriven har försök 

gjorts att systematiskt beskriva hur modala hjälpverb börjar användas i ett andraspråk. Dittmar 

(1993) har studerat inlärare med tyska som målspråk och beskrivit de allra tidigaste 

modalitetsmarkörerna, som han kallar proto-modalitet. De första tecknen på modalitet, som kan ses 

innan inläraren egentligen har ett lexikon som är stort nog, är en markering med hjälp av 

intonationen. Genom intonationen kan inläraren t.ex. visa sin tvekan inför något, och på så sätt leda 

samtalspartner att bekräfta eller motsäga yttrandet. Därefter utvecklas modalitetsuttryck i form av 

användning av ord som bitte, som överanvänds i jämförelse med senare i språkutvecklingen och kan 
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uttrycka såväl artighet, som nödvändighet eller tvång (Dittmar 1993:225–226). När hjälpverben 

uppträder ses uttryck för deontisk modalitet före epistemisk modalitet, och när det gäller de 

deontiska modala hjälpverben börjar nödvändighet/tvång användas före möjlighet och omöjlighet 

(Terborg 1993:243–244). 

Georgieva (1993) har studerat hur personer med bulgariska som modersmål tillägnar sig 

engelska och hon menar att utvecklingen av hjälpverbsanvändningen kan ses i flera steg. Först kan 

en överanvändning av verben can och must med en deontisk betydelse konstateras, medan den 

epistemiska betydelsen täcks av adverbet maybe. Detta undvikande av epistemiska modala 

hjälpverb kvarstår även i någon mån på högre språkliga nivåer, där språkanvändningen i övrigt har 

nått en relativt idiomatisk nivå och fel oftast bara uppkommer under vissa omständigheter 

(1993:155–156). 

 Studier av användning av enskilda hjälpverb i andraspråksperspektiv och kontrastivt perspektiv 

har också gjorts av t.ex. Viberg (2002a; 2004) som studerat verbet få och konstaterat att det verkar 

förekomma mer sällan i svenska som andraspråk än i modersmålssvenska och Törnudd-Jalovaara 

(1991) som studerat ska har kommit fram till att det verkar överanvändas i svenska som andraspråk. 

2.2.5 Att kunna ord 

I forskning har man försökt beskriva vad det egentligen innebär att kunna ett ord. I vissa 

sammanhang kan det vara intressant att skilja mellan receptiv och produktiv kunskap. Den receptiva 

kunskapen betyder att ordet kan förstås, vilket inte ställer så höga krav på användaren. Genom olika 

strategier är det ofta möjligt att komma fram till en ungefärlig betydelse av ordet. Den produktiva 

kunskapen som handlar om att själv kunna använda ordet i den egna produktionen, ställer högre 

krav på språkanvändaren (Enström 2013:175). 

För att kunna använda ett ord behöver man ha kännedom om ordets morfologiska regler (böjning 

och avledning), syntaktiska regler (sammanställning till fraser, satser och meningar), semantiska 

regler (ords och ordkombinationers betydelse), pragmatiska regler (användning för olika 

kommunikativa syften) och känna till den fonologiska uppbyggnaden (Enström 1994:62). För att i 

skrift kunna använda ordet krävs också kännedom om ordets ortografi.  

Om detta omsätts till att gälla hjälpverb behöver användaren alltså veta hur morfologin ser ut: I 

verbkedjan med modalt hjälpverb står hjälpverbet i finit verbform (presens eller preteritum) och 

resterande av satsens verb – eventuella övriga hjälpverb och huvudverbet – står i infinit form. 

Syntaktiska regler innebär t.ex. utelämnad användning av att i verbkedjan och kunskap om 

ordföljden, t.ex. hjälpverbens placering i satsen i förhållande till huvudverb, subjekt, objekt och 

eventuella satsadverb, vilket kan tydliggöras i ett positionsschema. Språkbrukaren behöver också 

känna till ordets betydelse, den semantiska kompetensen, vilket till viss del går ihop med kännedom 
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om pragmatiska regler, alltså när det är lämpligt att använda hjälpverbet. Enström (2013:181) 

resonerar kring att kännedom om ordets betydelse kan specificeras i t.ex. kännedom om ordets 

motsats, bibetydelser och närliggande ords betydelse.  

 Att den pragmatiska kunskapen är särskilt viktig när det gäller hjälpverb påpekar Georgieva 

(1993:160–161), och menar att trots att man förstår betydelsen av ett ord och i allmänhet har ett 

relativt välutvecklat andraspråk, är det inte säkert att man på ett adekvat sätt behärskar de 

sociokulturella reglerna för att kunna uttrycka exempelvis närhet/avstånd eller 

engagemang/ointresse. God kännedom om pragmatiska regler för användning av hjälpverb är 

viktigt för att kunna använda ett språk på ett effektivt sätt. 

2.3 Hjälpverb i studiematerial 

På tidiga stadier i språkutvecklingen deltar många inlärare av svenska i någon form av formell 

undervisning och där startar uppbyggnaden av ordförrådet med hjälp av lärare och läromedel. 

Läromedlens presentation av hjälpverb torde i relativt stor utsträckning påverka undervisningens 

behandling av hjälpverb. I ett vanligt förekommande nybörjarmaterial avsett för vuxna som har 

studiebakgrund och minst ett gemensamt språk utöver svenska i klassrummet (vilket 

överensstämmer med de bakgrunden för de informanter som undersöks i denna uppsats) sker 

introduktionen av hjälpverb relativt tidigt (kapitel 4 av 20) och det är hjälpverben kan, vill, ska, 

samt måste, som introduceras först.1 

När den språkliga nivån utvecklas från en nybörjarnivå till en mer avancerad nivå ökar antalet 

hjälpverb, och antalet betydelser för hjälpverben ökar också när nivån blir mer avancerad. För att 

illustrera detta har tablå 3 konstruerats. Tablå 3 är två utdrag från samma läromedelsseries 

presentation av hjälpverb. Del A
2
 vänder sig till nybörjare i svenska och del B

3
 till mer avancerade 

språkanvändare. Del B innehåller fler hjälpverb än del A, såsom tillägg av inte till får, för att 

uttrycka förbud, och del B har också en ganska omfattande lista över ”nya” hjälpverb, t.ex. slippa, 

låta och råka. Dessutom presenteras vissa hjälpverb med flera betydelser på den mer avancerade 

nivån; i del B listas inte bara den deontiska betydelsen av måste och bör utan också den epistemiska 

betydelsen (förmodan).  

 

  

                                                           
1 Paula Levy Scherrer & Karl Lindemalm, Rivstart: A1 + A2, Textbok (Stockholm: Natur & Kultur, 2014, 2 uppl.), 

s.36. 
2
 Cecilia Fasth & Anita Kannermark, Form i fokus A: övningar i svensk grammatik (Lund: Folkuniversitetets förlag, 

2
 Cecilia Fasth & Anita Kannermark, Form i fokus A: övningar i svensk grammatik (Lund: Folkuniversitetets förlag, 

1996), s.100. 
3
 Cecilia Fasth & Anita Kannermark, Form i fokus B: övningar i svensk grammatik (Lund: Folkuniversitetets förlag, 

1997), s.64–65. 
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Tablå 3 Hjälpverb i läromedel på två nivåer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Del A  del B 
 

 

Hjälpverb betydelse hjälpverb betydelse 

 

kunna 

 

kunskap, förmåga 

 

kunna 

 

kunskap, förmåga 

 möjlighet  möjlighet 

   förslag, erbjudande 

    

vilja vilja, önskan vilja vilja, önskan 

    

måste tvång, plikt måste tvång, krav, plikt 

 uppmaning  uppmaning 

   förmodan 

    

få tillstånd, tillåtelse få tillstånd, tillåtelse 

 tvång, uppmaning  tvång, uppmaning 

 möjlighet  möjlighet, artighet 

   inträdande handling 

  få inte förbud 

    

skola framtid skola framtid  

 futurum + avsikt  framtid + vilja, plan  

 tvång, krav  tvång, krav, uppmaning  

   råd, förmaning 

   artighet 

    

böra råd böra råd 

   förmodan 

    

behöva behov, nödvändighet behöva behov, nödvändighet 

 tvång  tvång, krav 

    

bruka vana bruka vana 

    

  lär  antagande grundat på annans uppgift 

  orka  fysisk och psykisk styrka 

  våga, töras  mod 

  börja/sluta  början/slut 

  hinna  tid 

  tänka, ämna   plan, avsikt 

  försöka  försök, avsikt 

  slippa  ej tvång 

  låta tillstånd 

  råka  av en händelse göra något, ej plan/vilja 
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3 Material och metod 

I detta kapitel redovisas och diskuteras materialet för undersökningen och informanternas språkliga 

nivå. Därefter presenteras undersökningens metod. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring 

tillförlitlighet och generaliserbarhet, samt etiska aspekter.  

Genom att göra en longitudinell undersökning där man följer inlärare genom deras 

språkutveckling från nybörjare till avancerad nivå, och kontinuerligt under processen samlar 

exempel på hur språket ser ut vid vissa tidpunkter, kan man på ett detaljerat sätt studera språkets 

utveckling. Inom ramen för denna C-uppsats har ett sådant upplägg inte varit möjligt. För att 

efterlikna en longitudinell studie har jag gjort en tvärsnittsstudie där jag undersöker och jämför 

material från två olika nivåer. På så sätt täcks olika faser i inlärningsprocessen som kan visa hur 

språket utvecklas från en lägre till en mer avancerad nivå.  

 Det har i tidigare forskning på språklig utveckling visat sig att resultat från studier med 

tvärsnittsdesign överensstämmer med resultaten från efterföljande longitudinella studier 

(Abrahamsson 2009:59).  

3.1 Material 

Undersökningens material utgörs av text som skrivits och använts som examinationsunderlag på två 

kurser i svenska som andraspråk, som ges vid ett universitet i Sverige. Kursen på den lägre nivån är 

en kurs för utbytesstudenter. Den avancerade kursen är en kurs som ger behörighet i svenska för 

högskolestudier. En bild av hur de två olika språkliga nivåerna förhåller sig till varandra ges i figur 

1. De lodräta pilarna i figur 1 markerar för undersökningen valt material.  

Nivåbestämningen av texterna/texternas skribenter har gjorts genom att texten bedömts som 

godkänd av kursernas examinatorer.  

 



 

18 
 

 

 

 

3.1.1 Urval 

Av ca 75 texter skrivna höstterminen 2014 vid examination på kursen på A2-nivå valdes genom ett 

slumpmässigt urval 10 texter. Från examination på kursen på C1-nivå valdes också 10 texter 

producerade år 2013–2014, och där gjordes ett stratifierat urval, vilket innebar att texterna först 

indelades efter de tre terminer de skrivits, vilket också innebar olika uppsatsämnen. Sedan gjordes 

ett separat slumpmässigt urval i varje grupp. Ett stratifierat urval kan användas för att garantera att 

alla grupper, i detta fall de olika terminerna, blir representerade i stickprovet (Eliasson 2013:47–48). 

En anledning till att välja tre olika uppsatsämnen på den avancerade nivån var att försöka minimera 

den inverkan som ett specifikt uppsatsämne skulle kunna ha på val av hjälpverb. På den lägre nivån 

var skrivuppgiften av en mer allmän karaktär och därför gjordes bara ett slumpmässigt urval.  

3.1.2 Diskussion av material 

Texterna producerades som underlag för examination och eftersom viss sekretess föreligger i 

enlighet med utbildningsanordnarens önskemål kommer inte uppsatsämnena att redovisas exakt. 

Eftersom analysen endast sker av modala och futurumbildande hjälpverb bör inte uppsatsämnet i 

A1  

Nybörjare 

A2 

B1 
Mellannivå 

 

B2 

C1 

Avancerad 

nivå 
 

Urvalsgrupp 1 

Lägre nivå 

Urvalsgrupp 2 

Högre/avancerad nivå 

Figur 1 Språklig nivå för urvalsgrupper. 

 



 

19 
 

detalj ha särskilt avgörande för undersökningens resultat, men denna eventuella betydelse 

minimerades ändå på avancerad nivå där tre olika uppsatsämnen valdes.  

Något som kan ha betydelse för hur hjälpverbsanvändningen ser ut är texttyp/genre. Studier har 

visat att texttyp påverkar användningen av modalitetsmarkörer (Aijmer 2002:60).  Det var därför 

viktigt att materialen på de olika nivåerna skulle vara av samma texttyp. Av denna anledning har på 

båda nivåerna texter av resonerande, diskuterande och i någon mån argumenterande karaktär valts. 

Denna texttyp skulle kunna innehålla en relativt hög grad av uttryck för modalitet. Resonerande och 

argumenterande texttyper har även valts i tidigare studier av modalitet (Aijmer 2002:60). En annan 

typ av skrivuppgift, där syftet t.ex. skulle ha varit att beskriva ett skeende, eventuellt i relation till 

en specifik tid, skulle med största sannolikhet ha lett till en helt annan typ av hjälpverb i texten.  

  Internationella studier visar att användningen av modalitetsmarkörer kan skilja sig åt beroende 

på varifrån man kommer, eller kanske snarast varifrån man har sin skolbakgrund. Det finns en 

kulturell aspekt som inte handlar om direkt språklig transfer, utan om en slags transfer av 

pragmatiska regler för hur argumentationer och texter byggs upp, vilket kan påverka användningen 

av exempelvis modala hjälpverb (Aijmer 2002:60). I denna undersökning har dock ingen hänsyn 

tagits till skribentens språkliga bakgrund. Processen transfer används som en möjlig förklaring till 

hur användningen av hjälpverb ser ut. Dock är grundtanken i denna typ av studie att språklig 

utveckling ser ut på ett liknande sätt för alla inlärare av svenska (Hammarberg 2013:31), och att de 

icke målspråksenliga användningarna främst handlar om generella utvecklingsfel, vilket det 

teoretiska perspektivet och tidigare studier av inlärningsgångar bygger på. Därför görs en analys av 

användningen utan hänsyn till språklig bakgrund. Den undersökta gruppen andraspråksinlärare är 

dock homogen i avseende att de har tidigare studievana från hemlandet om minst gymnasium, och 

de har dessutom åtminstone grundläggande kunskaper i engelska.  

3.2 Metod 

Texterna tillhandahölls i handskriven form och skrevs av till digitala dokument. Först gjordes en 

pilotstudie som bestod av texter på fyra olika nivåer. Efter denna valdes A2- och C1-nivå för 

jämförelse. I texterna identifierades och excerperades de modala och futurumbildande hjälpverben. 

I excerptionen inkluderades de hjälpverb som nämnts i bakgrundskapitlet, alltså både de 

traditionella modala hjälpverben och de modalliknande hjälpverben, samt de futurumbildande 

hjälpverben. En typisk hjälpverbsegenskap är att det åtföljs av huvudverb i infinitiv form utan 

infinitivmärket att. Även i de fall där ett hjälpverb korrekt eller inkorrekt konstruerats med 

infinitivmärke inkluderades detta i analysen. Det temporala hjälpverbet har/hade inkluderades inte, 

och inte heller de passivbildande vara och bli. 
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 Förekomsten av hjälpverben på de olika nivåerna beräknades och användningen av hjälpverb på 

lägre och avancerad nivå jämfördes. 

Därefter kategoriserades hjälpverben efter de betydelser som de bär i satsen i enlighet med 

SAG:s indelning i epistemiska modala hjälpverb (grad av sanning), deontiska modala hjälpverb 

(nödvändighet eller normenlighet), potentiella modala hjälpverb (latent möjlighet och förmåga), 

intentionella modala hjälpverb (avsikt) samt aktionella modala hjälpverb (händelse i satsen) (SAG 

1999:4:282–290). En exakt kategorisering visade sig dock vara svår att genomföra, framför allt 

eftersom det dominerande hjälpverbet kan är möjligt att kategorisera som både epistemiskt, 

deontiskt och potentiellt, och det påpekas även i SAG (1999:4:298) att gränserna mellan de olika 

betydelserna av kan ofta är oklara. För att lösa det potentiella reliabilitetsproblem som en exakt 

beräkning skulle ha orsakat redovisas enbart övergripande tendenser när det gäller betydelse. En 

alternativ kategorisering skulle ha kunnat vara att utgå från funktionell grammatik, men eftersom 

kategoriseringen av modala hjälpverb inte är fullt utvecklad på svenska (Holmberg & Karlsson 

2006:72) föredrogs ändå den kategorisering som återfinns i SAG.  

Till sist gjordes en bedömning av hjälpverbsanvändningen utifrån morfologiskt, syntaktiskt och 

semantiskt perspektiv. Användningen av hjälpverben kategoriserades som korrekt, icke- idiomatisk 

(inte helt målspråksenlig) och felaktig. På samma sätt som i vissa andra undersökningar av liknande 

typ, t.ex. Tropp (2003) finns det inte en tydlig manual att följa för när användning ska räknas som 

exakt rätt eller fel språkligt sett. Detta har hanterats genom att SAG använts i den mån det är möjligt 

att hitta överensstämmande resonemang. För texterna på den lägre nivån finns vissa markeringar av 

felaktigheter från examinator och i övrigt utgår bedömningen från min språkkänsla och erfarenhet 

som lärare i svenska som andraspråk. Felanalys har inte varit det huvudsakliga syftet med 

undersökningen, men i definitionen av att kunna använda ett hjälpverb ligger också att kunna 

använda det på ett målspråksenligt sätt, och med hjälp av felanalys har vissa hjälpverb identifierats 

som verkar vara svåranvända. 

Resultaten från den kvantitativa undersökningen låg sedan till grund för en djupgående analys av 

ett antal utvalda hjälpverb. Analysen skedde genom att användningen av verbet detaljstuderades när 

det gällde frekvens, felaktig användning eller skillnader mellan de språkliga nivåerna. Resultatet 

från den kvantitativa undersökningen jämfördes med resonemang från grammatiska beskrivningar 

och forskning. De grammatiska beskrivningar som användes var SAG (1999), Svenska Akademiens 

språklära (Hultman 1993) och två kontrastiva grammatikor: Mål: svensk grammatik på svenska 

(Viberg, Ballardini & Stjärnlöf 1986) och Swedish: a comprehensive grammar (Holmes & 

Hinchliffe 1994).   
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3.3 Operationalisering, reliabilitet och generaliserbarhet 

Den grundläggande idén med denna undersökning är att visa om andraspråksinläraren ”kan” ett 

hjälpverb och ”kan använda” det. Operationaliseringen i detta fall har varit att se vilka hjälpverb 

som inläraren använder i faktiskt produktion av språk. Om ett ord används korrekt betyder det att 

användaren kan ordet. En felaktig användning kan konstateras, analyseras och försöka förklaras. 

Något som kan problematiseras med denna operationalisering är utebliven användning. Att 

konstatera en utebliven användning är enkelt, men att förklara vad det beror på är mer komplext. 

Utebliven användning skulle kunna bero på att användaren inte ”kan” ordet, men det kan också bero 

på att skribenten inte har en risktagande strategi och därför undviker ett ord som tolkats som oklart 

eller komplext att använda. Ytterligare en anledning till att ett hjälpverb inte använts kan vara att 

det inte funnits någon anledning att använda ordet, t.ex. beroende på att det inte är motiverat att ha 

en modalitetsmarkör i texten eller att skrivuppgiften inte lämpat sig för en viss uppsättning 

hjälpverb. I denna undersökning konstateras utebliven användning, och vissa tänkbara förklaringar 

diskuteras för några av hjälpverben, men eftersom denna undersökning t.ex. inte behandlar 

skrivstrategier kan en h   

Ett syfte i jämförande studier av språklig utveckling kan vara konstatera över- eller 

underanvändning av hjälpverb. Detta skulle enbart ha varit möjligt om ett referensmaterial, t.ex. en 

motsvarande text skriven av modersmålsanvändare, hade använts. Däremot kan man från 

undersökningen i denna uppsats se tendenser till t.ex. undvikande av hjälpverb som skulle ha kunnat 

vara lämpliga i en idiomatisk språkanvändning.  

En komparativ studie kan ha olika syften. Den kan t.ex. ha för avsikt att beskriva något eller vilja 

förklara något, men den kan också syfta till att möjliggöra förutsägelser om framtiden (Denk 

2002:8). Syftet med denna studie är att beskriva användningen av hjälpverb. I den djupare analysen 

i kapitel 5 resoneras dock kring möjliga förklaringar till vissa av hjälpverbsanvändningarna, även 

om detta inte är undersökningens huvudsyfte. Denna uppsats har inget prediktivt syfte, men idén 

bakom att kartlägga utvecklingsgångar i inlärarspråk kan vara att möjliggöra förutsägelser om hur 

framtida inlärares språkutveckling kommer att se ut.  

För att inga mätfel ska förekomma i undersökningen är det viktigt att definitionerna är så 

noggrant gjorda som möjligt. Jag har försökt vara tydlig i de definitioner som legat till grund för 

excerption av hjälpverb. För att undvika felaktigheter i resultatet har också undersökningen 

upprepats ett flertal gånger för varje text, och tydliga tabeller har konstruerats där analyserna 

dokumenterats. När det gällde kategorisering av betydelse genomfördes denna inte på ett detaljerat 

kvantitativt sätt, eftersom det var stor sannolikhet att den undersökningen inte skulle ha haft god 

reliabilitet.  
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De två nivåerna hos informanterna har bedömts av erfarna lärare vid antagning till kurs, och de 

texter som utgör material för studien har använts och godkänts vid examination. Den språkliga 

nivån har alltså kontrollerats vid flera tillfällen, vilket bör göra att denna variabel inte behöver 

problematiseras ytterligare. 

När det gäller generaliserbarhet kan man konstatera att antalet texter som analyserats är 

begränsat. Det är därför inte möjligt att dra slutsatsen att de hjälpverbsanvändningar som kan ses i 

denna undersökning gäller alla inlärare av svenska. I denna undersökning är inte skrivuppgifterna 

desamma på de två nivåerna, även om det handlar om resonerande och utredande text i båda fallen. 

Skrivuppgiften på lägre nivå behandlar ämnet på ett mer ett personligt plan, men utgår inte från ett 

subjektsperspektiv. På den avancerade nivån kräver skrivuppgiften att ett mer allmänt perspektiv 

antas. Skrivuppgifternas utformning kan ha påverkat undersökningsresultatet.  

I detta fall är grupperna relativt lika när det gäller utbildningsnivå, men modersmål skiljer sig åt, 

och hänsyn tas inte till att olika modersmål kan påverka på olika sätt, eftersom interimspråksteorin 

som undersökningen bygger på utgår från att det finns vissa generella drag eller stadier som kan ses 

för alla inlärare av svenska oavsett modersmål. Dock har alla undersöka andraspråksanvändare i 

denna undersökning kunskaper i engelska, och transfer sker inte bara från modersmål, utan också 

från andra tidigare inlärda språk.  

3.4 Etiska aspekter 

Eftersom hjälpverben är av formordskaraktär är det inte möjligt att identifiera skribenten av texten 

genom att bara se hjälpverben. Det är helt enkelt inte möjligt att se vems kan som räknats. Därför 

föreligger det ingen risk att konfidentialitetskravet frångås i uppsatsen. Texterna där hjälpverben 

identifierats förvaras på ett oåtkomligt sätt och kommer att tas bort när uppsatsen examinerats. 

Texterna är dessutom i de flesta fall endast försedda med kod i enlighet med utbildningsanordnarens 

riktlinjer för anonymiserade tentamina. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras kvantitativa resultat. Först redovisas hjälpverbens andel i texterna och 

sedan jämförs de verb som används på de båda nivåerna. Därefter redovisas verbens användning 

indelad i betydelsekategorier. Kapitlet avslutas med en redovisning av målspråksenlig och icke-

målspråksenlig användning av hjälpverben. De numrerade exempelmeningarna i kapitlet är hämtade 

från de skrivna texterna. 

4.1 Andelen hjälpverb 

Undersökningen av hjälpverb i texterna visar att förekomst finns på de båda undersökta nivåerna. I 

tabell 1 och 2 ses de undersökta texternas längd, de antal hjälpverb som förekommer i respektive 

text samt andelen hjälpverb i texterna. 

Tabell 1 Andel hjälpverb lägre nivå 

Text 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1: 6 1:7 1:8 1:9 1:10 
medel-

värde 

 

Antal ord 272 207 207 240 230 216 205 212 274 202 227 

Antal hjälpverb 12 11 8 11 12 13 4 13 10 8 10 

 

Andel hjälpverb 

(%) 

4,4 % 5,3 % 3,9 %  4,9 %  5,2 %  6,0 % 2,0 %  6,1 %  3,6 % 4,0 %  4,5 % 

 

Tabell 2 Andel hjälpverb avancerad nivå 

Text 2: 1  2: 2  2:3  2:4 2:5  2:6  2:7  2:8  2: 9  2:10  
medel-

värde 

Antal ord 432 695 459 565 379 400 603 516 658 413 512 

Antal hjälpverb 15 20 20 33 17 9 17 21 15 16 18 

 

Andel hjälpverb 

(%) 

3,5 % 2,9 % 4,4 % 5,8 % 4,9 % 2,3 % 2,8 % 4,1 % 2,3 % 3,9 % 3,7 % 

 

Som framgår av tabell 1 och 2 är skillnader i texternas längd mycket stor. Anledningen till detta är 

att skrivuppgifternas instruktioner skiljer sig åt när det gäller längd. På den lägre nivån är 

instruktionen att skriva en text med omfånget 200–250 ord. På den högre nivån är instruktionen att 

skriva en text på runt 400 ord. Dock verkar texternas längd inte ha någon större betydelse för 

andelen hjälpverb. Resultatet visar att hjälpverben i texterna utgör ca 2–6 % av textens totala antal 

ord.  Texterna på den lägre nivån innehåller dock i genomsnitt något fler hjälpverb, 4,5 %, jämfört 

med den högre nivåns 3,7 %. Denna skillnad är liten och den skulle kunna bero på språklig nivå, 
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men den skulle också kunna bero på skillnader i ämne. Vissa skrivuppgifter kan lämpa sig bättre för 

fler modalitetsmarkörer än andra uppgifter. 

Av dessa siffror kan man konstatera att användningen av modala och futurumbildande hjälpverb 

etableras relativt tidigt i språket. Det verkar som om hjälpverb är relativt enkelt att använda sig av i 

den egna språkliga produktionen, och det verkar inte som att en avancerad språklig nivå leder till att 

man använder större andel hjälpverb, möjligen tvärtom.  

4.2 Hjälpverb på de olika nivåerna 

När det gäller vilka hjälpverb som används på de olika nivåerna kan man se att det allra vanligaste 

hjälpverbet är kan, men ska, måste och vill är också vanligt förekommande på båda nivåerna. I 

tabell 3 och 4 ses de vanligast förekommande verben på de båda nivåerna. För att göra 

presentationen överskådlig står samtliga verb i tabell 3 och 4 i presens, oavsett förekommande form 

i texterna. 

 

Tabell 3 Sammanlagt antal hjälpverb lägre nivå 

 

Tabell 4 Sammanlagt antal hjälpverb avancerad nivå 

 
 

 Hjälpverb antal 

1. kan 48 

2. ska 22 

3. måste 6 

4. vill 6 

5. börjar 6 

6. bör 4 

7. behöver 4 

8. brukar 2 

9. försöker 2 

10. tänker 1 

11. hinner 1 

 
Totalt 102 

 

 Hjälpverb antal 

1. kan 87 

2 måste 19 

3. vill 17 

4. kommer att 15 

5. ska 15 

6. bör 8 

7. försöker 6 

8. får 6 

9. behöver 4 

10. brukar 2 

11. börjar 2 

12. verkar 1 

13. vore 1 

14. vågar 1 

 
Totalt 184 

Från tabell 3 och 4 kan man se att det är fler olika hjälpverb som används på den avancerade nivån, 

och att hjälpverbslexikonet sammanlagt i texterna på den högre nivån alltså är något större. De två 

verben kommer att och får förekommer inte alls på lägre nivåer, men vid ett flertal tillfällen på 

avancerad nivå. På avancerad nivå ses också användning av verkar, vore och vågar, medan tänker 

och hinner bara förekommer på lägre nivå. Det är också noterbart hur användningen av ska skiljer 

sig åt mellan de två nivåerna: på lägre nivå är ska det näst vanligaste hjälpverbet, men på avancerad 

nivå förekommer det mer sällan än kommer att.  
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När det gäller hjälpverbet bör finns det också en skillnad i användningen mellan de olika 

nivåerna. Denna skillnad syns inte i tabell 3 och 4 eftersom orden enbart redovisas i presens, men 

när det gäller bör förekommer verbet på den lägre nivån enbart i formen borde och på den 

avancerade nivån används framför allt bör, men borde förekommer också en gång.  

Undersökningen visar också att de inlärare som kommit längre i sin språkutveckling har en något 

större variation i sin hjälpverbsanvändning, eftersom det finns flera olika hjälpverb i texterna. För 

att inte ge extrema värden stor plats används medianen som medelvärde för detta, vilket ger en 

genomsnittlig användning av fyra olika hjälpverb i texten på lägre nivå och sex olika på avancerad 

nivå. Det finns dock en stor spridning. De texter (två på lägre nivå och en på högre nivå) som 

innehåller färst antal hjälpverb använder bara tre olika. I texterna på lägre nivå är det kan, ska och 

börjar respektive ska, behöver och försöker som används i de fallen, medan texten på högre nivå 

med endast tre olika hjälpverb använder kan, vill och kommer att. Den text som använt flest olika av 

hjälpverb är en text på den högre nivån och där kan åtta olika modala och futurala hjälpverb hittas. 

Hjälpverbsanvändningen för varje text återfinns i bilaga 1. 

4.3 Hjälpverbens betydelser 

I denna redovisning kategoriseras hjälpverben utifrån betydelse. Både ”funktionella” betydelser 

som möjlighet och prognos används, men också de mer teoretiska kategorierna epistemiska, 

deontiska och potentiella modala betydelser används. Först redovisas lägre nivå, sedan jämförs den 

avancerade och den lägre nivån.  

På lägre språklig nivå dominerar betydelsen möjlighet hjälpverbens användning. Det handlar 

främst om möjlighet som realiseras med verbet kan. Betydelsen kan ofta tolkas som potentiell 

(latent möjlighet) och ibland deontisk (möjlig eftersom det är tillåtet, liknande verbet får), vilket 

syns i exempelmening (1). 

    

(1) Du kan arbeta för du har ett franskt pass. 

 

Ska används på den lägre nivån för att uttrycka prognos, vilket resulterar i en icke-idiomatisk 

användning, men ska används också för att uttrycka avsikt. Texterna på lägre nivå innehåller också 

deontiska modala hjälpverb som uttrycker tvång med hjälpverbet måste och rekommendationer med 

hjälpverbet borde, men i ett fall uttrycks rekommendation också med skulle. Dessutom används 

behöver för att uttrycka deontisk betydelse. Vill används för att uttrycka önskan, men i ett fall också 

för att uttrycka avsikt. På den lägre nivån finns inga epistemiska modala hjälpverb som uttrycker 

sanningshalt i satsen. 
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 På den avancerade språkliga nivån där hjälpverbet kan dominerar i lika hög grad som på den 

lägre nivån, är det också oftast med en potentiell betydelse, men oftare än på den lägre nivån 

används det med deontisk betydelse (tillåtelse), och på den avancerade nivån förekommer också kan 

med epistemisk betydelse (sannolikhet i satsen). Exempelmeningarna (2), (3) och (4) från den 

avancerade språkliga nivån illustrerar skillnaden mellan de olika betydelserna av kan: 

 

(2) Orsaken till det kan vara att det bidrar till ett harmoniskt samhälle (epistemisk betydelse) 

(3) … att kunna säga vad man tycker utan att vara rädd … (deontisk betydelse) 

(4) Vilka faktorer kan påverka människors syn … (potentiell betydelse) 

 

Skillnaderna mellan de olika betydelserna av kan är inte alltid tydlig, och därför redovisas inte 

exakta antal betydelser i texterna, men de epistemiska modala hjälpverben förekommer på den 

avancerade nivån i denna undersökning, uttryckt med verben kan och verkar, medan dessa modala 

hjälpverb med epistemisk betydelse inte förekommer alls på den lägre nivån i texterna i detta 

material.  

När det gäller de deontiska modala hjälpverben används flera olika hjälpverb och former på den 

mer avancerade nivån såsom måste, bör, borde, får, kan och behöver medan texterna på den lägre 

språkliga nivån uttrycker deontisk modal betydelse genom måste, borde, behöver och kan. I 

materialet finns bara en enda användning av ska i deontisk betydelse (ungefärligt likvärdigt med 

måste i grad av tvång), men då är satsen citerad från ett inspirationsblad. Det finns alltså inget 

exempel på deontisk betydelse av ska i andraspråksanvändarnas egen produktion.  

Sammanfattningsvis kan man säga att möjlighet är den vanligaste betydelsen för hjälpverben i 

detta material. Det finns exempel på deontisk modal betydelse i texterna på båda nivåerna, men på 

den avancerade nivån används flera modala hjälpverb för att uttrycka detta. Ska används inte i 

deontisk betydelse i materialet. Den epistemiska modala betydelsen uttrycks på avancerad nivå, 

men inte på lägre nivå. Detta kan bero på språklig utveckling, men skrivuppgiften kan också 

påverka vilka betydelser skribenterna har behov av att uttrycka. Vissa hjälpverb har använts med en 

betydelse de egentligen inte har på svenska, vilket problematiseras i avsnitt 4.4 och 5. 

4.4 Analys av felaktig användning av hjälpverb 
Analysen av feltyper har gjorts genom en indelning i morfologiska fel (t.ex. användning av presens 

istället för infinitiv på det efterföljande verbet), syntaktiska fel (t.ex. användning av att eller 

placering av negation i förhållande till hjälpverb) och semantiska fel (felaktigt val av hjälpverb).  

Vid en analys är det slående hur få fel texterna faktiskt innehåller när det gäller morfologi och 

syntax i samband med användningen av hjälpverb. Av morfologiska fel finns det i texterna på lägre 
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nivå endast sammanlagt fem fel av 98 användningar. Tre av dessa fel gäller att presens valts istället 

för infinitiv på det efterföljande verbet, och de två resterande felen gäller att formen imperativ inte 

använts när den hade behövts. I texterna på den högre nivån förekommer inte något morfologiskt fel 

på hjälpverb eller efterföljande huvudverb.  

I ett syntaktiskt perspektiv finns på den lägre nivån några fel gällande användning av att efter 

verbet behöver. Såväl examinerande lärare som jag uppfattar användningen som felaktig. På den 

avancerade nivån används att vid några tillfällen tillsammans med de icke-typiska hjälpverben, och 

användningen bedöms som idiomatisk. Sammanfattningsvis kan man konstatera att både när det 

gäller morfologi och syntax är användningen mer korrekt på den högre språkliga nivån än den lägre. 

Dock finns inte heller på den lägre nivån särskilt många språkliga fel. 

När det gäller semantiska fel finns det några fler felaktiga eller icke-idiomatiska användningar av 

modala och futurumbildande hjälpverb. Dessa har excerperats ur texterna och kan ses i detalj i 

bilaga 2. Där presenteras också förslag på målspråksenlig användning för respektive avvikelse. På 

den lägre nivån finns enligt min bedömning 20 semantiska avvikelser från vad som uppfattas som 

helt korrekt i målspråket. De allra flesta av dessa (17 stycken) handlar om felaktig användning av 

ska, där framför allt kommer att, men ibland också presens, hade varit att föredra för att det ska låta 

rätt på svenska. På den högre nivån förekommer denna användning av ska istället för kommer att 

endast hos en av skribenterna. Fördelningen när det gäller antal semantiska felaktigheter är relativt 

ojämn texterna emellan, framför allt på den högre nivån där en text innehåller fem ur ett semantiskt 

perspektiv felaktiga hjälpverbsanvändningar, medan fem av de tio texterna inte innehåller några 

felaktiga användningar av hjälpverb.  

4.5 Sammanfattning kvantitativa resultat 
Resultatet i denna undersökning visar att hjälpverb används i ungefär lika stor utsträckning på både 

lägre och avancerad språklig nivå i skriftlig produktion i de utvalda texterna, även om frekvensen av 

hjälpverb är något högre på den lägre nivån. Det vanligaste hjälpverbet är kan, som utgör nästan 

hälften av hjälpverbsanvändningen på båda nivåerna. Därefter följer ska, måste, vill och kommer 

att. Dock förekommer kommer att inte alls på den lägre nivån. Detta gäller också får. Dessutom 

skiljer sig användningen av verbet bör mellan nivåerna. På lägre nivå används bara formen borde, 

men på avancerad nivå används båda, med övervikt för bör. Att uttrycka möjlighet är den främsta 

betydelsen som hjälpverben fyller i texterna. På den mer avancerade nivån förekommer också att 

hjälpverben har en epistemisk modalitet, alltså säger något om sannolikheten i satsen. Denna 

betydelse förekommer inte på lägre nivå. Vid en analys av de fel eller de icke-idiomatiska uttryck 

som texterna innehåller kan man se att användningen ofta är helt korrekt, särskilt när det gäller 

morfologi och syntax. På den lägre nivån finns några fler fel än på den mer avancerade. De flesta 
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felaktiga eller icke-idiomatiska användningar är semantiska, och gäller framför allt användning av 

ordet ska.  
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5 Analys av användningen av kan, ska, bör och får 
För en fördjupad analys av hur hjälpverbsanvändningen ser ut och vad som kan ligga bakom 

resultatet i undersökningen har några hjälpverb valts ut. Kan har valts eftersom det är det vanligaste 

hjälpverbet i denna undersökning. Ska är också vanligt och behandlas i detta kapitel tillsammans 

med kommer att, eftersom många semantiska avvikelser rör dessa verb. Dessutom behandlas borde 

och får eftersom det finns en skillnad i hur användningen ser ut på de två nivåerna.  

I analysen sätts resultatet från undersökningen i relation till grammatiska beskrivningar av 

användningen och tidigare forskning om de enskilda verben. 

5.1 Kan 

Kan är det överlägset vanligaste hjälpverbet i texterna på alla nivåer. I genomsnitt står kan för 

nästan hälften av alla förekomster av hjälpverb i texterna, 44 % på lägre nivå och 47 % på 

avancerad nivå, se tabell 5 och 6. 

Tabell 5 Andel kan, lägre nivå 

 

Tabell 6 Andel kan, avancerad nivå 

 

Text 

 

2:1  2:2  2:3  2:4 2:5 2:6  2:7  2:8  2:9  2:10  
Medel- 

värde 

 

antal hjälpverb 
15 20 20 33 17 9 17 21 15 16 18 

 

antal kan 
4 9 8 17 11 5 8 11 5 9 9 

 

andel kan av hjälpverb 

(%) 

27 % 45 % 40 % 52 % 65 % 56 % 47 % 52 % 33 % 56 % 47 % 

 

Kan är ett mycket vanligt ord i det svenska språket. Både Vibergs undersökning (1990:405) och 

korpussökningen av Lagervall (2014:407–410) som presenterades i kapitel 2.1 visar att är det ett av 

de allra vanligaste verben i svenskan och därför exponeras inläraren tidigt för ordet. Ordet är 

möjligt att använda i många olika betydelser och i svenskan kan det ha en epistemisk betydelse 

 

Text 

 

1:1 1:2 1:3  1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 
Medel- 

värde 

 

antal hjälpverb 
12 11 8 11 12 13 4 13 10 8 10 

 

antal kan 
5 6 2 7 8 6 0 5 5 4 4,8 

 

andel kan av hjälpverb 

(%) 

42 % 55 % 25 % 64 % 67 % 46 % 0 38 % 50 % 50 % 44 % 
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(grad av sanning), deontisk betydelse (möjlighet eller tillåtelse enligt någons åsikt) och potentiell 

betydelse (latent möjlighet) (SAG 1999:4:298–303). Om inläraren kan ett till svenskan närliggande 

språk kan också de formella likheterna mellan ordet och dess översättningar vara stora, t.ex. 

engelskans can. Detta kan antas underlätta inlärningen och användningen av ordet.  

Trots att ordet kan liknar ord som återfinns i andra språk är det inte säkert att användning är helt 

överensstämmande. Det finns några tveksamma användningar av kan i materialet, och då handlar 

det exempelvis om användning av preteritumformen av verbet, som ses i exempel (5). 

 

(5) Man kunde länge diskutera om det finns en lösning 

 

I exempel (5) handlar det inte om preteritum, utan snarast om en variant av hypotetisk användning, 

och kunde kan med fördel ersättas med skulle kunna, men även användning av en enkel presensform 

låter målspråksenligt. Skribentens modersmål är inte känt, men alla skribenterna behärskar engelska 

och om man jämför med exempelvis engelska, där could kan användas för konditionalis är det 

möjligt att användningen i detta fall är påverkad av transfer från engelska till svenska.  

Ytterligare ett exempel från materialet visar svårigheten med att kan på svenska oftare uppfattas i 

betydelsen förmåga, än som betydelsen tillåtelse/förbud. Exempel (6) kommer från en text på 

avancerad nivå:  

 

(6)  Flera tror att föräldrar kan slå barn. Nej, de kan inte göra så eftersom …  

 

Meningarna i exempel (6) uppfattas inte som helt korrekt på svenska, eftersom associationerna 

snarast går till förmåga, vilket i SAG definieras som potentiell betydelse, och inte till 

tillåtelse/förbud, alltså en deontisk betydelse (SAG 1999:4:300), men skribentens avsikt är att 

använda deontisk betydelse här. Enligt SAG är det möjligt att använda kan i deontisk betydelse när 

”en person som har rätten att medge eller tillåta en aktion säger att aktionen är möjlig för 

subjektsreferensen” (SAG 1999:4:300). I exempelmeningen (6) med barnaga, är det naturligtvis inte 

skribenten av meningen som har rätt att säga att det är tillåtet eller inte tillåtet, utan skribenten avser 

att visa tillåtelse eller förbud sett ur ett juridiskt/samhälleligt perspektiv, och därför fungerar inte 

kan optimalt i detta exempel. Däremot är det möjligt att använda kan med deontisk betydelse i t.ex. 

Du kan inte komma hem till mig idag. I sådana fall handlar det om en sats som kan kontrolleras från 

ett individperspektiv, och kan fungerar bra. I exempelmening (6) skulle kan ha kunnat ersättas med 

får respektive får inte. Hjälpverbet få verkar dock vara svåranvänt i andraspråkssvenska, vilket 

diskuteras i avsnitt 5.4. 
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Sammanfattningsvis är kan ett välanvänt ord, och andraspråkanvändarna i detta material lyckas i 

allmänhet bra med användningen av ordet. Ordet verkar läras in tidigt, och användningen på lägre 

språklig nivå blir i allmänhet helt korrekt. Det är möjligt att använda ordet i många olika betydelser, 

men i det finns begränsningar i användningen, och det är möjligt att transfer kan leda till 

felaktigheter i vissa av dessa fall.  

5.2 Ska   

Ska är också ett mycket vanligt förekommande hjälpverb i texterna. Från undersökningen kan man 

se att det främst är på den tidiga språkliga nivån som ska förekommer mycket frekvent. Näst efter 

hjälpverbet kan är ska det oftast använda. På den avancerade nivån är dock hjälpverben måste, vill 

och kommer att mer vanligt förekommande än ska.  

Ska kan i det svenska språket användas intentionellt, alltså ge uttryck för vilja i satsen, t.ex. Jag 

ska köpa en cykel, för det har jag bestämt. Ska kan också vara ett lämpligt alternativ om det handlar 

om en epistemisk betydelse (grad av sanning) men då behöver satsinnehållet vara baserat på 

information från annan källa och användningen av ska motsvarar hjälpverbet lär, eller frasen har 

jag hört, t.ex. Det ska regna imorgon, hörde jag på väderrapporten. Ska kan också användas med 

deontisk betydelse, t.ex. Du ska prata svenska på jobbet och anger i detta fall ett krav på någon 

beroende på en social eller funktionell norm (SAG 1999:4:312–320).  

5.2.1 Ska eller kommer att? 

Från texterna blir det tydligt att ska inte alls är oproblematiskt att använda. På den lägre språkliga 

nivån, där antalet förekomster av ska i någon form är 22 stycken är hela 17 stycken användningar 

felaktiga eller åtminstone inte helt idiomatiska. Exempel (7) visar hur användningen kan se ut:  

 

(7) *Förresten ska du behöver en cykel här! 

 (Förresten kommer du att behöva en cykel här!/Förresten behöver du en cykel här!) 

 

I (7) handlar det om en förutsägelse om framtiden, och i sådana fall är det ofta kommer att som är 

förstahandsvalet (Hultman 2003:268). När det handlar om en prognos kan ska framför allt användas 

om informationen baseras på annan källa (SAG 1999:4:312). 

 Törnudd-Jalovaara (1991) menar att ska är överanvänt hos finska inlärare av svenska som ett 

neutralt uttryck för futurum. Törnudd-Jalovaara menar att en anledning till detta är att hjälpverbet 

ska i t.ex. grammatikböcker framställs som mycket lämpligt att använda futuralt. Istället borde 

prioriteringsordningen vid futurumbildning vara presens som första alternativ, i andra hand kommer 

att och först därefter ska, eftersom ska oftare är rent modalt än futuralt i sin betydelse (Törnudd-

Jalovaara 1991:8). Tropp (2003) undersöker också användning av ska. Tropp kan inte i sin 
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undersökning statistiskt visa att det faktiskt rör sig om en överanvändning av ska som 

framtidsmarkör, även om vissa av resultaten pekar mot det, men hon kan konstatera att ska används 

prediktionellt, alltså för att göra förutsägelser om framtiden, och att endast en mycket liten andel av 

användningen faktiskt är idiomatisk i inlärarspråket (Tropp 2003:97).  

I undersökningen i denna uppsats innehåller texterna på den lägre språkliga nivån inte någon 

användning av kommer att överhuvudtaget, utan endast ska, medan det på den avancerade nivån 

används ett lika stort antal kommer att som ska, se tabell 3 och 4. Samma resultat syns också i 

Tropps undersökning där kommer att används väldigt sällsynt på lägre nivåer, men mer frekvent på 

högre nivåer (Tropp 2003:100). 

I Svensk grammatik på svenska (Viberg m.fl. 1986:83) konstateras att skillnaden mellan kommer 

att och ska är något som utmärker det svenska språket och man menar att den typ av futurum som 

kommer att uttrycker är mycket ovanligt i världens språk. Om kommer att saknar motsvarigheter i 

många språk skulle detta kunna vara en bidragande orsak till att det verkar vara svårt att använda 

tidigt i språkutvecklingen, innan man tillägnat sig de för svenskan specifika semantiska reglerna. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att på lägre språkliga nivåer används ska för futurum 

frekvent, men det är inte lätt att använda idiomatiskt. Det blir korrekt i de fall där någons vilja 

uttrycks. På högre språkliga nivåer har betydelseskillnaden mellan ska och kommer att uppfattats 

och då är användningen i hög grad korrekt av såväl ska som kommer att. Samma tendens kunde 

också ses i Tropps avhandling (2003:166).  

5.2.2 Skulle 

Preteritumformen skulle används när man vill tala om dåtid och bildar tempus futurum preteritum. 

Skulle används också när satsens innehåll är hypotetiskt, t.ex. i konditionala satser. Dessutom kan 

det användas för artighet (SAG 1999:4:315; Hultman 2003:145, 269; Holmes & Hinchliffe 

1994:292). I undersökningen finns inget exempel på futurum preteritum, men ett fåtal konditionala 

satser finns. Dessa har konstruerats korrekt ur ett semantiskt perspektiv, även om vissa syntaktiska 

svårigheter att få hela huvudsatsen korrekt kan ses, t.ex. i mening (8) från avancerad språklig nivå: 

 

(8) Vi kan titta på olika exempel om skulle vi ingripa. 

 

Användningen av hjälpverben är helt korrekt, men syntaxen blir fel, då hjälpverbet hamnar efter 

bisatsinledaren, där subjektet borde ha stått. Detta skulle kunna förklaras med en övergeneralisering 

av det för svenska markerade draget med verbet i andra position i huvudsats. 

I texterna kan noteras att ingen användning finns av verbkedjan skulle kunna. I exempelmening 

(9) används skulle:  
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(9) Det skulle möjligtvis främja vår förmåga att förstå och acceptera olikheter i andra  

 

Mening (9) är korrekt i sin nuvarande form men i detta fall hade det varit möjligt att använda skulle 

kunna. Ytterligare ett alternativ i denna mening hade varit att använda kan.  

  I SAG (1999:4:304) beskrivs skillnaden mellan kan och skulle kunna när det handlar om 

hypotetisk betydelse, t.ex. Du kan börja studera svenska eller Du skulle kunna börja studera 

svenska och beskrivningen säger att användningen av kan möjligen anger en mer objektiv möjlighet 

än skulle kunna, men att skillnaden dock är liten.  

Noterbart i samband med en eventuell avsaknad av användning av skulle kunna i 

andraspråkstexterna, är avsaknaden av längre verbkedjor i stort. Användning av ett hjälpverb + 

huvudverb är enkel, och kan ses på låg språklig nivå, men texterna på båda nivåerna innehåller få 

verbkedjor med tre verb. På den lägre nivån finns endast ett exempel: tänker börja plugga, men 

även på den högre språkliga nivån finns bara tre längre verbkedjor: skulle vilja säga, måste försöka 

att vara och kan komma att ändras.  

5.3 Bör och borde 

När det gäller orden bör och borde visar undersökningen att det bara är varianten borde som 

används på den lägre språkliga nivån, i fyra av tio texter och användningen är idiomatisk. På den 

avancerade nivån används framför allt formen bör. Denna används bara i två av texterna, men då 

relativt frekvent, tre respektive fyra gånger. Borde används en gång i en annan av texterna. Alla 

användningar är idiomatiska.  

Skillnaden mellan bör och borde beskrivs av Holmes och Hincliffe (1994:294) med att varianten 

borde är ”more polite and tentative”. I SAG beskrivs både epistemisk betydelse (grad av sanning) 

där borde visar att ”kalkylen är mindre säker än vid bör” (1999:292) och deontisk betydelse där bör 

ofta används som en sträng rekommendation, medan borde ger en mjukare, mindre moraliserande 

ton. I den deontiska varianten av borde ryms också aspekten att talaren inte säkert tror att 

rekommendationen kommer att följas (SAG 1999:4:292–293). 

Möjligen är det så att borde är vanligare i talspråk än formen bör, just tack vare sin mjukare ton 

som kanske lämpar sig bättre i social interaktion. Om inlärarna mest exponerats för formen borde är 

det kanske därför den ses redan på tidiga stadier. En annan tänkbar förklaring till varför man 

använder borde i stället för bör på lägre nivå är att man känner till båda varianterna, men att 

kontexten och uppgiften lämpat sig bättre för användning av borde.  

Det finns ytterligare en användning som kan diskuteras när det gäller bör/borde. Exempel (10)  

kommer från den lägre nivån:  
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(10)   Jag tycker att du skulle komma hit  

 

Användningen är inte direkt fel, men det låter ändå inte riktigt idiomatiskt. Att använda borde 

skulle ha kunnat vara ett bättre alternativ. Det kan vara så att skribenten önskar skriva borde men att 

transfer från engelska möjligen har lett till en inte helt perfekt användning, eftersom det finns en 

formell likhet mellan skulle och det engelska should. I Holmes och Hinchliffe (1994:294) finns det 

en not om att ”English ’you should’ indicating suitability is never translated as skulle, which is 

conditional”, vilket kan ge en ledtråd om att transfer kan förekomma mellan verben och orsaka 

svårigheter i användningen av skulle och borde på svenska.  

5.4 Får 

Av hjälpverbet får finns inga belägg i texterna på den lägre språkliga nivån, men på den avancerade 

nivån används få i tre av de tio texterna, i betydelsen tillåtelse. I avsnitt 5.1 sågs en användning av 

kan som skulle ha låtit bättre om den ersatts med får, framför allt när det handlar om en negerande 

sats: Man får inte slå barn hellre än Man kan inte slå barn. 

Viberg (2004) har studerat användningen av verbet får hos barn med L1-svenska och L2-

svenska, och han kunde konstatera att verbet är underrepresenterat hos barn med svenska som 

andraspråk, och han kunde också se att frekvensen av få ökade med en högre språklig nivå (Viberg 

2004:212). I ytterligare en studie av Viberg (2002:a) undersöks de olika betydelser få kan ha. Få är 

ett verb som kan användas på många sätt. Som huvudverb har det den ungefärliga betydelsen motta, 

och som hjälpverb ofta betydelsen tillåtelse, i jämförelse med får inte som används vid förbud. 

Förutom som verb finns homonymen och adverbet få, som fungerar som motsatsen till många. En 

förklaring till att hjälpverbet få möjligen upplevs som svårt att använda tidigt i språkutvecklingen är 

att det förekommer i flera olika betydelser i svenskan. Dessutom har det inte ett liknande skriftligt 

uttryck i många andra språk, vilket leder till att transfer som underlättande för användningen inte 

heller uppstår. 

5.5 Sammanfattning analys 

I detta kapitel har användningen av några utvalda hjälpverb studerats närmare. Exempel från 

texterna har lyfts och försök har gjorts att med hjälp av grammatiska beskrivningar och tidigare 

forskning förklara användningen och vad som skulle kunna påverka denna.  

Kan är ett mycket vanligt hjälpverb och det används ofta helt korrekt. Ibland används det där 

skulle kunna och får hade varit mer idiomatiska, och detta skulle kunna bero på transfer. Kommer 

att används inte på lägre nivå, vilket leder till många icke-idiomatiska uttryck för prognos, där ska 
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felaktigt används, men på avancerad nivå är förmågan att skilja mellan ska och kommer att i stort 

sett etablerad. När det gäller verbet bör används på den lägre nivån enbart formen borde. Detta 

skulle kunna bero på att varianten är vanligare i det språk inlärarna har exponerats för. Det finns en 

risk att bör/borde ersätts med skulle i inlärarspråket, eftersom skulle har en formell likhet med det 

engelska should. Ett hjälpverb som inte används i hög utsträckning i inlärarspråk är får. Det ersätts i 

några exempel från detta material med verbet kan. Att får saknar formell likhet med motsvarande 

ord i andra språk kan vara en förklaring till den sparsamma användningen. Ytterligare en 

komplikation med får är att ordet också har andra betydelser som mottar och motsats till många.  
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6 Diskussion 
Detta diskussionskapitel inleds med en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten. Därefter 

diskuteras studiens resultat mot tidigare forskning som presenterats i bakgrundskapitlet. 

Diskussionskapitlet avslutas med en reflektion över studiens resultat i förhållande till hjälpverbens 

förekomst i språket och i studiematerial i svenska som andraspråk.  

Resultatet från denna undersökning visar att modala och futurumbildande hjälpverb används 

redan på en relativt tidig nivå i språkinlärningen. På en mer avancerad språklig nivå har 

användningen utvecklats, vilket kan ses genom att flera typer av modala hjälpverb används och 

användningen är mer specifik och idiomatisk, även om denna undersökning visar att det fortfarande 

på avancerad språklig nivå finns hjälpverb som inte används, eller som inte används 

målspråksenligt. 

När det gäller en eventuell utvecklingsgång för hjälpverb kan en sådan inte beskrivas utifrån 

denna undersökning, men tidigare studier av verblexikonet har visat att användningen av verb 

etableras i semantiska fält, där en överanvändning av de nukleära verben i de olika fälten kan ses 

tidigt i språkinlärningen, och att användningen utvecklas mot allt fler och mer specifika verb 

(Enström 1994). Bland dessa nukleära verb finns de vanligaste hjälpverben representerade, t.ex. vill, 

kan, måste och ska. Internationella studier med engelska som målspråk har visat att man tidigt i 

språkutvecklingen kan se en överanvändning av can och must (Georgieva, 1993:155–156) som kan 

sägas motsvaras av de svenska kan och måste. Dessa verb verkar väl etablerade redan hos 

skribenterna på den lägre språkliga nivån i denna undersökning. Även ska, vill och börjar används 

relativt ofta på den lägre nivån. En stor skillnad mellan nivåerna i denna studie är att hjälpverben 

kommer att och får inte alls används på den lägre nivån, men att åtminstone kommer att är etablerat 

hos de flesta inlärare på den högre nivån och får har börjat användas. 

 Internationell forskning har också visat att uttryck för deontisk modalitet kan ses före epistemisk 

modalitet, och att epistemiska modala hjälpverb i någon mån fortfarande undviks på mer avancerad 

nivå (Terborg 1993:243–244; Georgieva 1993:155–156). I resultaten i denna uppsats finns inte 

något epistemiskt modalt hjälpverb på den lägre nivån, och på den avancerade nivån ses en sparsam 

användning, vilket får sägas vara i linje med de resultat som tidigare forskning visat. De deontiska 

hjälpverben ses på båda nivåerna i denna undersökning. Tidigare studier har visat att av de 

deontiska hjälpverben används nödvändighet/tvång före möjlighet/omöjlighet. Denna skillnad går 

inte att se i denna studie, där det är betydelsen möjlighet som dominerar.  

Denna undersökning har visat att vissa hjälpverb används mer än andra och att det finns 

skillnader i användning av olika hjälpverb på de två nivåerna. En anledning till att vissa hjälpverb 

används i stor uträckning är troligen att det rör sig om vanliga ord i språket, både i modersmålet och 
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i målspråket. För svenska är det i enlighet med undersökningar av Viberg (1990) och Lagervall 

(2014) ska, kan och får som är de mest frekventa modala och futurumbildande hjälpverben i 

svenskan, men också vill, måste och kommer att är mycket vanliga. I texterna i denna uppsats 

används ska, kan, vill och måste frekvent, medan få och kommer att inte används på lägre nivå, och 

få förekommer inte heller i hög utsträckning på avancerad nivå.  

De skribenter vars texter används i undersökningen har deltagit i undervisning i svenska som 

andraspråk, vilket rimligtvis påverkar hur deras språk ser ut. I bakgrunden (avsnitt 2.3) visades 

exempel på hjälpverb i andraspråksmaterial. Från denna kan man konstatera att vill, kan, måste och 

ska förekommer tidigt i nybörjarmaterial. Man kan anta att andraspråksanvändarnas förråd av 

hjälpverb är påverkat av de hjälpverb som behandlats i undervisningen. Dock är det också möjligt 

att betrakta studiematerialens behandling av hjälpverb som byggda på en utvecklingsgång när det 

gäller inlärning av hjälpverb, och i så fall kan man fråga sig vilket samband som egentligen 

föreligger mellan studiematerial och språklig utveckling. Är det studiematerialet som påverkat hur 

andraspråksanvändningen ser ut eller andraspråkets utveckling som påverkat utformningen av 

studiematerialet? Denna fråga behandlas inte i denna uppsats, men det går att konstatera att det 

åtminstone till en viss del finns en överensstämmelse mellan de hjälpverb som används i 

studiematerial och de hjälpverb som förekommer i de undersökta texterna. 

När det gäller undervisning i svenska som andraspråk utgår också undervisningen på tidig 

språklig nivå ofta från andraspråksanvändarens konkreta livssituation och vardagliga liv, för att 

senare när andraspråkinläraren nått en högre nivå inkludera en användning av språket för att 

beskriva abstrakta samband och resonemang. Ur detta perspektiv är det rimligt att ska blir ett 

centralt futurumbildande ord tidigt i språkutvecklingen. Om språket ska användas för att en person 

ska beskriva sina planer för framtiden är ska det ord som är vanligast att använda, men om språket 

behöver användas för beskrivning av framtiden som ligger utanför de subjektsorienterade planerna 

täcks inte detta av det semantiska fältet för ordet ska. Med detta i åtanke är det inte konstigt att såväl 

intentionella, som potentiella och deontiska modala hjälpverb, som alla på ett eller annat sätt berör 

subjektets vilja, förmåga och möjligheter behöver förekomma tidigt i inlärarspråk. 
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7 Avslutning 
Hjälpverb börjar användas tidigt. Redan på lägre nivåer i språkutvecklingen har inläraren en relativt 

stor uppsättning hjälpverb, även om hjälpverbslexikonet har utökats med flera ord på mer avancerad 

nivå. Att hjälpverb börjar användas tidigt betyder dock inte att det nödvändigtvis alltid är enkelt att 

använda dem. Många av hjälpverben förekommer i flera olika betydelser och en felanvändning kan 

få stora konsekvenser om hela satsen eller syftet med satsen misstolkas. De modala hjälpverben 

används också för att ge subtila nyanser i språket, vilket kan vara betydelsefullt för 

kommunikationen, men svårt att både uppfatta och själv kunna utnyttja som andraspråksanvändare. 

 Att använda modala hjälpverb är ett sätt att uttrycka modalitet i språket, men den betydelse som 

uttrycks i modala hjälpverb kan också uttryckas med andra medel, alltifrån kroppsspråk och 

intonation till modala satsadverb och användning av olika modus. För att kartlägga 

andraspråksanvändarens förmåga att uttrycka modalitet skulle en mer holistisk undersökning kunna 

göras i en framtida studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Hjälpverbsanvändning i texter 

Lägre nivå, text 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 

kan 5 6 2 7 8 6 

 

5 5 4 

ska 3 1 4 3 1 4 2 

 

2 2 

måste 

 

1 1 

 

2 

  

1 

 

1 

vill 1 

      

3 1 1 

kommer att 

          
bör 1 

   

1 

  

1 1 

 
börjar 1 

  

1 

 

2 

 

1 1 

 
försöker 

  

1 

   

1 

   
behöver 1 

    

1 1 1 

  
får 

          
brukar 

 

2 

        
verkar 

          
vore 

          
vågar 

          
tänker 

       

1 

  
hinner 

 

1 

        
Totalt 12 11 8 11 12 13 4 13 10 8 

Antal olika 
hjälpverb 6 5 4 3 4 4 3 7 5 4 

 

Avancerad nivå, 

text 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 

kan 4 9 8 17 11 5 8 11 5 9 

ska 1 1  5 1   3 3 1 

måste  1 7 7    1 2 2 

vill 2 4 2 1  2 1 3 1 1 

kommer att 2   1  2 5 2  1 

bör  4   3    1  

börjar   1    1    

försöker   2 1     1 2 

behöver 1   1   2    

får 4 1   1      

brukar     1    1  

verkar         1  

vore        1   

vågar 1          

tänker           

hinner           

Totalt 15 20 20 33 17 9 17 21 15 16 

 
Antal olika 

hjälpverb 7 6 5 6 5 3 5 6 8 6 
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Bilaga 2 Semantiskt felaktig användning av hjälpverb lägre nivå 
 

 

 

 

Semantiskt felanvända hjälpverb och korrigeringsförslag, texter lägre nivå, text 6–10 

 

Text 

 

1:6 

 

1:7 1:8 1:9 1:10 

  

avvikelse 

 

 

förslag 

 

avvikelse 

 

 

förslag 

 

avvikelse 

 

 

förslag 

 

avvikelse 

 

 

förslag 

 

avvikelse 

 

 

förslag 

 ska kommer att ska kommer att vill ska ska kommer att/presens ska kommer att 

 ska kommer att       ska kommer att 

 ska kan/kommer att         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semantiskt felanvända hjälpverb och korrigeringsförslag, texter lägre nivå, text 1–5 

 

Text 

 

1:1 

 

1:2 1:3 1:4 1:5 

  
avvikelse 

 

 
förslag 

 
avvikelse 

 

 
förslag 

 
avvikelse 

 

 
förslag 

 
avvikelse 

 

 
förslag 

 
avvikelse 

 

 
förslag 

 ska kommer att ska presens ska kommer att ska kommer att ska kommer att 
 ska kommer att   ska kommer att ska  kommer att   

     ska kommer att kunde skulle kunna   

     skulle borde     
     måste inte behöver inte     
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Bilaga 3 Semantiskt felaktig användning av hjälpverb avancerad nivå 
 

Semantiskt felanvända hjälpverb och korrigeringsförslag, texter avancerad nivå, text 1–5 

 

Text 

 

2:1 

 

2:2 2:3 2:4 2:5 

  

avvikelse 

 

förslag 
 
 

 

 

avvikelse 

 

 

förslag 

 

avvikelse 

 

 

förslag 

 

 

 

 

 skulle skulle kunna   kunde skulle kunna ska kommer att/presens   

     kan inte får inte ska kommer att/presens   

     måste borde kan ska   

     måste borde kan får   

       kan inte får inte   

           

 

 

 

Semantiskt felanvända hjälpverb och korrigeringsförslag, texter avancerad nivå, text 6–10 

 

Text 

 

2:6 
 

2:7 2:8 2:9 2:10 

  

 

 

 

 

 

avvikelse 

 

 

förslag 

 

avvikelse 

 

 

förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   behöver måste kan presens/kommer att     

     skulle presens/adverb     

           

 


