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Sammandrag 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa gymnasieelevers användning av de, dem och dom 
samt deras attityder till dessa. Syftet är även att belysa hur svensklärare ställer sig till 
användandet av de, dem och dom i elevers skoluppgifter samt om de väger in använd-
ningen av dessa vid bedömning och betygssättning. I undersökningen medverkar 87 
elever i årskurs 3 på gymnasiet samt fyra undervisande svensklärare. Både en kvantitativ 
och en kvalitativ metod används i undersökningen. Den kvantitativa metoden består av 
enkäter som delats ut till eleverna och den kvalitativa metoden består av intervjuer med 
de fyra svensklärarna. Undersökningen visar att 87 % av eleverna anser att de och dem 
hör till ett korrekt språkbruk. Majoriteten av eleverna anser även att det är viktigt att veta 
hur man på ett korrekt sätt använder de och dem i skrift. I intervjuerna framkommer det 
att lärarna anser att eleverna har bristfällig kunskap i hur de och dem ska användas i skrift. 
Det framkommer även att samtliga lärare väger in användningen av dessa ord i 
bedömning och betygsättning.   
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1. Inledning 
 
Vårt intresse för att se hur gymnasieelever använder sig av de, dem och dom grundar sig 
i att vår uppfattning är att kunskapen kring användandet av de, dem och dom blir allt 
sämre bland ungdomarna. Vi är intresserade av att se hur eleverna använder sig av de, 
dem och dom men också att se hur de ställer sig till själva användandet av dessa ord. Då 
vi själva arbetat med ungdomar på gymnasiet och undervisat i svenska väcktes vårt 
intresse för just denna fråga, då vi hade en tanke om att ungdomar på gymnasiet idag har 
svårt att använda de och dem på ett korrekt sätt eller att de helt enkelt föredrar att använda 
dom framför de eller dem. 
 
Att kunna skriva en akademisk text med ett korrekt språkbruk är idag en viktig nyckel för 
att ta sig an högre studier på universitet och högskola. Enligt PISA-undersökningarna har 
svenska elevers läsförståelse sjunkit under flera år och hamnat under genomsnittet trots 
att läsning är mycket viktigt och ett viktigt redskap för att klara undervisningen i många 
skolämnen. Även om senaste PISA-undersökningen som genomfördes år 2015 visar på 
en förbättring från föregående undersökningar så har vi sett försämringen under flera år 
tidigare (Skolverket 2016).  
 
Vi har även lagt märke till att språknivån generellt blir sämre bland ungdomarna, någon-
ting som bekymrar. Enligt Svenska institutet (Svenska institutet 2017) blir språket alltmer 
informellt, en utveckling som pågått sedan 1970-talet. Både i tal och i skrift har det skett 
en ökad användning av vardagliga ord, slang och svordomar. I en tid där handskrift inte 
är särskilt vanligt på grund av datorer, surfplattor och telefoner och där korri-
geringsprogram rättar texterna som skrivs är det kanske närmast naturligt att språket som 
används blir mer informellt. Det är en domän som kännetecknas av snabba konversationer 
såsom chattar, sms och korta meddelanden. Detta bidrar till att slarvfelen ökar i texterna 
(Svenska Institutet 2017). 
 
I vår undersökning har vi velat se hur elever använder de, dem och dom i konstruerade 
meningar där de skulle välja mellan de och dem. Att se deras attityd till användningen av 
dessa ord är också någonting vi anser är relevant, både för att se elevernas ställnings-
tagande i frågan utifrån sig själva och för att se hur de ställer sig till användandet av 
pronomen de, dem och dom. Vi hoppas att genom detta få en inblick i elevernas känsla 
för språkriktighet samt deras attityd till att använda ett korrekt språkbruk. 
 
Slutligen har vi genomfört intervjuer med lärarna till de elever som genomfört enkäten 
för att se hur lärarnas attityd är till elevernas användande av de, dem och dom. Vi ville 
också veta om de väger in användandet av dessa i sin bedömning av elevens prestation. 
Genom dessa intervjuer önskar vi se om det finns något samband mellan elevernas 
inställning och användning gentemot de undervisande lärarnas attityd och bedömning.  
 
Grunderna till undersökningen kommer från hur de, dem och dom utifrån vår egen 
uppfattning samt hur språknormen ser ut idag. Även den intressanta diskussionen som 



 

 6 

ständigt blossar upp kring användandet av de och dem har bidragit till intresset för våra 
frågeställningar.  
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2. Bakgrund 
 
Orden de och dem tillhör ordklassen pronomen, eller mer specifikt personliga pronomen, 
och används istället för personnamn, djur, växter eller saker som nämns i plural. Ordet 
dom kan ersätta både de och dem men till skillnad från dessa används formen dom oftast 
endast i talspråk.  
 
Tor G. Hultman redogör i boken Svenska Akademiens Språklära (Hultman 2003) för hur 
formen de även kan användas som bestämd artikel på liknande sätt som den eller det. Vi 
kan förtydliga detta genom exempelmeningen Johanna Sällström spelade en av 
huvudrollerna i de tidigare filmerna. Ordet de kan även sättas före räkneord, exempelvis 
i frasen de tre musketörerna. 
 
Utöver den bestämda artikeln kan formen de enligt Hultman användas som ett 
demonstrativt pronomen, här med syfte att förtydliga eller utpeka någon eller något. Ett 
exempel på de som ett demonstrativt pronomen är i frasen de vita fåglarna. 
 
Sören Sjöström redogör i boken Språkets struktur, betydelse och användning (Sjöström 
2006 s. 157) för hur subjekt och objekt är satsdelar som beskriver vem som utför en 
handling (subjekt) och vem som blir utsatt för subjektets handling (objekt). Enligt 
författaren avgör dessa satsdelar när de respektive dem bör användas i en text. Ett subjekt 
i en mening kan bytas ut mot de och ett objekt byts ut mot dem. I meningen Ellen och 
Sofia flyttade i november är Ellen och Sofia subjekten som utför handlingen, flytten. I 
denna mening kan alltså Ellen och Sofia bytas ut mot de. I meningen Jag har vattnat 
blommorna är blommorna objektet som blir utsatt för subjektets (jag) handling. Här kan 
alltså blommorna bytas ut mot dem.  
 
Gisela Håkansson och Catrin Norrby redogör i artikeln Vad kostar dem? (Håkansson & 
Norrby 2003) för hur diskussioner under en lång tid pågått angående dessa pronomen och 
hur de ska användas. Talspråksformen dom har börjat användas allt mer i skrift samtidigt 
som språkforskare kan se en överanvändning av ordet dem där den grammatiskt korrekta 
formen de egentligen borde användas.  
 
I en undersökning om studenters kunskap gällande de, dem och dom gjord av Håkansson 
och Norrby kunde man bevittna att ett flertal studenter visar tecken på osäkerhet gällande 
var de olika formerna bör användas. Flera av studenterna hade från början skrivit den 
korrekta formen men sedan korrigerat sin text och valt en annan form, som i exemplet 
”Vad kostar dem?”. Man kan av detta dra slutsatsen att flera elever känner sig osäkra på 
de, dem och dom och när de ska användas.  
 
Syftet med Håkansson och Norrbys undersökning var att ta reda på hur språket har 
förändrats och fortfarande förändras samt åt vilket håll denna utveckling är på väg. Det 
de kom fram till i sin undersökning är att felanvändningen av de och dem faktiskt var 
större än användningen av dom i skrift, vilket i sin tur väckte mycket intressanta frågor 
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hos oss. Denna undersökning publicerades och diskuterades i Svenska språknämndens 
tidskrift Språkvård år 2003, och det är av stort intresse att se hur språket har utvecklats 
sedan dess och hur situationen ser ut idag. 
 
Det råder en ständig debatt om vikten av att kunna använda de och dem korrekt kontra att 
använda sig av enbart dom. Det finns många relevanta debattartiklar av förespråkare av 
olika utbildningsgrad att nämna, och här nedan kommer några exempel ges.  
 
Olle Josephson, professor i nordiska språk, skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet 
2016 med rubriken ”Det vore en vinst att göra sig av med dem”. Han kommer med flera 
goda argument för att de och dem borde slopas för att ersättas med enbart de eller för att 
göra dom accepterat i skrift. Josephson hade gått igenom 300 dem-exempel ur olika genrer 
för att se hur många gånger det inte skulle fungera att skriva de istället för dem. Han fann 
enbart ett exempel (Josephson, 2016). 
 
Lars Melin är lingvistikdocent och förespråkar att det inte är rätt att ersätta de och dem 
med dom i skrift. Han menar att det ligger en viss prestige i att veta skillnaden mellan de 
och dem och därmed kunna uttrycka sig korrekt i skrift. Enligt Melin kan alla lära sig 
skillnaden, det handlar bara om att ha en tillräckligt hög ambitionsnivå. Han anser att det 
inte är rätt att acceptera talspråkets dom i skrift för att slopa de och dem (Alestig, 2016).  
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur elever i årskurs 3 på gymnasiet använder sig av 
de, dem och dom samt att se vilken attityd de har till användandet av dessa. 
Undersökningen har sin grund i att det råder en ständig debatt kring vad som är 
acceptabelt utifrån en språkriktighetsnorm. Syftet är också att se hur svensklärarna till 
dessa elever ställer sig till användandet av de, dem och dom i skoluppgifter och att se om 
de väger in dessa ordformer i sin bedömning. 
 
I uppsatsen redogör vi också för vad språkriktighet anses vara i dagens samhälle och hur 
trenden kring språkriktighet utvecklas (avsnitt teori). I kombination med detta tas även 
den rådande debatten kring användandet av de, dem och dom upp för att belysa den 
ständiga frågan kring vad som är korrekt att använda i skriftspråk och inte. 
 
Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

•   Hur relevant anser eleverna att det är med ett korrekt användande av de, dem och 
dom och hur ser de på sitt användande av dessa? 

•   Vad har elever för attityd till de, dem och dom? 
•   Vad rapporterar lärare om sitt förhållningssätt till de, dem och dom? 
•   Hur ser lärare på frågan om de, dem och dom i sin bedömning och betygsättning?  
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4. Metod och material 
 
I detta avsnitt presenteras de metoder som använts i undersökningen. Vi inleder med att 
diskutera vårt val av metod och presenterar därefter våra metoder mer ingående. I detta 
avsnitt presenteras även det material som använts i undersökningen. 
 
 
4.1 Val av metod 

För att fastställa vilka metoder vi ville använda oss av började vi med att studera våra 
forskningsfrågor. För att få så relevanta svar som möjligt på våra frågeställningar 
behövdes flera metoder. För att få svar på frågeställningarna gällande elevernas attityd 
till och användande av de, dem och dom behövdes en kvantitativ metod och därför fastslog 
vi enkäter. För att få svar på de frågeställningar som gäller lärares förhållningssätt till de, 
dem och dom behövs en kvalitativ metod där intervjufrågor formas med stöd av resultatet 
från de kvantitativa enkäter som tidigare delats ut till elever.  
 
Nedan beskrivs de båda kvantitativa och kvalitativa metoderna mer utförligt utifrån 
relevant litteratur som behandlar såväl enkätmetodik som intervjuteknik. Först beskrivs 
dock hur urvalet av informanter gick till och hur vi gick till väga för att nå ut till dem. 
 
 
4.2 Urval av informanter  

Våra enkäter vänder sig till elever i årskurs 3 på gymnasiet (18–19 år). Våra intervjuer 
vänder sig till de undervisande svensklärarna i de deltagande klasserna. På så vis kan vi 
även studera om det finns något samband mellan elevernas enkätsvar och det 
förhållningssätt till de, dem och dom som framkommer i intervjuerna med lärarna. 
 
Två skolor i Gävleområdet valdes för att representera hälften av gymnasieeleverna. Vid 
den första kontakten med skolorna skickades en presentation av vår undersökning till 
skolornas respektive rektorer för att informera dem om våra frågeställningar, vårt syfte, 
vår metod samt vad skolornas bidrag till vår undersökning skulle bli (se bilaga 1). 
Presentationen gick även ut till svensklärare på skolorna.  
 
En skola i Stockholmsområdet valdes för att representera de resterande 
gymnasieeleverna. Samma presentation skickades till skolans rektor tillsammans med en 
vädjan till denne om att föra vår fråga vidare till undervisande svensklärare på skolan 
samt deras respektive klasser i svenska.  
 
Efter att presentationen gått ut till skolorna valdes slutligen en svensklärare från 
respektive skola i Gävle att tillsammans med en av sina klasser i kursen svenska 3 
representera skolan, dessutom valdes två svensklärare med respektive klasser i svenska 3 
från skolan i Stockholm. 	  
 



 

 11 

4.3 Enkäter som kvantitativ metod 

För att få ett brett perspektiv på elevers attityder till och användande av de, dem och dom 
valdes enkäter som kvantitativ metod. Genom att dela ut enkäter till ett hundratal elever 
i åldrarna 18–19 år får vi en någorlunda korrekt bild av hur språksituationen ser ut bland 
skolungdomar idag. Genom att lämna ut enkäterna till ett hundratal elever får vi ett brett 
perspektiv på våra frågor.   
 
Enkäterna skapades utifrån våra frågeställningar men anpassades för att vara öppna och 
inte ledande i syfte att få fram så ärliga svar som möjligt från de deltagande. Felvarians 
är enligt Berntson m.fl. (2016) något som kan uppstå när enkätfrågor är för krångligt 
formulerade för mottagaren att tolka. Vi anpassade därför den språkliga nivån i frågorna 
för att undvika denna felvarians.  
 
En enkät består ofta av frågor av olika typer med syfte att få fram ett flertal olika svar. 
Det är exempelvis vanligt att inleda enkäten med bakgrundsfrågor där syftet är att få 
information om deltagarnas ålder, kön, bakgrund etc. Då dessa faktorer inte är av vikt för 
vår undersökning valde vi att endast använda oss av frågor som mäter latenta variabler. 
Enligt Berntson m.fl. fungerar varje enskild fråga som ett mått i en enkät med frågor 
konstruerade att mäta latenta variabler. Latenta variabler är indirekta mått på exempelvis 
egenskaper, attityder eller fenomen och är inte direkt observerbara. För att ta reda på 
informanters attityd till exempelvis de, dem och dom ställs konkreta frågor eller 
presenteras påståenden. Dessa mäts sedan för att slutligen ge en rättvisande bild av 
attityden. I dessa fall används ofta en så kallad Likertskala i vilken frågorna är 
formulerade som påståenden vilket är fallet i vår enkät. I en Likertskala formuleras ofta 
jakande och nekande påståenden för att testa informanters attityder till något, i vårt fall 
de, dem och dom. Exempel på jakande och nekande påståenden är Jag använder alltid de 
och dem i text respektive Jag använder aldrig de och dem i text.  
 
Vår enkät (se bilaga 2) kan delas upp i tre delar: inledande presentation, enkätfrågor 
utformade som påståenden samt ett lucktest. I presentationen berättar vi kortfattat om oss 
själva och vår undersökning samt ger en bakgrund till pronomen och språkriktighet. Efter 
vår inledning följer tio enkätfrågor utformade som påståenden där deltagaren svarar 
genom en skattningsskala med fem steg där alternativen är 1. Håller inte med alls, 2. 
Håller inte med, 3. Håller inte med helt och hållet, 4. Håller med, 5. Håller med fullt ut. 
Enkäten avslutas sedan med ett lucktest innehållande tio ofullständiga meningar där 
deltagaren ombeds att fylla i luckan med rätt val av de, dem eller dom.  
 
Enkäten delades ut till eleverna under lektioner i svenska. Genom samspråk med de 
ansvariga lärarna kom vi överens om passande lektionstillfällen då vi besökte klasserna, 
informerade om enkäten samt delade ut den och samlade in den. Eleverna fick lektionen 
i fråga till sitt förfogande och vi fanns till hands för att svara på eventuella frågor kring 
enkätens formalia. Då utdelning och insamling skedde under endast en lektion kunde de 
elever som av olika anledningar var frånvarande inte delta i undersökningen. Det totala 
antalet av insamlade enkäter blev slutligen 87 stycken.  
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4.4 Intervjuer som kvalitativ metod 

För att få svar på våra frågeställningar om lärares förhållningssätt till de, dem och dom 
väljs kvalitativa intervjuer som metod. Intervjufrågorna baseras på det sammanställda 
resultatet av enkäterna. Genom att intervjua de lärare som undervisar i de klasser som 
deltar i enkätundersökningen hoppas vi även kunna belysa om elevernas användande av 
de, dem och dom påverkar lärarens bedömning och betygsättning.  
 
Jan Trost menar i boken Kvalitativa intervjuer (Trost 2005, 7) att det som tydligast 
utmärker en kvalitativ intervju är att intervjuaren formulerar sina frågor på ett enkelt, kort 
och koncist sätt men får mycket omfattande svar. Detta leder i sin tur till ett stort material 
innehållande intressanta observationer, åsikter och erfarenheter som behöver bearbetas 
och analyseras. 
 
För att undvika att gå miste om potentiella viktiga detaljer under intervjuerna valde vi att 
använda oss av bandspelare. Enligt Trost (2005, 53–54) finns både fördelar och nackdelar 
med detta sätt att dokumentera en intervju. Författaren menar att man genom inspelning 
enkelt kan gå tillbaka i ljudupptagningen och lyssna efter specifika ordval eller 
kommentarer, man riskerar heller inte att missa något under själva intervjutillfället vilket 
är en risk om man istället för anteckningar. Det är dock mycket tidskrävande att skriva ut 
intervjun ordagrant från inspelningen vilket kan vara till stor hjälp under analyseringen. 
Detta kan man enligt Trost undvika genom att ta anteckningar redan från början. Efter att 
ha studerat både för- och nackdelar valde vi att använda oss av ljudupptagning under 
intervjuerna för att i största möjliga mån kunna koncentrera oss på frågorna samt på att 
hålla en bra kontakt med den intervjuade. 
 
Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen på de olika skolorna och delades upp mellan 
oss utifrån våra bostadsorter. Informanten ombads att välja plats för intervjun, detta för 
att skapa en så bekväm stämning som möjligt. Innan intervjun gav informanten sitt 
tillstånd till att bli inspelad och frågorna visades. Tiden för intervjuerna varierade mellan 
informanterna, dock överskred ingen av intervjuerna 30 minuter.  
 
 
4.5 Etiska riktlinjer 

När enkäterna delades ut till eleverna medföljde en presentation av vilka vi är, varför vi 
genomför undersökningen och vad vi vill veta. Alla elever som besvarat enkäten är 18 år 
eller över, vilket innebär att målsmans tillstånd ej har behövts. I informationen framgick 
även att deras svar hanteras anonymt och inte kan kopplas till en enskild individ.  
 
Under intervjuerna med undervisande lärare informerades informanten muntligt om vår 
plan för examensarbetet, syftet med intervjuerna och vår undersökning, vilka metoder vi 
använder oss av och att deltagandet i studien var frivilligt och när som helst kunde 
avbrytas. I detta fall var informanterna medvetna om att deras svar skulle behandlas 
anonymt och ej skulle gå att koppla tillbaka till dem. 
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Eftersom vårt arbete faller inom ramen för forskning på högskola på grundnivå eller 
avancerad nivå behövde vi inte ansöka om särskilt tillstånd innan undersökningen 
genomfördes (Codex 2017).  
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5. Tidigare forskning 
 
Den närmsta studien som genomförts gällande användandet av de, dem och dom är en 
studie genomförd av Catrin Norrby och Gisela Håkansson år 2003. Norrby & Håkansson 
(2003, 11) nämner att det omnämns i Svenska Akademiens grammatik från 1999 att 
användandet av dom i ledigt skriftspråk är vanligt förekommande. Det poängteras 
samtidigt att rekommendationen från språkvårdare är att användandet av de och dem bör 
upprätthållas i skrift.  (Norrby & Håkansson 2003, 11). 
 
I Norrby & Håkanssons studie genomfördes ett lucktest som delades ut till 100 studenter 
i lingvistik, litteraturvetenskap och logopedi vid Lunds universitet. Samtliga studenter 
hade svenska som förstaspråk. Även 42 andraspråksinlärare vid Malmö högskola och 
University of Melbourne i Australien deltog i studien. I lucktestet ska studenterna fylla i 
tomma repliker i en dialog så att den blir fullständig. I lucktestet beskrivs en vardaglig 
servicesituation som alla studenter förväntas kunna känna igen sig i, och då det rör sig 
om en återgivning av talspråk så fanns det förväntningar på att talspråksformen dom 
skulle ha en hög frekvens i studenternas ifyllda svar (Norrby & Håkansson 2003, 11). 
 
Resultatet var något förvånande. Användningen av dom var inte så stor som det först 
förväntades, men de och dem förekom ibland på grammatiskt inkorrekta sätt. Norrby & 
Håkansson vill dock poängtera att de och dem används av flertalet personer som deltog i 
studien på ett sätt som anses vara korrekt i skriftspråket. Som exempel så svarade 51 av 
100 personer korrekt när de skrev Vad kostar de?, men 10 av 100 svenska studenter 
svarade Vad kostar dem? vilket är grammatiskt fel. När studenterna skulle välja svar till 
Vad/Hur mycket kostar X? var svaren fördelade på följande vis bland de svenska 
studenterna: 
 

De 
Dem 
Dom 
Korrigerat 
Totalt 

67  
11 
8 
4 
90 

 
Tittar vi på svaret på samma fråga bland andraspråksinlärare blev svaren följande: 
 

De 
Dem 
Dom 
Totalt 

 

24 
12 
0 
36 

 
Det Norrby & Håkansson (2003) kommer fram till är att det finns ett system för när den 
felaktiga formen används i svaren. Positionen i satsen har betydelse för vilken form av 
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pronomenet studenten använder. Som exempel ges att studenterna svarat Vad kostar dem? 
när det korrekta svaret ska vara Vad kostar de? Det förmodas vara så att studenterna 
uppfattar att objektets position är efter det finita verbet och därför skriver dem. I den 
meningen skrivs objektsformen dem för att pronomenet hamnar på objektets plats när det 
egentligen är satsens subjekt. Norrby & Håkansson (2003) finner att detta är ett 
genomgående mönster bland både de svensktalande studenterna och andraspråksinlärarna 
(Norrby & Håkansson 2003, 11). 
 
Den senaste studien med störst relevans för vår undersökning är en studie som 
genomfördes 2016 inom ramen för en kandidatuppsats på Högskolan i Gävle (Alm & 
Larsson 2016). Malin Alm och Jasmine Larsson inriktade sig på att kartlägga och 
analysera felanvändandet av de och dem i text hos elever på mellanstadiet, högstadiet och 
gymnasiet. I sin studie har de använt sig av ett frågeformulär med fyra sektioner, där varje 
sektion ska ge svar på olika frågor. I sektion 1 skulle eleverna själva fylla i luckor i 
ofullständiga meningar där de hade de, dem och båda som svarsalternativ. I sektion 2 
skulle eleverna svara på om meningarna är felaktiga eller korrekt formulerade. I sektion 
3 skulle eleverna markera i en text var de och dem använts på fel sätt och i sektion 4 fick 
eleverna svara på attitydfrågor och förklara om de lärt sig skilja på de och dem i skolan 
samt hur de själva använder pronomenet och vilken stavning de föredrar av dem och dom. 
I årskurs 6 var 34 elever med i undersökningen, och 91 % uppgav att de lärt sig använda 
de och dem i skolan, medan den lägsta procentandelen hamnade i en trea på gymnasiet 
där enbart 7,7 % ansåg sig ha lärt sig använda de och dem i skolan.  
 
När det kommer till vad eleverna själva föredrog att använda sig av kunde bland annat 
följande resultat redovisas: 60 % av eleverna i årskurs 8 använde sig helst av pronomenet 
dom istället för de och dem. I årskurs 9 var siffran istället 50 %. Eleverna på gymnasiet 
gick olika gymnasieprogram, och på samhällsprogrammets sista år svarade 15,4 % att de 
föredrog användandet av dom istället för de och dem. Av eleverna på fordons- och 
transportprogrammets sista år föredrog hela 85,7 % att använda dom istället för de och 
dem i skriftspråket (Alm & Larsson 2016).  
 
Katharina Hallencreutz gav ut en rapport 1979 utifrån att Svenska språknämnden sänt ut 
en enkät till lärare som undervisade i svenska på högstadie- och gymnasieskolor. Dock 
besvarades enbart 27 % av enkäten vilket i sig inte ger ett fullgott underlag för forskning. 
Hon valde dock att genomföra ytterligare undersökningar, både en uppsatsanalys och ett 
lucktest. Hon granskade 177 elevuppsatser skrivna av elever på högstadiet. Efter att hon 
genomfört testet med lucktexterna samt gått igenom uppsatserna kunde hon se att 
eleverna under den här tiden kunde skilja på när det skulle vara de eller dem, och att de 
hade mer kännedom ju högre upp i årskurserna de kom (Hallencreutz 1979, 6–9). 
 
Carin Abrahamsson skrev 2007 ett examensarbete vid Högskolan i Jönköping för att se 
hur gymnasieelever använde sig av de, dem och dom i skriftspråk. Totalt fick hon ihop 73 
svar från lucktexter. Hennes resultat visar att 23 av 73 elever hade svårt att veta om det 
skulle vara de eller dem när huvudordet stod som en bestämd artikel (om substantivet står 
i bestämd eller obestämd form). 21 elever av 73 använde sig övervägande av dom istället 
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för de eller dem i lucktestet. Enbart 19 elever hade alla rätt på lucktestet, 56 stycken hade 
1–5 fel, 28 elever hade 6–10 fel, 12 elever hade 11–15 fel och hela 12 stycken hade 16–
20 fel (Abrahamsson 2007, 16–17).    
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6. Teori 
 
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkter som använts som underlag för denna 
undersökning. Vi börjar med att förtydliga vad som kan menas med skriftspråk och 
talspråk, vi tittar mer ingående på hur talspråket kommer in i skriftspråket och avslutar 
sedan med en beskrivning av begreppet språkriktighet. 
 
 
6.1 Skriftspråk och talspråk 

Den typ av svenskt skriftspråk vi har idag uppnåddes redan på 1800-talet, då ansågs 
skriftspråket vara färdigstandardiserat gällande både ordböjning och stavning. Styrkan 
som skriftspråket besatt var dock inte komplikationsfri, eftersom skrift och tal kunde 
skilja sig nämnvärt åt. När skriftspråket utvecklades för att göra skrivande och läsande 
lättare så skilde sig istället talspråket och skriftspråket åt mer (Teleman 2003, 34). 
 
Under 1800-talets senare del genomförde det som skulle ses som den nya skolans lärare 
en kampanj för att stavningen skulle bli mer ljudenlig. Grundtanken med detta var att alla 
medborgare skulle kunna skriva, och det ansågs onödigt att spilla tid på att lära sig en 
onödigt krånglig rättskrivning när tiden istället kunde läggas på att samla på sig nya 
kunskaper. Kampanjen fick inte en särskilt stor genomslagskraft, dock började 
standardspråket framstå som en angelägenhet för samhället (Teleman 2003, 35–36). 
 
Latin som huvudspråk i den högre skolan började avvecklas under första delen av 1900-
talet. Detta gav effekten att ämbetsmannastaten började ge efter för ett nytt, modernt 
samhälle. Den tidigare latiniserande kanslisvenskan blev alltmer ovanlig då skriftspråket 
skulle vara enklare och mer nationellt. Under 1950- och 1960-talet blev lag- och 
författningsspråket enklare och det uppstod ett nytt ideal för skriftspråket: det vårdade 
talspråket (Teleman 2003, 36).  
 
Från 1950-talet fram till senare delen av 1900-talet bestod det standardiserade 
skriftspråket som ideal. I en modern nationalstat var det givet att det skulle finnas resurser 
för alla barn och ungdomar att lära sig ett korrekt skriftspråk. Under 1900-talets sista del 
skedde vissa förändringar i skriftspråket, bland annat utvecklades olika blandningar 
mellan tal och skrift samt mellan offentlig och privat kommunikation. Skolan satsade 
mindre på rättstavning och språkriktighetsfrågor fick inte lika stort utrymme. 
Dagstidningarna gjorde sig av med sina korrekturavdelningar och sekreterare gav inte 
längre skrivelser de arbetade igenom en språklig finish. Trots detta bestod de 
professionella texternas korrekthet och de offentliga texterna kunde fortsatt undvika 
särskrivningar eller använda sig av talspråk i skrift. Att särskriva sammansättningar eller 
att låta talspråkets dom skrivas istället för de och dem i det offentliga språket förblev 
oacceptabelt (Teleman 2003, 38). 
 
Det svenska talspråket har länge präglats av olika dialekter men trots det finns det ett 
generellt riksspråk. Riksspråket fick sitt namn under sent 1800-tal och det var då Svenska 
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Akademiens ordbok började ange uttalet för alla ord på ett enhetligt sätt. Det är oklart hur 
rikstalspråket uppstod men förmodligen handlar det om tre olika faktorer som spelat in. 
Det fanns ett standardiserat skriftspråk sen innan som kunde bli en grund för ett 
rikstalspråk, ett mer geografiskt enhetligt talspråk började bildas av de högre 
samhällsklasserna och en snabb nationell integrationsprocess pågick där det ingick bättre 
kommunikationer och urbanisering (Teleman 2003, 40–41). 
 
I mitten av 1900-talet hade det talade standardspråket sin glanstid då ett skriftspråksnära 
och i princip dialektfritt språk talades i många olika sammanhang. I offentligheten var det 
här det självklara talspråket, mycket tack vare radions och filmens professionella talspråk 
som vidareförts via Radiotjänst och Kungliga dramatiska teatern (Teleman 2003, 42).  
 
Det talade ungdomsspråket utvecklades nämnvärt under efterkrigstiden. Den skiljelinje 
som tidigare existerat mellan ungdomar och vuxna i talspråket blev mycket tydligare och 
blev viktigare än skillnaden mellan stad och land eller mellan hög och låg samhällsklass. 
Det var här ungdomarna började tala ett mer vulgärt språk som den bildade klassen 
upplevde motbjudande. När televisionen utvecklades och tog mer plats, började även 
ungdomsspråket spridas än mer. Det ansågs bättre att ha yngre ansikten i tv-rutan, och i 
och med detta blev det modernt att ha det vulgära talspråket även i tv-rutan. Det 
traditionella standardiserade talspråket genomgick då en förändring då ungdomarnas 
urbana språkliga drag spred sig mycket fort ut bland landets ungdomar (Teleman 2003, 
45–46). 
 
 
6.2 Talspråk i skrift 

I takt med att vi anammat ett mer bokstavstroget uttal så har talet blivit mer skriftspråkligt. 
Innan 1900-talet var det en större skillnad mellan riksuttalet och skriftspråket, men sedan 
blev riksuttalet mer skriftspråksinfluerat. Som tidigare nämnts tros en sådan förändring 
ha berott på bland annat att folket urbaniserades och att radio och tv blev en del av livet. 
Ord som te, ve och å ersattes med skriftens till, vid, och. Här kan vi bland annat se att 
talspråkliga ord som bara och också ersatte skriftspråkets endast/blott och även 
(Lagerholm 2013, 58). 
 
Under 1970-talet genomfördes två projekt, Talsyntax och Skrivsyntax, som gav bidrag 
till kunskapen om vad som är muntligt och skriftligt. Detta genererade flera olika studier 
med olika hög relevans för hur nära skriftspråket och talspråket egentligen ligger 
varandra, och hur utvecklingen skett. Jan Einarsson (1978) genomförde en undersökning 
1978 där han gör jämförelser mellan genrer skrivna i tal och skrift, samt jämförelser 
mellan socialt indelade talare och skribenter. Skillnader som framkom här var bland annat 
att den totala andelen substantiv är större i skrift än den totala andelen pronomen, men i 
tal är det omvänt. Att skrift har färre verb, adverb och konjunktioner än i talet framkom 
också. Einarsson fann även att det finns en social skillnad, då skriftspråkliga variabler var 
mer förekommande hos akademiker än hos arbetare.  
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Per Ledin genomförde år 1996 en undersökning för att se språkförändringar i den svenska 
politiska offentligheten där han gick igenom riksdagsprotokoll, ledare, nyhetsartiklar och 
fackpress. Även här upptäcktes det att fler substantiv och färre verb förekom i dessa 
skrifter än i kommunikationen som rådde i arbetarrörelsen. De flesta undersökningar visar 
på en trend där skriftspråket blir mer utpräglat. Problemet som förekommer i den här 
typen av forskning är att forskaren själv måste ha en uppfattning om vad som egentligen 
är talspråk och skriftspråk. I Lagerholm (2013) skrivs det att Ledin själv beskriver 
problemet på följande vis utifrån en undersökning av tre socialdemokratiska tidningars 
referat: ”Stilen blir muntlig eller skriftlig när tidningen använder språkdrag som typiskt 
förknippas med muntliga respektive skriftliga språksituationer”. Vidare beskriver Ledin 
att ”vår kunskap om vilka språkliga drag som egentligen utmärker tal och skrift är inte så 
utvecklad” (Lagerholm 2013, 62). Detta påvisar att även forskare som arbetar med frågor 
kring detta ser ett problem med vad som egentligen är skriftspråk och vad som är talspråk. 
 
Dom förekommer i talspråk istället för både de och dem i merparten av Sverige, i 
Sydsverige finns det dock dialekter som uttalar de som de och dem som di. 
Talspråksformen dom har börjat förekomma även i skriftform allt mer, främst då för att 
påvisa vardagligt tal eller en vardaglig stil men även i barnböcker. Denna trend påbörjades 
redan under 1960- och 1970-talet, då det förespåddes att dom helt skulle ersätta de och 
dem även i skriftspråket. Under 1990-talet användes dock dom i ungefär lika stor 
utsträckning som tidigare i skriftspråket, trots att det ansågs vara en talspråksform 
(Svenska språknämnden 2005, 205–206). 
 
Ett av de problem som uppstår när talspråksformen dom följer med in i skriftspråket är 
att de ofta skrivs det istället för de, dem, dom eller det. Ett exempel är meningen ”De är 
inge fel i de, typ.” Här vet inte läsare om de står för de, för dom eller för det (Svenska 
språknämnden 2005, 208). Trots att talspråksformen dom syns i skriftspråket allt mer, står 
Svenska språknämnden (2005) fast vid att det är subjektsformen de eller objektsformen 
dem som ska gälla i skriftspråk, och att dom fortsättningsvis enbart ska vara kvar i 
talspråket (Svenska språknämnden 2005, 210–211).  
 
 
6.3 Språkriktighet 

En uppfattning som råder är att när det kommer till språkriktighet och språkvård är det en 
myndighet eller Svenska Akademien som avgör vad som är korrekt och inte. Men så är 
inte riktigt fallet. Enligt Institutet för språk och folkminnen (2014) är det folket som i 
slutändan avgör vad som är ett korrekt språk eller inte. Språkvårdare i Sverige arbetar för 
språkvården genom att Svenska Akademiens ordlista bygger på ord som svenska folket 
mest frekvent använder sig av. Redaktionen för ordlistan gör frekvensberäkningar och 
plockar bort de ord som används för lite och plockar in de ord som används mer frekvent. 
Språkvårdarnas uppgift är inte att godkänna nya ord, utan att upplysa om nya ord i språket 
och i slutändan är det språkbrukarna själva som godkänner orden. Svenska Akademiens 
ordlista innehåller alltså inte ord som är godkända att använda utifrån ett 
språkriktighetsperspektiv, utan den innehåller även de ord som folk använder mest 
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frekvent. Att vara språkvårdare innebär därmed inte att de ska godkänna ord utifrån ett 
språkriktighetsperspektiv, utan de upplyser om nya ord (Institutet för språk och 
folkminnen, 2014). 
 
Svenska elever bör, med hjälp av skolan, kunna utveckla nya språkliga uttryckssätt för att 
uttrycka sig lämpligt i olika kommunikationssammanhang. Men vem bestämmer vad som 
är rätt och fel? Vanligast är att utgå från den offentliga svenskan, den svenska som är 
avsedd för offentligheten. Det offentliga språket är den mest regel- och normstyrda 
språkliga varianten i svenskan. Svenska språket utvecklas ständigt vilket innebär att 
språknormerna förändras, och i dagens samhälle förväntas det att alla kan läsa och skriva 
vilket också gör att de förväntas kunna delta i olika kommunikationssammanhang. Det är 
dock så att det kan vara svårt att avgöra vad som är språkriktigt och inte, vem som har 
rätt och fel. Begreppen deskriptiv språkbeskrivning, preskriptiv språkbeskrivning och 
normativ språkbeskrivning kommer därför beskrivas mer ingående nedan. En deskriptiv 
språkbeskrivning innebär att språket förklaras som det faktiskt ser ut, medan de två 
sistnämnda alternativen visar oss hur språket ska eller bör se ut. Varför finns det flera 
typer av språkbeskrivningar? Lundin (2004, 34–36) menar att använda enbart deskriptiv 
språkbeskrivning skulle vara mycket svårt, eftersom det då skulle innefatta varje 
språkbrukares accepterade konstruktioner och uttryckssätt.  I Språkriktighetsboken från 
2005 behandlas de vanligaste språkriktighetsfrågorna och läsaren kan få rekommendation 
kring vilka uttryck och ord som är att föredra (Lundin 2014, 35–36). 
 
Enligt Lundin (2014, 38–39) går det att utgå från varje språkbrukarens grammatik när det 
gäller språkriktighet, och därmed lyssna på sin inre språkkänsla. Den inre språkkänslan 
är som en mental grammatik, men detta fungerar inte om varje svensk har en egen, 
inbyggd grammatik. Individens grammatik bör förhålla sig till kollektivets grammatik. 
När det finns språkbrukare omkring en som använder sig av ungefär samma grammatik 
som du själv så utformas också nya detaljer i grammatiken och språkbruket. Ungdomar 
som använder sig av talspråksformer i skrift kommer därmed att påverka andra ungdomar. 
(Lundin 2014, 38–39). 
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7. Resultat 
 
Nedan kommer resultaten av enkätsvaren samt resultatet från lucktestet att presenteras i 
diagramform. Enkäten återfinns i sin fulla form som bilaga 2. Totalt antal svar som 
sammanställts är 87. 
 
 
7.1 Resultat av enkätsvaren 

Nedan presenteras svaren på varje påstående i enkäten med ett diagram samt en kom-
mentar.  
 

 
Figur 1. Diagram visande resultatet av enkätens första påstående. 
 
I figur 1 redovisas svaret på enkätens första påstående. Ingen av eleverna ansåg att det 
tillhör ett korrekt språkbruk att använda dom i skolarbeten och hela 61 % motsatte sig i 
någon grad detta påstående. 28 % av eleverna svarade att de inte håller med helt och hållet 
och är därför neutrala till påståendet. Majoriteten av eleverna ansåg alltså att 
användningen av dom i skolarbeten hör till ett inkorrekt språkbruk.  
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Figur 2. Diagram visande resultatet av enkätens andra påstående. 
 
I figur 2 redovisas svaren på enkätens andra påstående. 60 % av eleverna höll med detta 
påstående fullt ut och 27 % av eleverna höll dessutom med. 87 % av informanterna ansåg 
alltså att det hör till ett korrekt språkbruk att använda de eller dem i skolarbeten eller 
officiella sammanhang, vilket även stämmer överens med svaren redovisade i figur 1.  
 

 
Figur 3. Diagram visande resultatet av enkätens tredje påstående. 
 
I figur 3 redovisas svaren på enkätens tredje påstående. Här ansåg majoriteten av eleverna 
(84 %) att det är viktigt att veta hur man på ett korrekt sätt använder de och dem i skrift. 
Ingen av eleverna motsatte sig detta påstående fullt ut, 6 % av eleverna höll dock inte 
med.  
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Figur 4. Diagram visande resultatet av enkätens fjärde påstående. 
 
I figur 4 redovisas svaren på enkätens fjärde påstående. 48 % av eleverna höll med fullt 
ut eller höll med om att de vet när de och dem ska användas i skriftform. Majoriteten av 
eleverna (52 %) var dock osäkra eller höll inte med fullt ut eller till viss grad om 
påståendet.  
 

 
Figur 5. Diagram visande resultatet av enkätens femte påstående. 
 
I figur 5 redovisas svaren på påstående nummer 5 i enkäten. Här höll 46 % av eleverna 
med fullt ut om att de föredrar att använda de och dem i skriftform. Ytterligare 18 % av 
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eleverna ställde sig positiva till detta påstående; majoriteten av eleverna ansåg alltså detta 
påstående som sant.  
 

 
Figur 6. Diagram visande resultatet av enkätens sjätte påstående.  
 
I figur 6 redovisas svaren på påstående 6 i enkäten. Här svarade 21 % av eleverna att de 
håller med påståendet fullt ut eller i viss grad. Majoriteten av eleverna ställde sig dock 
negativa till detta påstående och menar då att de inte föredrar att använda dom i skriftform.  
 

 
Figur 7. Diagram visande resultatet av enkätens sjunde påstående. 
 
I figur 7 redovisas resultatet från påstående nummer 7 i enkäten. 39 % av eleverna tror att 
det påverkar deras betyg om de inte använder sig av de eller dem när de lämnar in sina 
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uppgifter. Enbart 13 % hade uppfattningen att detta inte skulle påverka deras betyg. 
Merparten av eleverna har därmed uppfattningen att det påverkar deras betyg om de 
använder de eller dem i sina skolarbeten.  
 

Figur 8. Diagram visande resultatet av enkätens åttonde påstående.  
 
I figur 8 redovisas resultatet av påstående 8 i enkäten. 46 % av eleverna anser att 
användandet av de eller dem i skolarbeten ska påverka elevens betyg, och 43 % anser att 
det inte bör påverka elevens betyg att de eller dem används i skolarbeten. 11 % av eleverna 
ställde sig i mitten av dessa två sidor. Det var därmed ungefär lika stor andel elever som 
ansåg att betyget bör påverkas av användandet av de och dem, som ansåg att det inte bör 
påverka betyget. 
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Figur 9. Diagram visande resultatet av enkätens nionde påstående. 
 
I figur 9 redovisas resultatet av påstående nummer 9 i enkäten. 41 % av eleverna ansåg 
inte att ett användande av dom istället för de eller dem bör påverka elevens betyg, och 38 
% ansåg att det bör påverka elevens betyg att använda dom istället för de eller dem. En 
stor andel ställde sig i mitten mellan dessa två sidor; 21 % svarade att de inte håller med 
helt och hållet i påståendet. 
 

 
Figur 10. Diagram visande resultatet av enkätens tionde påstående.  
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med; 73 % menar att de anpassar sitt användande beroende på vilken typ av text de 
skriver. 12 % av eleverna menar att de inte anpassar sitt användande.  
 
 
7.2 Resultat av lucktestet 

Nedan presenteras resultatet av lucktestet i ett diagram samt en kommentar. I diagrammet 
visas hur många elever som hade 0–12 antal rätt på testet.  
 

 
Figur 11. Diagram visande resultatet av lucktestet.  
 
Figur 11 visar resultatet som sammanställts utifrån lucktestet eleverna skulle fylla i. I 
lucktexterna skulle eleverna själva fylla i om de ansåg att de eller dem var det korrekta 
svaret. Därefter sammanställdes resultatet utifrån antal elever med antal rätt. Det 
maximala antalet rätt eleverna kunde ha var 12. Totalt 87 svar sammanställdes. Merparten 
av eleverna hade nästan alla rätt, 10–12 rätt. 51 elever av 87 fick 11-12 rätt vilket 
motsvarar 59,7 % av eleverna. Mer än hälften av eleverna hade därmed hög andel rätt när 
det kom till att placera de och dem korrekt i lucktestet. I sammanställningen av resultatet 
visade det sig att eleverna hade svårast att komplettera de meningar där ordet dem skulle 
användas.  
 
 
7.3 Intervjuerna med lärare 

Totalt genomfördes intervjuer med fyra olika lärare som undervisar de elever som 
besvarat enkäten. Lärarna arbetar på olika skolor i Gävleområdet samt Stockholms-
området och har olika lång erfarenhet av undervisning och olika kön. Gemensamt har de 
dock att de är legitimerade lärare.  
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Intervjuerna redovisas nedan genom sammanfattningar av resultatet. Intervjuerna 
redovisas var för sig men jämförs senare i diskussionsavsnittet. 
 
Lärare nummer 1 är en kvinna i medelåldern som arbetar på en skola i Gävleområdet. 
Hon har arbetat 13 år med svenskundervisning i olika skolformer. Hon upplever att 
hennes elever använder sig av dom i allt större utsträckning oberoende av vilken årskurs 
de går i. Hon vill dock betona att hennes elever som läser svenska 3 har bättre kunskap i 
användandet av de och dem i jämförelse med elever som läser svenska 1, men att det 
fortfarande är så att dom är det dominerade bland hennes elever. Hon anser också att 
hennes elever kan anpassa sitt användande av de, dem och dom utifrån vilken texttyp de 
skriver. Eftersom hon har varit enträgen och försökt lära sina elever vikten av att kunna 
använda sig av de och dem upplever hon det som att eleverna förstått detta och försöker 
anpassa sitt användande av de, dem och dom utifrån vilken typ av text de lämnar in. Hon 
har varit väldigt tydlig sedan start med att när de läser svenska 3 bör de kunna använda 
sig av de och dem på ett korrekt vis för att kunna skriva vetenskapliga texter. Det är på 
detta sätt hon har försökt lära eleverna att skilja mellan de och dem, även om hon inte haft 
direkta föreläsningar eller genomgångar om just användandet av de och dem. Vi avslutade 
intervjun med att tala om bedömningen av texter vid användandet av de, dem eller dom i 
inlämnade arbeten. Här berättade hon att om hon upplever att användandet av de, dem 
eller dom stör textflödet och är felaktigt så påverkar det elevens betyg i slutändan.  
 
Lärare nummer 2 är en man i medelåldern som arbetat på gymnasiet med svenskunder-
visning i 10 år. Han är verksam i Gävleområdet. Enligt honom använder ungefär 1/3 av 
hans elever de och dem korrekt, 1/3 är osäkra och använder de och dem felaktigt ibland 
och 1/3 vet inte alls hur de ska använda sig av de och dem på ett korrekt vis. Han menar 
att detta även kan ses i hur de anpassar sitt användande av de, dem och dom utifrån vilken 
typ av text de ska skriva. Han betonar att den tredjedel som är osäker i sitt användande 
tror att de använder sig av rätt form när de skriver olika typer av texter, när de i själva 
verket använder sig av de och dem felaktigt. Den tredjedel som är säker på sitt användande 
av de och dem menar han definitivt anpassar sitt användande utifrån vilken typ av text de 
skriver. Han berättar att han ständigt återkommer till hur eleverna ska använda sig av de 
och dem korrekt under både svenska 1, svenska 2 och svenska 3. Han upplever dock att 
han, trots ständiga påminnelser och korrigeringar i texterna, ofta ser att användandet av 
de och dem är felaktigt i inlämnade texter. Vid genomgångar berättar han för eleverna att 
om de är osäkra på om det är de eller dem som gäller, så kan de chansa på att skriva de. 
Trots detta menar han att dem återkommer i allt större utsträckning i texterna, och då 
felaktigt. Han vill även lyfta fram att trots att det pågår en debatt kring om dom ska ersätta 
de och dem även i vetenskapliga texter är han mycket tydlig med eleverna att det är de 
och dem som gäller just nu. Han vill också vara mycket tydlig med att en elev som inte 
kan använda de och dem korrekt inte kan uppnå ett betyg över C i svenskkursen då det 
inte är förenligt med ett vetenskapligt språk i en vetenskaplig text. Han väger därför in 
användandet av de, dem och dom i sin bedömning av en elev. 
 
Lärare nummer 3 är en kvinna i medelåldern som har arbetat med svenskundervisning i 
10 år. Hon är vid tiden för intervjun verksam på en gymnasieskola i Stockholmsområdet. 



 

 29 

Hon upplever att hennes elever använder de i störst utsträckning då de har uppfattningen 
att de passar i flest situationer. Enligt henne förstår ungefär en tredjedel av eleverna vikten 
av att använda de och dem på ett korrekt sätt och hon upplever även att lika många faktiskt 
kan använda de och dem korrekt. Hon anser även att denna del av eleverna anpassar sin 
användning av de och dem utifrån texttyp, speciellt när det handlar om en vetenskaplig 
texttyp såsom PM. Hon berättar att hon arbetar med de och dem vid uppskattningsvis två 
tillfällen per kurs. Hon låter även eleverna själva rätta sina uppgifter för att de ska få en 
chans att själva upptäcka sina misstag gällande de och dem. Hon upplever att få elever 
har kunskap om de och dem innan de börjar gymnasiet. På den sista frågan angående 
bedömning och betygssättning svarade hon att elever som vill uppnå ett högre betyg 
såsom A eller B förväntas behärska de och dem. Eleverna ges en chans att komplettera 
sina texter innan slutlig bedömning om felaktig användning av de och dem förekommer. 
De och dem bör enligt läraren även behärskas för betyget C i svenska 3. Hon väger således 
in en korrekt användning av de och dem i sin bedömning och betygssättning.  
 
Lärare 4 är en man i medelåldern. Han är verksam på en gymnasieskola i Stockholms-
området och har arbetat som lärare i svenska i 9 år. Han upplever att få av hans elever kan 
använda de och dem på ett korrekt sätt och tillåter därför användning av dom i elevernas 
texter. Därigenom minskas den felaktiga användningen av de och dem. Han anser att hans 
elever har svårt att se skillnader mellan subjekt och objekt och därför har svårt att avgöra 
om de eller dem ska användas i situationen. Konsekvensen av detta blir att eleverna 
chansar och använder dem överallt. Han ser ingen skillnad mellan texttyper utan upplever 
att eleverna använder samma taktik oavsett situation. Han berättar att han, vid minst ett 
tillfälle per kurs, arbetar med språkriktighet och framförallt de och dem men han medger 
även att det behövs mer undervisning i ämnet då kunskapen hos eleverna är bristfällig. 
Det är på grund av både avsaknaden av kunskap hos eleverna och avsaknaden av 
undervisning som han beslutat sig för att tillåta eleverna att använda dom i text. Då han 
ändå anser att en korrekt användning av de och dem tillhör ett korrekt språkbruk väger 
han in användandet av de och dem vid bedömning och betygssättning, dock endast till 
viss del. Endast ett felaktigt användande av de och dem eller användande av dom i en text 
påverkar inte ett betyg, dock påverkar detta i kombination med ytterligare fel i grammatik 
eller språkriktighet betyget då bristen i språkriktighet blir för påtaglig. Slutligen berättar 
han även att han anser att det läggs för mycket fokus på att förbjuda dom i skrivna texter. 
Han anser att ett felaktigt användande av de och dem är ett större problem och att tillåta 
dom är en lösning för de elever som inte kan använda de och dem på ett korrekt sätt. 
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8. Diskussion 
 
8.1 Metoddiskussion 

Som metoder valde vi både en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. Detta kan göra 
att slutsatsen av våra undersökningar kan upplevas svårare att tolka, men vi valde dessa 
två metoder då det inte behövdes någonting annat för att uppnå våra resultat. 
Den kvantitativa gav utläsbara data, där vi kunde sammanställa svaren på ett tydligt sätt 
med hjälp av diagram. På så vis var det mycket lättare att se resultatet. Genom att vi 
använde oss av den kvantitativa metoden och delade ut drygt 100 enkäter, kunde vi inte 
helt säkert veta att eleverna inte tagit hjälp vid ifyllandet, att de inte talat ihop sig innan 
de fyllde i enkäten och att de faktiskt inte bara svarade för svarandets skull utan att de tog 
sig tid till att svara och fundera. Hade vi istället valt en kvalitativ metod och genomfört 
intervjuer med elever, så hade resultatet kanske blivit ett annat. Detta hade dock inte gett 
oss den breda bilden vi ville ha med statistiskt jämförbara data, och det hade inte heller 
gett ett lika brett underlag för fortsatta diskussioner eller undersökningar i framtiden. 
Därmed finns det både för- och nackdelar med att vi valde en kvantitativ metod för att få 
fram elevernas användning av de, dem och dom samt att se hur väl de kände till de olika 
formerna. I slutändan gav det oss dock det resultatet vi ville uppnå. 
 
Intervjuerna med lärarna genomfördes istället som en kvalitativ metod. Vi valde detta för 
att vi ville ha möjlighet att ställa följdfrågor och själva intervjua lärarna med 
förhoppningen att svaren skulle vara så personliga och genomtänka som möjligt. Att 
istället välja en kvantitativ metod med hjälp av enkäter för att se lärarnas inställning till 
deras elevers användande av de, dem och dom samt hur de väger in detta i sin bedömning 
hade givetvis varit mycket intressant, men det hade tagit alldeles för lång tid för vår 
arbetsgång att få in dessa svar enligt vår bedömning. Svaren hade med största sannolikhet 
inte blivit lika personliga och genomtänkta, och vi hade troligen fått se ett stort bortfall 
då lärarna har hög arbetsbelastning. I denna tid, på vårterminen, genomförs även 
nationella prov, vilket hade gjort så att många lärare förmodligen bortprioriterat vår enkät 
vilket hade gett oss ett mycket fattigt underlag för en kvantitativ undersökning.  
 
De elever vi valde att fokusera på i enkätstudien var de elever som läste svenska 3. Därför 
behövde vi inte samla in medgivande från föräldrar till elever under 18 år. Att invänta 
medgivande hade också kunnat störa vår process och gett oss ett sämre underlag med 
färre svar, vilket vi givetvis ville undvika. Kursen svenska 3 har stort fokus på akademiskt 
och vetenskapligt skrivande, och detta är anledningen till att vi valde att fokusera på just 
elever i årskurs 3. I och med det akademiska och vetenskapliga skrivandet har eleverna 
möjligtvis en större kunskap om och ett större behov av att kunna använda de och dem på 
ett korrekt sätt. Hade vi valt att fokusera på flera kurser i svenska, hade vi dock fått en 
jämförande faktor där vi hade kunnat jämföra svaren mellan olika kurser i svenska. Detta 
hade dock inte fyllt vårt syfte och var inte nödvändigt för de frågeställningar vi valt.  
 
Samtliga lärare som intervjuades är legitimerade i sitt ämne, vilket vi anser är en 
självklarhet för att intervjuerna ska vara reliabla. Genom att välja enbart legitimerade 
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lärare kände vi större förtroende för att lärarna kunde tala med större erfarenhet, då de har 
en mer omfattande utbildning i yrket än olegitimerade lärare.  
 
 
8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet av enkäterna som genomfördes finner vi intressanta data, som delvis stämmer 
överens med de tankar vi hade från början när vi påbörjade vårt arbete och vårt 
utarbetande av enkätfrågorna. På första frågan i enkäten svarade 61 % av eleverna att de 
anser att dom inte tillhör ett korrekt språkbruk. På fråga 2 i enkäten svarade 87 % av 
eleverna att de anser att det hör till korrekt språkbruk att använda sig av de eller dem. Att 
så stor andel ansåg att det tillhör ett korrekt språkbruk förvånar oss inte, då vi hade 
förväntat oss att eleverna skulle anse att de och dem hör till ett korrekt språkbruk. Däremot 
hade vi inte förväntat oss att en så stor andel som 61 % skulle mena att dom inte tillhör 
ett korrekt språkbruk. Det vi vet är att skriftspråket har fått mer influenser från tal, och då 
främst från den tid då riksspråket utvecklades nämnvärt under efterkrigstiden och 
urbaniseringen skedde mycket fort. Enligt Svenska språknämnden (2005) uttalar större 
delar av Sverige de och dem som dom, vilket skulle tyda på att ett ökat användande av 
dom skulle komma från att talspråket alltmer influerar skriftspråket.  
 
Under påstående nummer 3 och 4 gör vi ytterligare en intressant observation. 55 % av 
eleverna anser att det är viktigt att veta hur man ska använda de och dem på ett korrekt 
sätt. Men hela 52 % av eleverna svarar i nästa påstående att de är osäkra eller inte vet hur 
de ska använda sig av de och dem på ett korrekt vis. Det visar oss alltså att merparten av 
eleverna tycker att det är viktigt att kunna använda sig av de och dem korrekt, men att 
merparten också är osäkra på hur de ska använda sig av dessa former. Innebär det då att 
eleverna använder sig av de och dem och chansar på att de gör rätt, eller använder de sig 
av talspråksformen dom? Enligt Institutet för språk och folkminnen (2014) arbetar 
språkvårdare i Sverige på så vis att de arbetar utifrån att svenska folket delvis styr vad 
som är språkriktighet och inte. Det skulle kunna vara så att eleverna använder sig av dom 
för att de helt enkelt inte kan använda de och dem korrekt. I de fyra intervjuer vi genomfört 
framkommer det dock inget stöd för detta. Skulle det kunna bli så att den nya normen är 
att även dom accepteras i skriftform om utvecklingen fortsätter på detta vis? Frågan om 
språkvård och vad som egentligen är skriftspråk och talspråk är en ständigt pågående 
debatt, och vi vet att debatten kring de, dem och dom också ständigt pågår.  
 
I påstående nummer 5 och 6 ser vi samma röda tråd som i de tidigare påståenden som är 
varandras motsatser. Största andelen av eleverna anser att de föredrar att använda de och 
dem i skriftform, och enbart 21 % anger att de föredrar att använda sig av dom i skriftform. 
Vi ser nu en genomgående röd tråd, att eleverna verkar vilja använda sig av de och dem, 
och de anser att detta är det korrekta. I många fall är de dock förmodligen osäkra på sitt 
användande och chansar därför på vad som är rätt eller använder sig av talspråksformen 
dom istället. 
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57 % av eleverna tror att det påverkar deras betyg om de använder sig av dom istället för 
de eller dem. 30 % av eleverna är osäkra, kanske för att de inte tidigare reflekterat kring 
detta. Frågan är varför så stor del tror att deras betyg påverkas, och en stor del är osäkra 
på om deras betyg skulle påverkas. En tanke är att deras lärare inte varit tillräckligt tydliga 
med hur de och dem ska användas. En annan tanke är att eleverna förbigått den diskussion 
som pågår kring språkriktighet. Diskussionen kring vad som är språkriktigt och inte är 
någonting varje person kan ha en uppfattning om.  
Att forska kring språkriktighet kan vara väldigt svårt då varje forskare först måste 
definiera vad språkriktighet är och hur det utvecklas. Talspråk i skrift kan vara på väg att 
bli språkriktighet i takt med att språket förändras på grund av sociala medier. 
 
På påståendet där eleverna skulle ta ställning till om de tycker att det är rätt att deras betyg 
påverkas om de använder de och dem istället för dom svarar 46 % att det bör påverka, och 
43 % anser att det inte bör påverka elevens betyg. Här hade vi kunnat förtydliga 
enkätfrågan och visat på om det gäller ett högre eller lägre betyg. Vi kan gissa och 
förmoda att eleven menar att användandet av de eller dem ska påverka till ett högre betyg, 
eller inte påverka möjligheten till ett högre betyg men det vet vi inte. Detta för oss tillbaka 
till teorin kring vad språkriktighet är, och hur talspråk flyter in i skriften. En stor andel av 
eleverna verkar vilja använda sig av de och dem, och de anser att det är viktigt att veta 
hur detta ska användas på ett korrekt sätt. Men samtidigt tycker 43 % av eleverna att det 
inte ska påverka deras betyg. 41 % av eleverna ansåg att ett användande av dom inte skulle 
påverka elevens betyg. Hur kan det komma sig att merparten samtidigt tycker att dom inte 
hör till ett korrekt språkbruk? Fokuserar undervisningen i svenska för lite på 
språkriktighet, språknormer och talspråk kontra skriftspråk? Enligt vår erfarenhet inom 
yrket, som både elever och lärare, samt enligt vissa resultat av denna undersökning är 
svaret ja. Mer undervisning i språkriktighet, språknormer och talspråk kontra skriftspråk 
behövs i kurser i svenska.  
 
En mycket stor andel (73 %) av eleverna säger också att de anpassar sitt användande av 
de, dem och dom utifrån vilken texttyp de ska skriva. Det kan vara så att de har en inbyggd 
mekanism för vad som är talspråk och vad som är skriftspråk, och när dessa två flyter in 
i varandra. Utifrån detta påstående skulle vi kunna anta att eleverna använder sig av de 
och dem när de skriver vetenskapliga texter men använder sig av dom när de skriver sms, 
på sociala medier eller kommenterar bloggar. Att språket influeras av digitaliseringen vet 
vi, och att mediesamhället bidrar till att talspråket kan flyta in i skriftspråket på ett annat 
sätt.  
 
I de konstruerade meningar där eleverna skulle fylla i de eller dem kan vi se att de i hög 
grad kan använda sig av de och dem på ett korrekt vis. Vi vet dock inte om merparten av 
eleverna chansat på svaret och fått rätt eller om de faktiskt vet hur de ska använda de och 
dem på ett korrekt vis. Om de kan använda sig av de och dem korrekt, så motbevisar det 
vår tes om att merparten av eleverna inte kan använda sig av de och dem på ett korrekt 
vis, vilket grundade vår tanke när vi skulle påbörja vårt arbete. Detta är givetvis en mycket 
intressant och tillfredsställande insikt, även om det skulle behöva forskas mer kring detta 
och på ett mycket större antal elever för att få ett stort underlag.  
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I resultatet av intervjuerna kan vi se att samtliga lärare upplever samma sak både i frågan 
gällande hur de upplever elevernas användning av de och dem och i frågan gällande 
bedömning och betygssättning. De anser alla att eleverna har bristande kunskap om när 
de, dem och dom ska användas samt att eleverna ofta chansar på ett av dessa som de tror 
är det mest korrekta. Samtliga berättar också att de i någon grad väger in användningen 
av de, dem och dom i sin bedömning och betygssättning av elevtexter.  
 
Genom att jämföra resultaten av enkäten och intervjuerna kan vi se att lärarnas 
uppfattning om elevernas kunskap ofta stämmer. Lärarna anser att många av eleverna inte 
vet när de ska använda de och dem i text vilket stämmer överens med resultaten från 
enkäten där 61 % av eleverna svarat att de inte vet när de ska använda de och dem i 
skriftform. När eleverna fick svara på om de anpassar sitt användande av de och dem 
utifrån texttyp svarade 73 % av dem att de anpassar sitt användande av dessa ordformer 
utifrån vilken slags text de skriver. Här skiljer sig dock svaren åt mellan elever och lärare 
då lärarna anser att eleverna sällan eller aldrig anpassar sitt användande av de och dem 
utifrån texttyp. Gällande frågan om lärarna väger in elevernas användning av de, dem och 
dom vid bedömning och betygssättning var resultaten snarlika. 57 % av eleverna tror att 
deras användning av dessa ordformer påverkar deras betyg och samtliga lärare bekräftade 
att de väger in elevernas användande av de, dem och dom vid bedömning och 
betygssättning.  
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9. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att belysa gymnasieelevers användning av de, dem och dom 
samt deras attityder till dessa. Syftet var även att belysa hur svensklärare ställer sig till 
användandet av de, dem och dom i elevers skoluppgifter samt om de väger in 
användningen av dessa vid bedömning och betygsättning. Frågeställningarna vi utgick 
ifrån var följande:  
 

•   Hur relevant anser eleverna att det är med ett korrekt användande av de, dem och 
dom och hur ser eleverna på sitt användande av dessa?  

•   Vad har elever för attityd till de, dem och dom?  
•   Vad rapporterar lärare om sitt förhållningssätt till de, dem och dom?  
•   Hur ser lärare på frågan om de, dem och dom i sin bedömning och betygsättning? 

 
I undersökningen medverkade 87 gymnasieelever samt fyra svensklärare. Både en 
kvantitativ och en kvalitativ metod användes i undersökningen, detta för att ge ett så 
korrekt svar som möjligt på våra frågeställningar. Den kvantitativa metoden bestod av en 
enkät samt ett lucktest som delades ut till eleverna. Den kvalitativa metoden bestod av 
intervjuer med de fyra lärarna där intervjufrågorna baserades på resultaten från elevernas 
enkäter. Undersökningen visade att hela 87 % av eleverna anser att de och dem hör till ett 
korrekt språkbruk. Majoriteten av eleverna anser även att det är viktigt att veta hur man 
på ett korrekt sätt använder de och dem i skrift. Undersökningen visade dock att 51 % av 
eleverna anser att de inte vet när de bör använda de och dem i skrift. I resultatet från 
lucktesterna kunde vi dock avläsa att 59,7 % av eleverna hade 10–12 av max 12 rätt vilket 
visar att majoriteten av eleverna ändå vet när de ska skriva de respektive dem i text. I 
intervjuerna med lärarna framkom det att samtliga lärare anser att många elever har 
bristfällig kunskap om hur de och dem ska användas, trots att de vid minst ett tillfälle per 
kurs undervisar i ämnet. Det framkom även att samtliga lärare väger in användningen av 
de, dem och dom vid bedömning och betygssättning.  
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10. Förslag till vidare forskning 
 
Debatten kring de, dem och dom är mycket relevant i dagens samhälle. Vi anser att denna 
undersökning är ett bidrag till forskningen kring detta men vi anser även att mer forskning 
i ämnet behövs.  
 
För att bredda perspektivet i denna undersökning ytterligare hade textanalyser av 
elevtexter kunnat användas, antingen som egen metod eller som komplement till enkäter 
eller intervjuer. Elevtexterna kan ge en mer verklighetstrogen uppfattning om elevernas 
användande av de, dem och dom samt ge ett större underlag. För ett djupare resultat hade 
även intervjuer med utvalda elever kunnat göras. Dessa metoder vill vi ge som förslag till 
vidare forskning inom ämnet.  
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Bilaga 1 
 
Presentation till skolorna 
 
Presentation och bakgrund 
Vilka är vi? 

Vi heter Ellen Ångman och Sofia Lindesjö. Vi studerar båda ämneslärarprogrammet med 

inriktning mot gymnasieskolan på Högskolan i Gävle där våra ämneskombinationer är 

engelska och svenska respektive religion och svenska. Vi skriver nu vårt examensarbete 

i svensk didaktik där vi valt att rikta in oss på didaktik inom det svenska språket. 

Vad är syftet med vårt arbete? 

Med utgångspunkt i våra egna erfarenheter både som elever och inom läraryrket har vi en 

tanke om att sättet vi ser på de/dem och dom håller på att förändras. Vi har båda sett 

exempel på hur talspråk har letat sig in i skrift inom skolan och vi har dessutom följt 

diskussionen som råder gällande de/dem och dom och huruvida dom ska accepteras i 

skriven text eller ej. Vi vill därför belysa elevers användning av de/dem och dom såväl 

som deras attityder till dessa samt även belysa lärares förhållningssätt till de/dem och 

dom. 

 

Hur ska vi gå tillväga för att få svar på våra frågeställningar? 

Genom enkäter till elever på gymnasiet vill vi få klarhet i elevernas användande av 

de/dem och dom samt hur deras attityder till dessa ser ut. Genom intervjuer med 

undervisande lärare i dessa klasser vill vi få klarhet i lärarnas förhållningssätt till de/dem 

och dom. Enkäterna arbetas fram med hjälp av litteratur inom enkätmetodik och delas 

sedan ut till ett hundratal elever i de valda åldrarna (16–19 år) och resultaten sammanställs 

sedan. Intervjufrågorna utarbetas med utgångspunkt i resultatet av enkäterna samt med 

litteratur inom relevant intervjuteknik.  

 

Vi vill nu be dig om hjälp att genomföra vår undersökning! Vår förhoppning är att dela 

ut våra enkäter till ett hundratal elever som läser svenska, uppdelade på en gymnasieskola 

i Stockholm och en gymnasieskola i Gävle. Vårt nästa steg är att genomföra kvalitativa 

intervjuer med de fyra svensklärare ansvariga för dessa elever. Det vi behöver från dig är 

således tillgång till en av dina klasser i svenska samt den tid du kan avvara för att delta i 

vår undersökning.   

 

Vänliga Hälsningar 



 

 40 

Ellen Ångman och Sofia Lindesjö 
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Bilaga 2 
 
Information samt enkät till eleverna  
 
 
Hej! 
 

Vi heter Sofia Lindesjö och Ellen Ångman, och vi läser vårt sista år på 

ämneslärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Under vårterminen 2017 skriver vi vårt 

examensarbete med inriktning på det svenska språket, och där har vi valt att undersöka 

orden de, dem och dom närmare. Syftet med den här enkäten är att samla in material till 

vårt examensarbete som vi sedan kommer sammanställa i ett resultat. Vi är intresserade 

av hur just du använder de här tre orden och hur din attityd till dessa tre ord är. 

Användningen av orden de, dem och dom tillhör en ständig debatt kring språkriktighet 

och det är någonting som intresserar oss.  

 

Enkäten är uppbyggd efter en skattningsskala mellan 1-5, där 1 betyder att du inte håller 

med alls, 3 betyder att du inte håller med helt och hållet, och 5 betyder att du håller med 

fullt ut. 

 

Dina svar i den här enkäten är helt anonyma och kommer alltså inte kunna kopplas till 

dig. Vi är mycket tacksamma för ditt deltagande och för att du tar dig tid att svara på den 

här enkäten utifrån dina egna åsikter. 

 

Orden de och dem tillhör ordklassen pronomen. Ett personligt pronomen är någonting 

som används istället för namnet på personer, djur, växter och saker för att undvika 

upprepning. Det går att använda ordet dom istället för både de och dem.  

Ordet språkriktighet brukar syfta på sådant som kan anses vara riktigt eller felaktigt, 

såsom stavning, användning av skiljetecken, olika ordformer och meningsuppbyggnad.   

 

1 = Håller inte med alls 2 = Håller inte med  3= Håller inte med helt och hållet

  

                    4 = Håller med                            5 = Håller med fullt ut 

 

Var vänlig och ange vilken kurs i svenska du läser:  
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Ringa in det svarsalternativ du tycker stämmer bäst in på dig. 
 

1. Det hör till ett korrekt språkbruk att använda ordet dom i skolarbeten eller officiella 

sammanhang. 

 

1         2                         3                4                

5 

 

 

 

2. Det hör till ett korrekt språkbruk att använda orden de eller dem i skolarbeten eller 

officiella sammanhang. 

  

1         2                         3                4                

5 

 

 

3. Jag tycker det är viktigt att veta hur man på ett korrekt sätt använder de och dem i skrift. 

1         2                         3                4                

5 

 

 

4. Jag vet när jag ska använda de och dem i skriftform.  

1         2                         3                4                

5 

 

 

5. Jag föredrar att använda de och dem i skriftform. 

1         2                         3                4                

5 
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6. Jag föredrar att använda dom i skriftform.  

1         2                         3                4                

5 

 

 

7. Jag tror att det påverkar mitt betyg om jag inte använder de eller dem i skrivuppgifter. 

1         2                         3                4                

5 

 

 

8. Jag tycker att användandet av de eller dem istället för dom ska påverka elevens betyg. 

1         2                         3                4                

5 

 

 

9. Jag tycker att användandet av dom istället för de eller dem ska påverka elevens betyg. 

1         2                         3                4                

5 

 

 

10. Jag anpassar mitt användande av de/dem/dom utifrån vilken typ av text jag skriver. 

1         2                         3                4                

5 

 

 

Följande meningar ska kompletteras med de eller dem. Fyll i det alternativ som du tycker 

passar bäst in. 

1. Hur mycket kostar _____?  

2. Jag tänker bara på _____.  

3. Igår spelade _____. 

4. Jag kan fråga _____, men jag tror inte _____ kommer säga ja.  

5. Finns _____ på riktigt? 
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6.  Titta på hur _____ dansar! 

7. ____ kommer inte härifrån, jag har aldrig sett ____ förut.  

8. Jag har inte räknat _____. 

9. Jag ringde inte upp ____ senaste gången, och sedan glömde jag bort det. 

10. Har du sett _____ idag? 

 

 

Stort tack för ditt deltagande!  
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till lärarna 
 
 

•   Upplever du att dina elever kan använda de och dem korrekt, eller använder de 

dom i större utsträckning?  

•   Upplever du att dina elever anpassar sitt användande av de, dem och dom utifrån 

texttyp? 

•   Har du lagt någon större vikt vid att lära ut ett korrekt användande av de/dem 

istället för dom? I hur stor utsträckning i sådana fall?  

•   Väger du in användandet av de/dem eller dom i din bedömning av en elev samt 

vid betygssättning?



 

1 
 

 


