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Sammandrag 

Denna studie behandlar hur gymnasielever använder de, dem och dom i de skriftliga de-

larna av nationella proven i Svenska 1 och 3. Genom en variabelanalys har de, dem och 

dom beräknats i sammanlagt 120 texter uppdelade i Svenska 1 och 3 samt mellan betygen 

E-C-A. Därefter har den felaktiga användningen analyserats. Den nästan obefintliga 

mängden dom i texterna var förvånande. Eleverna verkar skilja på texttyper där skrift-

språksformerna de och dem ska användas och när det är godtagbart att använda talspråks-

formen. Majoriteten elever försöker alltså använda de och dem, även om det inte alltid 

blir rätt vilket tyder på att de och dem fortfarande har övertaget som språknorm i skrift-

språket. Resultatet av undersökningen diskuteras utifrån teoretiska perspektiv gällande 

språkförändringar, språknormer, språkriktighet, skriftspråk, talspråk samt texttriangeln. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet i ljuset av den långa och nästan ständigt pågående 

debatten kring vilket eller vilka pronomen som bör användas. Debattörernas åsikter går i 

tre led: stävan efter enhetligt dom, enhetligt de eller fortsatt användning av de och dem. 

Majoriteten nämnda debattörer verkar dock överens om att de och dem i framtiden kom-

mer ersättas av dom, en process som kommer pågå under lång tid och är omöjlig att för-

utspå. Resultatet visar att dom som skriftspråk har en lång väg kvar att gå. 

 

Nyckelord:  de, dem, dom, pronomen, talspråk, skriftspråk, språknorm, språkförändring, 

språkriktighet 
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1 Inledning 
They är de, them är dem. Vi är de, oss är dem. Jag är de, mig är dem. Det finns många sätt att 

använda och försöka memorera för att lära sig hantera de och dem. Under min första verksam-

hetsförlagda utbildning (VFU), skulle eleverna skriva en utredande text och jag minns att jag 

frågade om de kunde hantera de och dem. Det var ett unisont nej; ingen svarade ja. Eftersom de 

och dem än så länge är den rådande språknormen för formella texttyper enligt Språkriktighets-

boken (2016) och Institutet för språk och folkminnen (2019) kan det bli problematiskt när elever 

inte kan hantera dessa pronomen på ett korrekt sätt. 

 

De och dem representerar subjekts- respektive objektsform av personliga pronomen i plural och 

det råder viss osäkerhet kring hur dessa pronomen ska hanteras i skrift, något som uppmärk-

sammats i skolvärlden. Trots osäkerheten försöker elever att använda de och dem eftersom det 

är den rådande språknormen (Språkriktighetsboken, 2016:205–207). 

 

Vid sidan av osäkerheten har det sedan 70-talet pågått en debatt kring användandet av de, dem 

och dom (Lind Palicki & Karlsson, 2018). Det finns de som debatterar för att fortsätta använda 

den rådande språknormen, det vill säga de och dem (Andersson, 2016). Olle Josephson (2016) 

debatterar för ett enhetligt de medan andra strävar efter ett enhetligt dom (Birkebo, 2016; Ledin, 

2013). 

 

I ljuset av osäkerheten och debatten ska jag undersöka huruvida elever använder sig av de, dem 

och möjligtvis dom i svenskämnets nationella prov. Detta för att dels reda ut hur väl elever 

hanterar användandet av de och dem, dels undersöka om det finns någon skillnad i hur elever 

använder sig av aktuella pronomen i Svenska 1 och Svenska 3 och mellan betygsskalorna E, C 

och A. 

 

Det har utförts lucktest1 och enkätundersökningar genom åren av bland andra Grünbaum 

(1976), Lind Palicki och Karlsson (2017) samt av studenter vid olika lärosäten i Sverige (Ab-

rahamsson, 2007; Lindesjö & Ångman, 2017) för att utröna vilken attityd elever i Sverige har 

till de och dem och om de kan hantera dem korrekt. Kort sagt har resultaten visat att elever helst 

använder de och dem framför dom men att många elever tvivlar på sin förmåga att använda 

dessa pronomen korrekt samt att lärare tycker att de, dem och dom är ett återkommande problem 

hos elever. Resultaten av de tidigare undersökningarna kommer att redovisas utförligare längre 

fram i uppsatsen (se avsnitt 3).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att utröna eventuella mönster i elevers hantering av de, 

dem och dom mellan betyg och årskurser. Vidare ska resultatet av undersökningen analyseras 

utifrån tidigare forskning för att upptäcka eventuella samband eller olikheter. Därefter kommer 

resultatet av undersökningen diskuteras i ljuset av debatten gällande huruvida de och dem bör 

ersättas av dom i skriftspråk eller inte och vilka belägg det finns för sådana åsikter. 

                                                
1 Lucktest innebär att informanten fyller i en tom lucka i en mening eller text, exempelvis de, dem eller dom. 
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Anledningen till valet att analysera nationella prov beror på att det redan utförts flertalet lucktest 

och enkätundersökningar men färre elevtextanalyser gällande aktuella pronomen. Det ska även 

undersökas ifall resultaten av enkätundersökningarna och lucktesten skiljer sig från elevernas 

egenproducerade texter. 

 

Frågeställningarna som ska besvaras är följande: 

• På vilket sätt skiljer sig användningen av de, dem och dom i texterna från Svenska 1 

respektive Svenska 3 samt mellan betygen E-C-A? 

• I vilken mängd används och hur väl hanteras de, dem respektive dom av eleverna?  

• I vilka betygsskalor förekommer användningen av dom eller inkorrekt hantering av de 

och dem?  

 

1.2 Disposition 

Studien består av åtta kapitel. Först och främst ges i inledningen en kort introduktion till varför 

jag valt att undersöka de, dem och dom samt undersökningens syfte och frågeställningar. Där-

efter presenteras en bakgrund, det vill säga vad de, dem och dom innebär och hur dessa prono-

men bör hanteras samt hur det debatterats i media de senaste åren. Utöver det presenteras de 

centrala innehållen samt kunskapskrav i svenskämnet där frågor om grammatik och språkrik-

tighet berörs för grundskolan men i huvudsak gymnasieskolans kurser Svenska 1, 2 och 3. Slut-

ligen görs en kort presentation av nationella proven. Kapitel 3 tar upp forskning kring de, dem 

och dom från 1970-talet fram till 2017. Kapitel 4 tar upp språkförändringar, språknormer, 

språkriktighet, skriftspråk, talspråk och Løkensgard Hoels texttriangel. Under material och me-

tod i kapitel 5 presenteras den valda metoden och materialet för undersökningen, följt av resultat 

i kapitel 6. Där presenteras resultatet av undersökningen med hjälp av figurer. Resultatet följs 

av diskussion i kapitel 7 och avslutningsvis i kapitel 8 finns slutord och förslag på vidare forsk-

ning.  
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2 Bakgrund 
I det följande kapitlet presenteras bakgrunden till hur de, dem och dom används samt hur de-

batten kring dem har sett ut de senaste åren. Här kommer även nationella proven och dess funkt-

ion tas upp samt Skolverkets syn på språkriktighet inom ämnet svenska och kurserna Svenska 

1, 2 och 3 i gymnasieskolan. Dessutom kommer språkriktighet och grammatik inom ämnet 

svenska i grundskolan redogöras för, detta för att ge en inblick i ungefär vilket skede eleverna 

bör ha lärt sig skillnaden mellan de, dem och dom. 

 

2.1 Innebörd och användning av de, dem och dom 

Språkriktighetsboken (2016) beskriver de och dem som personliga pronomen i plural; de är 

subjektsform medan dem är objektsform. Andra personliga pronomen i svenska språket som 

finns i subjekts- och objektsform är: jag/mig, du/dig, hon/henne, han/honom i singular samt 

vi/oss, ni/er i plural. Vad gäller talspråk används oftast dom i stället för skriftspråkets de och 

dem, med undantag för vissa dialektala skillnader i talspråket (2016:205). Olle Josephson menar 

dock att med undantag från finlandssvenska använder de flesta som talar svenska dom i tal 

(Svenska Dagbladet, 2010-11-29). De används även som bestämd artikel, vilken vanligtvis inte 

böjs i formerna subjekt och objekt, men på grund av osäkerheten som råder kring de, dem och 

dom utsätts även de som bestämd artikel för konkurrens med dom och dem (Språkriktighetsbo-

ken, 2016:205). 

 

Mellan 1960- och 1970-talen ökade användningen av dom i skrift och det förutspåddes att de 

och dem skulle konkurreras ut i skriftspråket, men ökningen stannade av och i stället ökade 

användningen av de och dem i slutet av 1900-talet (Språkriktighetsboken, 2016:206). Vad gäller 

skolvärlden verkar elevers användning av och lärandet om de, dem och dom skilja sig mellan 

lärare och lärarnas åsikter gällande dessa pronomen (2016:207). Elever har svårt att skilja på 

hur de och dem ska användas. Även om många lär sig skillnaden är de ändå osäkra i hanteringen. 

Trots att elever är osäkra försöker de i stor mån använda sig av de och dem, vilket Språkriktig-

hetsboken anser visa på att de och dem är den rådande skriftspråksnormen (2016:207). 

 

Institutet för språk och folkminnen (2019) besvarar hur de, dem och dom används i sin ”Fråge-

låda”. Där skriver de att de och dem är normen som används i flest sammanhang, framför allt i 

formella och stilneutrala texter som dagstidningar, myndighetsdokument, vetenskapliga texter 

och liknande. Dom används å sin sida i repliker, som markör för att skriva något som blivit 

uttalat. Dom används även i texter med talspråkliga drag i vissa fall. Anledningen till att an-

vända dom för att markera något uttalat är för att de och dem uttalas som dom (/dåmm/).  

 

Vidare antyder Institutet för språk och folkminnen att normen för de, dem och dom är en av de 

mest laddade frågorna inom språkriktighet. De menar att de som använder dom i skrift eller de 

och dem felaktigt kan uppfattas som någon som inte behärskar språknormen. Inom flera yrken 

är det viktigt att hantera den formella skriftspråksnormen. Vidare informerar Institutet för språk 

och folkminnen att normen för de, dem och dom är en pågående förändring i språket. Det går 

dock inte att veta på förhand hur förändringen kommer arta sig då det precis som alla andra 

språkförändringar är en lång process och innan förändringen genomförts fullständigt kommer 
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det antagligen finnas ett parallellt system i valet mellan aktuella pronomen (”Frågelådan”, In-

stitutet för språk och folkminnen, 2019). 

2.1.1 De eller dem som 

Enligt Språkriktighetsboken är det vanligt med extra problematik gällande de respektive dem 

som. Traditionsenligt fungerar pronomenen på samma sätt, det vill säga de som om frasen är 

subjekt och dem som om frasen är objekt eller styrs av preposition. Det hör däremot till vanlig-

heten att de används även i objekts- eller prepositionsposition (2016:209–210). Både de som 

och dem som kan användas i objektsposition och efter preposition som i exempelmeningen: 

”Det får stora konsekvenser för de/dem som drabbas” (2016:211). I subjektsposition accepteras 

endast de som, exempelvis: ”De som anställts har fått jobben på professionella grunder” 

(2016:211).  

 

2.2 Debatten om de, dem och dom 

Språkförändringar och språkriktighetsdiskussioner har ett starkt samband eftersom vissa sätt att 

uttrycka sig språkligt skapar reaktioner, antingen positiva eller negativa. Flertalet gånger har 

det uppstått diskussioner när uttryck som anses vara vardagliga och talspråkliga börjar användas 

i det officiella skriftspråket (Språkriktighetsboken, 2016:15). Enligt Språkriktighetsboken 

(2016) finns en pågående debatt, framför allt inom skolvärlden, gällande de, dem och dom. 

Förespråkarna av dom menar att för elever med inlärningssvårigheter vore det gynnsamt med 

en konsekvent användning av dom även i skriftspråket. Ett annat argument är att eftersom dom 

dominerar i talspråk kommer de och dem naturligt ersättas i vilket fall som helst och därför är 

det onödigt att förlänga processen (2016:206).  

 

18 oktober 2013 skrev Per Ledin ett blogginlägg i sin blogg På Svenska gällande debatten om 

de, dem och dom. Han förespråkar ett enhetligt dom i skriftspråk eftersom de och dem inte 

längre förankras i talet samt att det är bättre att enbart använda sig av dom istället för att över-

använda dem, vilket Ledin menar är vanligt (2013). 

 

Henrik Birkebo argumenterade i Svenska Dagbladet (2016-10-22) för att sluta använda de och 

dem och istället använda dom, eftersom det används i talspråket och att det är för svårt för elever 

att korrekt använda de och dem. Genom att använda dom skulle det underlätta för både lärare 

och elever. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet (2016-10-29:46) menar Olle Josephson å sin 

sida att skriftspråket borde använda enhetligt de. Detta grundar han bland annat på en under-

sökning av 300 dem-exempel ur olika genrer där han ersatte dem med de. Han hittade endast 

ett exempel där de skulle bli otydligt i stället för det korrekta dem. Birkebo å andra sidan menar 

att ett enhetligt de skulle försvåra ytterligare eftersom skriftspråkets det i talspråk uttrycks /de/ 

(Svenska Dagbladet 2016-10-22).  

 

I Språkriktighetsboken (2016) beskrivs det att de som argumenterar för användningen av de och 

dem anser att elever som inte lär sig använda de och dem inte kommer bli skribenter tagna på 

allvar. Ett annat argument handlar om att de och dem tydliggör subjektet och objektet. Dessu-

tom anser de som debatterar för de och dem att det kan bli svårare för kommande generationer 
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att tolka texter där de och dem används om dessa skulle försvinna. Genom att bevara de och 

dem bevaras även likheten med övriga språk i Norden (2016:206–207). 

 

Enligt en intervju i Svenska Dagbladet (2016-10-24:13) menar Lars Melin att sociala medier 

har en roll i att elever använder sig av dom eftersom det används på exempelvis Facebook. Ögat 

vänjer sig vid det skrivna talspråket vilket hämmar utvecklingen av skriftspråksnormerna. Me-

lin anser att det går att lära sig att använda de och dem korrekt om man vill, men att elever 

troligtvis inte har någon motivation att lära sig det. Det finns en prestige i skriftspråket och en 

statusskillnad mellan dem och dom, särskilt i vissa texttyper, något Melin tror upptäcks efter 

skolåren och i vuxen ålder. Däremot är Melin skeptisk till att dem kommer överleva på sikt, så 

även Sara Lövenstam trots att hon själv inte använder sig av dom i skrift. Hon tror att de som 

skriver dom i framtiden kommer kallas språkförnyare medan resterande kommer kallas ”torra 

bakåtsträvare” (Språktidningen, 2015). 

 

Lars-Gunnar Andersson förespråkar att det inte är skolor och elever som ska påbörja dom-re-

formen. Det är snarare författare och journalister, det vill säga kunniga skribenter som ska starta 

den. Andersson anser att så länge användandet av de och dem är språknorm har lärare som 

skyldighet att lära ut skillnaden mellan dessa pronomen eftersom eleverna bör kunna hantera 

det offentliga skriftspråket och dess normer i kommande arbetsliv (Göteborgs-Posten, 2016-

10-29).  

 

Som synes finns det många olika åsikter kring frågan om dessa pronomen. De flesta verkar 

överens om att de och dem bör eller kommer försvinna ur skriftspråket i framtiden men det 

finns även åsikter att de och dem bör finnas kvar av språkbevarande- och prestigeskäl. 

 

2.3 Skolverket och ämnet svenska 

Skolverket anser att människan genom språk kan uttrycka sin personlighet. Dessutom är språket 

det bästa verktyget för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling (Läroplan, exa-

mensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola [Gy 11] 2011:160). Ämnet 

svenska beskrivs på bland annat följande sätt:  

 

Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga 

redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper 

om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier (Gy 11, 2011:160). 

 

Dessutom ska eleverna, genom att läsa ämnet svenska, utveckla bland annat följande:  

 

• Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som 

fungerar väl i sitt sammanhang. 

• Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och 

genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikat-

ionssituation i övrigt. 

• Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad (Gy 11, 2011:160–161). 
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Angående kunskapskraven för betygen E, C och A i Svenska 1, 2 och 3 gällande språkriktighet 

ska eleven i huvudsak kunna följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Dessutom innefattar 

det centrala innehållet i kursen Svenska 2 hur svenska språket är uppbyggt, det vill säga ord, 

fraser och satsers uppbyggnad och hur dessa samspelar i grammatiken (Gy 11, 2011:162–178). 

I läroplanen för gymnasieskolan framkommer det under ”Övergripande mål och riktlinjer” att 

arbetet ska organiseras och genomföras så att eleven ”får stöd i sin språk- och kommunikat-

ionsutveckling” (Gy 11, 2011:11). Det genomförs inget nationellt prov i Svenska 2 men den är 

ändå viktig för undersökningen ur utvecklingssynpunkt då samtliga som läst Svenska 3 även 

läst Svenska 2. Kursen Svenska 1 läses i samtliga gymnasieprogram. Svenska 2 och 3 är gym-

nasiegemensamt ämne för högskoleförberedande program, men elever på yrkesprogram kan 

välja de två sistnämnda kurserna individuellt (Gy 11, 2011:162–176). 

 

Kunskapskravet gällande språkriktighet för att nå betyget E i Svenska 1 innebär följande:  

 

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga 

samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan i huvudsak följa 

skriftspråkets normer för språkriktighet (Gy 11, 2011:163). 

 

För att nå betyget C ska texten vara anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 

Dessutom ska dispositionen tydligt gå att urskilja. Utöver att i huvudsak kunna följa skriftsprå-

kets normer för språkriktighet ska språket vara varierat och delvis välformulerat. För betyget A 

ska texten utöver det skrivna ovan vara väldisponerad. Dessutom ska språket vara varierat och 

innehålla goda formuleringar (Gy 11, 2011:163–164). 

 

Kunskapskravet gällande språkriktighet för att nå betyget E i Svenska 2 innebär följande: 

 

Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa 

regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är 

varierat och innehåller goda formuleringar (Gy 11, 2011:169–170). 

 

För att nå betyget C ska texterna vara anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssitu-

ation, till skillnad från betyget E där texterna till viss del ska vara anpassade. Språket ska vara 

klart, varierat och innehålla goda formuleringar. För betyget A ska språket vara träffsäkert, klart 

och varierat samt innehålla goda formuleringar. 

 

För att nå betyget E i Svenska 2 ska eleven dessutom: ”…översiktligt utifrån språkexempel 

redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och sam-

spelar med varandra i grammatiken.” (Gy 11, 2011:170). För betyget C ska eleven kunna göra 

samma sak med viss precision och med god precision för betyget A (2011:171–172). 

 

Slutligen, för att eleven ska nå betyget E i Svenska 3 krävs att: 

 

Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del an-

passade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, 

tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. 
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Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket 

är varierat och innehåller goda formuleringar (Gy 11, 2011:176). 

 

För betyget C ska texterna vara anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation 

och språket ska vara klart, varierat och innehålla goda formuleringar. För betyget A ska texterna 

vara väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket ska vara träffsä-

kert, klart, varierat och över lag välformulerat (Gy 11, 2011:177–178). 

 

I Gy 11 är utveckling ett återkommande begrepp och som tidigare nämnt är språket ett verktyg 

för kunskapsutveckling. Svenskämnet ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera i tal 

och skrift (Gy 11, 2011:160), vilket går att tolka som att svenskämnet som helhet är en utveckl-

ingsprocess för eleven. Det går därför att förvänta sig en språkutveckling mellan kurserna 

Svenska 1 och Svenska 3. Samma sak gäller mellan betygen E-C-A, ett högre betyg förutsätter 

ett bättre språkbruk. 

 

Utöver gymnasiet ska ämnet svenska i grundskolan ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att ”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” (Läroplanen för grund-

skolan, förskoleklassen och fritidshemmet [LGR 11], 2018:258). I det centrala innehållet för 

årskurs 4-6 ingår ”Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsreg-

ler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser” (LGR 11, 2018:260) samt ”Skillnader i 

språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader 

mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext” (LGR 

11, 2018:260). För årskurs 7-9 finns det centrala innehållet: ”Språkets struktur med stavnings-

regler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar” (LGR 11, 2018:261) samt ”Skillnader i språkan-

vändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar” 

(LGR 11, 2018:262) och slutligen ”Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna 

identitetsutvecklingen” (LGR 11, 2018:262). 

 

2.4 Nationella proven 

Med hjälp av några universitet och högskolor i Sverige konstrueras nationella prov. Proven i 

svenska arbetas fram vid Uppsala Universitet. Proven prövas av lärare och elever för att nå hög 

reliabilitet. De som konstruerar proven analyserar läroplanen samt ämnes- och kursplaner för 

att omfamna kursplanen i största mån. Resultaten ska vara vägledande och användbara (Skol-

verket, 2019).  

 

I gymnasieskolan genomförs nationella prov i Svenska 1 och Svenska 3. Proven i Svenska 1 

består av tre delar vilka är muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning medan 

proven i Svenska 3 består av två delar: muntlig och skriftlig. De skriftliga delproven för varje 

kurs utförs på utsatta datum. Svenska 1 har en dag och tid, Svenska 3 en annan. Den muntliga 

delen genomförs under en särskild tidsperiod (Uppsala Universitet, ”Gymnasiet”, u.å).  

 

I kursen Svenska 1 är nationella proven ett krav på yrkesförberedande gymnasieprogram. På 

högskoleförberedande program är det frivilligt, men om rektor beslutar att proven ska genom-

föras blir det obligatoriskt för alla elever på den skolenheten (Uppsala Universitet, ”Kurs 1”, 
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u.å). För elever som läser Svenska 3 på högskoleförberedande program är provet obligatoriskt 

(Uppsala universitet, ”Kurs 3”, u.å). Vid genomförande av delprov som prövar skriftlig fram-

ställning kan eleverna använda sig av en- och tvåspråkiga ordböcker och ordlistor. Eleverna får 

använda ett automatiskt stavnings- och grammatikprogram. Det är tillåtet att använda ordräk-

ningsfunktionen (Skolverket, 2019). Texterna som ska analyseras för denna studie är nationella 

proven från 2015. För Svenska 1 analyseras delprov C och för Svenska 3 delprov A. Båda är 

utredande texter som skrivs under begränsad tid (se avsnitt 5.1). 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning gällande de, dem och dom. Den tidigaste under-

sökningen är från 1976, men är relevant eftersom enkätundersökningen som genomfördes då 

upprepades under 2015. Undersökningarna i detta avsnitt består till största del av enkätunder-

sökningar och lucktester. De har utförts på såväl grundskolor som gymnasieskolor, högskolor 

och universitet. En del enkätundersökningar har lärare som informanter för att utröna deras 

attityd till elevers användning av aktuella pronomen, men majoriteten består av undersökningar 

på elever, både deras attityd och deras korrekta eller inkorrekta hantering av de, dem och dom. 

Detta ger en god inblick i hur hanteringen av de, dem och dom varierar mellan åldrar och erfa-

renheter under en period på ungefär 40 år.  

 

Under våren 1976, skickade Svenska Språknämnden ut en enkät till svensklärare på 1600 hög-

stadie- och gymnasieskolor med syftet att kartlägga problematik och svårigheter i svenskämnets 

språkundervisning. Detta för att samla in stoff som grund för nytt undervisningsmaterial. En-

käten sammanställdes och bearbetades av Catharina Grünbaum. Totalt inkom 625 enkätsvar 

fördelade på 348 enkäter från högstadiet och 277 från gymnasiet. Utöver det kan fler lärare ha 

svarat på samma enkät genom exempelvis ämneskonferenser. Frågorna i enkäten berörde så-

dant som former och syntax, språkriktighet, stil, ordkunskap, uttal och dialekt och vad som 

efterfrågades var lärarnas attityder och uppfattningar gällande vissa språkliga fenomen. Resul-

tatet som presenterades av Grünbaum begränsades till de viktigaste och vanligaste syn-

punkterna, några benämns som ”ständiga följeslagare”, dessa innebär svenskämnets för få tim-

mar, svenskämnet som splittrat ämne, storleken på klasserna försvårar undervisningen, eleverna 

har knappa kunskaper i grammatik vilket försvårar diskussioner kring språkfrågor samt att lä-

rarna är osäkra på vilka språkliga normer som ska läras ut (Språkvård, 1976:3–4). 

 

Talspråksformer i skrift var en av de frågor som lärarna kände osäkerhet kring i enkäten. Frågan 

som ställdes var: ”Vad anser ni om olika talspråksformer i elevernas skriftliga uppgifter?” 

(Språkvård, 1976:5). Frågan följdes av några alternativ på talspråksformer, bland andra dom i 

stället för de och dom i stället för dem. De två nämnda alternativen visade sig uppfattas som 

viktigast både av språknämnden och lärarna. Resultatet visade att 20 % av grundskolelärarna 

och 8 % av gymnasielärarna påstår sig tillåta dom. En del accepterar dom endast som objekts-

form och andra som subjektsform, men dessa är få. Anledningen till acceptansen av dom upp-

gavs vara på grund av att det är den enda naturliga talspråksformen och att det inte vore rättvist 

att kräva av eleverna att använda den korrekta skriftspråksformen när de möter den talspråkliga 

i sin dagliga läsning av exempelvis tidningar och ungdomsböcker. Lärarna som påstod sig inte 

acceptera dom påvisade en blandad attityd genom att acceptera talspråksformer i vissa texttyper. 

Något samtliga hade gemensamt var att de accepterade talspråksform vid återgivande av tal-

språk. Många lärare ansåg även att svagare elever behöver mildare bedömning för att över hu-

vud taget skriva (Språkvård, 1976:5–6). 

 

Sten Ewerth bestämde sig för att granska frekvensen av dom i dagstidningar i samband med en 

ämneskonferens i svenska 1977 där det påstods att alla klasser på skolan där konferensen ägde 

rum skulle tillåtas skriva dom eftersom tidningarna oftast gjorde det. Detta ledde till att Ewerth 
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granskade allt innehåll noggrant i åtta dagstidningar under sommarlovet samma år. Undersök-

ningen visade att dom användes 64 gånger bland 2654 de, dem och dom, det vill säga 2,4 %. 

Dom-användningen varierade mellan olika dagstidningar. Aftonbladet hade 7,8 % medan Öre-

bro-Kuriren hade 0,4 % dom. Femton år senare, 1992 genomförde Ewerth samma undersökning 

på samma tidningar. Då visade det sig att 1,8 % använde dom. 2007 upprepade Ewerth gransk-

ningen av dagstidningar, denna gång på sju tidningar eftersom Örebro-Kuriren inte längre 

fanns. Av 2062 de, dem och dom fanns 14 dom, vilket är 0,7 % (Språktidningen, 2008). Sam-

manfattningsvis visade Ewerths undersökning att dom inte alls förekom särskilt ofta i tidningar, 

som tidigare påståtts. 

 

Katharina Hallencreutz utförde 1979 en textanalys av elevuppsatser samt delade ut lucktest till 

åtta klasser i grundskolans senare årskurser. Lucktesten gjordes för att ”tvinga” eleverna till att 

använda de och dem. Uppsatserna analyserades utifrån variation mellan kön, sociala grupper 

och ålder (1980:84–89). Resultatet visade att de äldsta eleverna, det vill säga de i årskurs 9, var 

mer säkra och använde de och dem mer frekvent än de yngre eleverna i årskurs 7. Elever med 

lägre betyg använde dom i större utsträckning (1980:100). De och dem användes av 70 % av 

eleverna, resterande 30 % använde dom eller blandade de, dem och dom. Genomsnittligt hade 

eleverna som gjorde lucktesten mindre än ett fel (1980:101).  

 

Senare genomförde Hallencreutz en liknande undersökning. 1992 samlade hon in uppsats-

material för att granska, utöver andra talspråksformer bland annat de för det och dom för de och 

dem. Undersökningen kompletterades med lucktest på högstadieelever i Uppsala om de och 

dem. 84 texter analyserades, jämnt fördelade på årskurserna 7, 8 och 9. 96 elever genomförde 

lucktestet och dessa är identiska med den tidigare prövningen. Resultatet visade att 80 % av 

eleverna konsekvent använde de och dem. Fyra elever använde enhetligt dom medan sex elever 

blandade de, dem och dom (1992:20). Eleverna som genomförde lucktesten 1992 använde de 

och dem rätt i 95 % av fallen, medan 1979 var det motsvarande resultatet 90 % (1992:21).  

 

I en annan undersökning vid Lunds Universitet, genomförd av Gisela Håkansson och Catrin 

Norrby (2003) gjordes ett lucktest på 100 studenter i lingvistik, litteraturvetenskap och logo-

pedi. Samtliga studenter hade svenska som förstaspråk och kom från olika delar av Sverige. 

Studenterna fick information om att de skulle vara kontrollgrupp i en undersökning av svenska 

som andraspråk. Ytterligare 42 lucktest samlades in men från studenter på Malmö Högskola 

och University of Melbourne som läste svenska som andraspråk. Lucktestet bestod av en dialog 

mellan en expedit och kund. Studenternas uppgift var att fylla i tomma repliker för att fullända 

dialogen (2003:11–12). 

 

Lucktesten analyserades och förekomsten av de, dem, dom och de här/där, dem här/där samt 

dom här/där. Håkansson och Norrby förväntade sig hög frekvens av dom eftersom dialogen 

representerade en talspråklig situation men detta motbevisades och i stället uppmärksammades 

en stor variation och att de och dem förekommer på ett inkorrekt sätt. Det råder även viss osä-

kerhet vilket pronomen som ska användas baserat på studenternas egna tydliga överstrykningar 

i testet. Majoriteten av studenterna har använt de och dem korrekt. Hos andraspråksinlärarna 
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förekom inte dom, hos förstaspråksanvändarna förekom dom åtta gånger i meningen ”Vad/Hur 

mycket kostar X?”. Dem användes 11 gånger, de 67 (2003:13). 

 

Efter en systematisk analys av felanvändningen visade det sig att positionen i satsen är betydel-

sefull för vilken form av pronomenet som används. Gällande personliga pronomen förekom 

dem hos förstaspråksanvändarna endast efter det finita verbet, till exempel i meningen ”Vad 

kostar X?” och aldrig i början av satsen. Detsamma gäller för demonstrativerna där dem här/där 

förekommer i position efter verbet. Håkansson och Norrby tolkar detta som att studenterna 

uppfattar ”X” i satsen som objektsposition och därför skriver dem. Studenterna använder alltså 

dem eftersom pronomenet står på objektets plats trots att det är subjekt. Detta är ett genomgå-

ende mönster för de som använder pronomenet fel eftersom 30 av 32 placerar dem efter det 

finita verbet (2003:14). Samma utgångspunkt gäller för dom, som vid användning förekom efter 

verbet. De användes alltid i satsens inledning, alltså före verbet, aldrig dem eller dom. Stod 

pronomenet efter verbet uppfattades det som objekt och då användes dem eller dom. Håkansson 

och Norrby anser därför att dom inte är lika vanligt förekommande som när debatten om de, 

dem och dom först uppdagades under 60-talet (2003:15–16). 

 

Lena Lind Palicki och Susanna Karlsson återskapade Svenska Språknämndens enkätundersök-

ning gällande svensklärares attityder till språkriktighet från 1976 (se avsnitt Fel! Hittar inte 

referenskälla.). Studien upprepades för att undersöka om svensklärares attityder gällande 

språkriktighet förändrats över tid och på vilket sätt förändringen i sådana fall skett. Dessutom 

skulle undersökningens resultat kunna bidra till kunskaper om attityder till språkförändring och 

normuppfattning samt bidra till diskussioner om skolans uppdrag och språkvårdens roll i under-

visningen (2017:93). 

 

Enkäten spreds elektroniskt och gick att nå via Institutet för språk och folkminnens webbsida. 

Länken spreds till svensklärare i hela landet på flera vägar, genom notiser, en facebookgrupp 

för svensklärare och genom mail. 236 svar kom in, varav 131 (56 %) från gymnasielärare och 

105 (44 %) från högstadielärare. Resultatet påvisade utmärkande språkriktighetsproblem i jäm-

förelse med 1976 års enkätundersökning. Bland annat har elevernas problematik att hantera de 

och dem stigit kraftigt under nästan 40 år, ur lärarnas synpunkt. Även talspråksformer har ökat 

rejält mellan undersökningarna. Under talspråksformer räknas det in att skriva dom istället för 

de eller dem, något Lind Palicki och Karlsson misstänker kan ha att göra med talspråksformer 

som språkriktighetsproblem (2017:96–97). 

 

Undersökningen från 2015 visar att valet mellan de och dem utgör 63 % av språkriktighetsfrå-

gor som är besvärliga för undervisningen. Lind Palicki och Karlsson menar att vissa svensklä-

rare nämner de och dem som det enda problemet de vill lyfta. Vidare visar resultatet att 41 % 

av de svarande från högstadiet och 11 % från gymnasiet accepterar dom i stället för de i skrift, 

44 % från högstadiet och 11 % från gymnasiet accepterar dom i stället för dem. Sedan 1976 har 

acceptansen för att använda dom fördubblats i högstadiet, medan acceptansen i gymnasiet end-

ast ökat några procent (2017:98–99). 

 



Matilda Kallio 

 

12 

 

Avslutningsvis drar Lind Palicki och Karlsson slutsatsen att attityderna gällande de, dem och 

dom haft en stor förändring över tid och att lärarna visar sig acceptera så kallade normbrott i 

högre grad, något som kan bero på att själva språknormen har gjort en viss förändring. En del 

lärare visar sig acceptera användandet av dom för elever som behöver fokusera på annat i stället 

för att korrekt hantera de och dem (2017:100). Lind Palicki och Karlsson anser att fokuset på 

de och dem i språkriktighetsfrågan för deras enkätundersökning tyder på att bruket är i föränd-

ring och kan behöva ses över (2017:103). 

 

Under Språkrådsdagen 2018 presenterade Lind Palicki och Karlsson sin undersökning vidare, 

de presenterade debatten gällande de, dem och dom som varit som störst under 1970–1985 och 

sedan under 2016, dessa kallas för huvuddebatter och förhåller sig till och refererar till varandra. 

Läroböcker, handböcker, språkspalter, debattartiklar och till viss grad insändare har undersökts 

för att reda ut hur individer faktiskt ställer sig till de, dem och dom. Orsaken till att den ena 

debatten, den som startade 1970, höll i sig i femton år och den senare debatten höll i sig i ungefär 

en månad beror på publiceringsmöjligheterna under de aktuella tidsperioderna (2018). 

 

Under 1970–1985 deltog en majoritet av språkvårdare, språkvetare och gymnasielärare i debat-

ten, medan majoriteten journalister deltog i debatten 2016. Lind Palicki och Karlsson beskriver 

två sidor av debatten under 1970–1985: dels den progressiva som förespråkar dom, dels den 

konservativa som förespråkar de och dem. 2016 däremot fanns det tre sidor av debatten: den 

konservativa, reformister som förespråkade dom samt försiktiga reformister som förespråkade 

enhetligt de (2018). 

 

I och med enkätundersökningen och debatten utförde Lind Palicki och Karlsson en undersök-

ning av nationella prov för att ta reda på om elever verkligen inte kan skilja på de och dem. 210 

texter jämnt fördelade på årskurs, region, kön och betyg undersöktes, sammanlagt 4338 texter. 

För högstadiets årskurs 9 undersöktes 2247 texter för åren 1998, 2008 och 2013. För gymnasiet 

undersöktes 2091 elevtexter ur Svenska B och Svenska 3 fördelade mellan åren 1996, 2006 och 

2015 (2018). Förtydligas bör att Svenska B är en kurs i svenskämnet som lästes före läroplanen 

2011. 

 

Bland annat undersökte Lind Palicki och Karlsson hur väl eleverna hanterar skriftspråksnor-

men. Det vill säga, i hur hög utsträckning används talspråksformerna de(t) och dom? Kan ele-

verna matcha subjekt och objekt med rätt form? Gällande att eleverna skriver skriftspråkets det 

som de dominerade det både i högstadiet och gymnasiet, även om talspråkets de förekom. Vad 

gäller bestämd artikel i plural används nästan inga dom eller dem på gymnasiet, de är konse-

kvent. På högstadiet är däremot formrikedomen hög, från och med 2008 börjar förekomsten av 

dom som bestämd artikel (2018). 

 

Gällande de, dem och dom som pronomen är de vanligare än dem. Under åren har dom minskat 

i högstadiet. I gymnasiet används de och dem i högre utsträckning och dom i mindre. 

Lind Palicki och Karlsson förtydligar att detta resultatet ovan inte visar på om eleverna kan 

använda formerna rätt utan endast att de används (2018). 
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Huruvida eleverna kan använda de och dem korrekt visar texterna att de allra flesta gör rätt på 

gymnasiet gällande subjekt i subjektsposition, det vill säga de. Dem som subjektsposition före-

kommer, och börjar synas 1998, men sifforna är väldigt låga. Runt 8–10 % på högstadiet an-

vänder dem istället för de. I högstadiet förekommer dom i ganska hög grad i objektsform, men 

de flesta använder dem. På gymnasiet använde 100 % dem i objektsform, 2006 använder 19 % 

inte dem och 2015 gör de flesta rätt (Lind Palicki & Karlsson, 2018). 

 

Lind Palicki och Karlsson tolkar resultatet som att många kan skilja på de och dem och att de 

flesta gör rätt. Dock kan inte alla och många är inte konsekventa. Det blir rätt vid många till-

fällen. Gymnasiet är mer normerande i skriftspråket än högstadiet. Dom förekommer mer i hög-

stadiet och nästan aldrig i gymnasiet (2018). 

 

Utöver ovan nämnda tidigare forskning har det genomförts undersökningar i examensarbeten 

gällande de, dem och dom. Carin Abrahamsson (2007) genomförde ett lucktest i Västra Götal-

and i samband med sin studentuppsats. Lucktestet gick ut på att gymnasieelever skulle fylla i 

de, dem eller dom i redan producerade texter. Eleverna fick även fylla i en enkät gällande sin 

attityd till att använda aktuella pronomen (2007:12). Resultatet visade att av 73 lucktest kunde 

endast 19 elever korrekt använda de och dem. 21 av 73 elever använde dom. Genom att räkna 

med de elever som hade alla rätt samt ett till fem fel, kom Abrahamsson fram till att ungefär 

hälften av gruppen inte klarar av att skilja på de, dem och dom (2007:25–27). Enkätundersök-

ningen visade att majoriteten av eleverna inte tycker att det är godtagbart att använda dom i 

skrivna texter (2007:18). 

 

Några år senare utförde Malin Alm och Jasmine Larsson (2016) en enkätundersökning i olika 

årskurser i samband med sin studentuppsats vid Högskolan i Gävle. Enkäten bestod av fyra 

sektioner. Första sektionen bestod av ett lucktest på ofullständiga meningar, i den andra sekt-

ionen svarade eleverna på meningarnas korrekt- eller inkorrekthet. Sektion tre bestod av att låta 

eleverna markera var i en skönlitterär text som de och dem använts felaktigt. I den fjärde sekt-

ionen fick eleverna besvara frågor gällande sin attityd angående de, dem och dom. Eleverna 

som deltog i undersökningen gick i årskurserna 4–6, 7–9 på grundskolan samt 1–3 på gymnasiet 

(2016:2–3). 

 

Alms och Larssons undersökning visade bland annat att eleverna i årskurs 6 hade bäst medel-

värde av alla klasser när det gäller att korrekt använda sig av de och dem, tätt följda av två 

klasser på högskoleförberedande gymnasieprogram. En av de högskoleförberedande gymnasi-

eklasserna hade lägst procentantal elever som föredrog att använda dom, medan nästan 95 % 

av eleverna på ett yrkesförberedande gymnasieprogram föredrog att använda dom (2016:36–

37). 

 

Sofia Lindesjö och Ellen Ångman (2017) gjorde i och med sin examensuppsats vid Högskolan 

i Gävle en undersökning för att ta reda på hur elever på årskurs 3 i gymnasiet använde sig av 

och ställde sig till användningen av de, dem och dom. Undersökningen grundades i den ständigt 

rådande språkriktighetsdebatten gällande de, dem och dom. Vidare undersöktes svensklärares 
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attityd till de, dem och dom och vilken hänsyn denna pronomenanvändning får i bedömning 

(2017:9). 

 

Resultatet av Lindesjö och Ångmans undersökning visade att 87 % ansåg det som korrekt språk-

bruk att använda orden de och dem i skolarbeten och officiella sammanhang och 84 % ansåg 

det som viktigt att kunna hantera de och dem korrekt (2017:22). Elever som var osäkra på hur 

de skulle använda aktuella pronomen korrekt utgjorde 52 % (2017:23). Vad gällde anpass-

ningen av de, dem och dom efter texttyp ansåg 73 % av informanterna att de anpassar sig efter 

texttyp (2017:26). 

 

Eleverna fick utöver enkätundersökningen genomföra lucktest där de skulle fylla i om de och 

dem var korrekt eller inte. 87 svar sammanställdes och eleverna kunde ha max 12 rätt. 59,7 % 

av eleverna fick 10–12 rätt. Resultatet visade att eleverna hade svårast att korrekt placera dem 

i lucktestet (Lindesjö & Ångman, 2017:27). Vidare intervjuade Lindesjö och Ångman fyra 

svensklärare på gymnasiet vilka ansåg att många elever brister i hanteringen av de och dem, 

trots att lärarna undervisar i detta vid minst ett tillfälle per kurs. Samtliga lärare ansåg att han-

teringen av de, dem och dom påverkar bedömning och betygssättning (2017:35).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna och perspektiven för denna under-

sökning för att ge en förståelse för hur materialet analyserats. I 4.1 presenteras språkföränd-

ringar utifrån två aspekter: språknormer och språkriktighet respektive skriftspråk och talspråk. 

I 4.2 beskrivs Løkensgard Hoels texttriangel vilken används för att kunna diskutera vilken nivå 

i skrivprocessen hanteringen av de, dem och dom förekommer. 

 

4.1 Språkförändring 

Språk befinner sig i ständig förändring. Språkförändring kan bero på exempelvis samhälleliga 

förändringar och sociala förskjutningar (Språkriktighetsboken, 2016:14). Förändringar i tal-

språk och skriftspråk sker i olika takt, det kan gå snabbt eller långsamt, menar Tor G. Hultman. 

Talspråket förändras ofta snabbare än skriftspråket. På så vis får skriftspråket språkliga drag 

som uppfattas som ålderdomliga. Detta gör att talspråk och skriftspråk står ganska långt från 

varandra. De lever både sina egna liv men kan också ha ett nära samspel (2003:11–12). Institutet 

för språk och folkminnen beskriver språkförändringar som en process som tar lång tid och som 

språkbrukarna själva inte alltid lägger märke till. En förändring börjar med att ett fåtal använder 

sig av den språkliga nyheten som sedan sprids till fler språkbrukare i olika situationer. Däremot 

kan det ta lång tid innan det äldre alternativet försvinner ur språket (2017). Ulf Teleman menar 

att en orsak till språkförändringar är hur språkbrukarna föreställer sig sitt och andras språk. Det 

leder till att språkbrukaren vill påverka språket till det bättre eller mer korrekta (2003:7). 

 

Det finns även exempel på kvarlevor från äldre uttryckssätt. Ett exempel är fornsvenskans ka-

sussystem där ordklasserna substantiv, adjektiv och pronomen hade fyra böjningsformer: no-

minativ, genitiv, dativ och ackusativ. Systemet finns inte kvar i standardsvenska förutom i en 

del undantag, som exempelvis ”till salu” som är genitivform och ”i högan sky” som är ackusativ 

(Institutet för språk och folkminnen, 2017).   

 

Enligt Lagerholm kan språkförändringar delas in i två huvudgrupper: interna och externa orsa-

ker. De interna orsakerna innebär att språket i sig självt orsakar förändringar. De externa orsa-

kerna innebär att språket förändras av utomspråkliga förändringar, exempelvis förändringar i 

människans omgivning och sociala orsaker (2016:51).  

 

Institutet för språk och folkminnen beskriver normen kring de, dem och dom som en pågående 

förändring. Den rådande normen är de och dem, men däremot förekommer dom i vissa texter. 

Dessutom antydde en hög användning av dom under 1960–1970-talen att de och dem skulle 

övertas av dom i skriftspråket. Språkförändringar är en lång process och innan en fullständig 

förändring genomförts kommer det antagligen finnas ett parallellt system, menar Institutet för 

språk och folkminnen (se avsnitt 2.1). Det parallella systemet består alltså i valet mellan de och 

dem eller dom. Inom debatten gällande de, dem och dom är flertalet överens om att dom bör bli 

normen eller att dom så småningom kommer bli norm. Dessutom dominerar dom talspråket och 

åtskillnad mellan de och dem existerar knappt längre i tal (se avsnitt 2.2). Detta påvisar språk-

förändringar av både interna och externa orsaker. Dock visar till stor del elevers och lärares 

attityd gällande de, dem och dom att ingen förändring kommer ske under en lång tid eftersom 
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majoriteten menar att de och dem tillhör korrekt skriftspråkbruk (se avsnitt 3). Detta motsvarar 

även Hultmans påstående om att språkförändringar i tal och skrift sker i olika takt (2003:11–

12).   

4.1.1 Språknormer och språkriktighet 

Enligt Språkriktighetsboken finns ett starkt samband mellan språkförändringar och diskussioner 

kring språkriktighet eftersom det skapas positiva eller negativa reaktioner gällande vissa sätt att 

uttrycka sig. När vardagliga och talspråkliga uttryck börjar användas i det officiella skriftsprå-

ket är det inte ovanligt att det uppstår diskussioner (2016:15). 

 

Språket är uppbyggt på normer, menar Lars Melin. En norm är till exempel att bara vissa före-

mål får kallas ”stol”. Om det inte finns en fastställd norm finns det alltid en konflikt, exempelvis 

inom språksystemet eller mellan en erkänd norm och ett nytt system av normer som håller på 

att bli mer etablerat (1998:21–22). Enligt Per Lagerholm märks de flesta normer inte förrän 

någon bryter mot dem eftersom normerna är så självklara. Normer har funnits sedan människor 

började leva i grupp och normer är nödvändiga för den sociala strukturen. Det är nödvändigt 

för individer att veta hur de ska och inte ska agera. Normer skapas i samspel med andra männi-

skor och innebär riktlinjer. Normer varierar mellan olika sociala situationer. Sådana som gäller 

i hemmet gäller kanske inte där en person arbetar. Dessa kan förändras, ofta i och med föränd-

ringar i samhället, ideal, kunskap och levnadssätt. Inte sällan leder dessa till konflikter, kanske 

särskilt mellan generationer (2016:11–15). 

 

Precis som normerna i samhället är språkliga normer osynliga, omedvetna, varierande, i för-

ändring, de kan formas i det sociala samspelet men kan också uppträda som falska föreställ-

ningar, det vill säga att man inbillar sig att en norm som egentligen inte finns faktiskt existerar 

(Lagerholm, 2016:23). Varje enskild människa skapar på ett individuellt plan sitt eget språk 

genom att lyssna till sin omgivning. Det ger en omedveten förståelse för språkets struktur och 

ljud. Även om det är samma språk som talas är det unikt för varje individ. Men språk och 

kommunikation är också kollektivt, eftersom det lärs in och används i samspel med andra. På 

så vis skapas en norm eftersom språket visar ett särskilt mönster i kollektivet. Däremot existerar 

många kollektiv och till varje kollektiv finns ett normsystem och en språkgemenskap. Språk-

gemenskap är en identitetsmarkör för en grupp, eftersom de talar ett gemensamt språk. Språk-

gemenskapen finns på olika nivåer, exempelvis inom familjen, inom en stad eller ett land eller 

inom ett kompisgäng (Lagerholm, 2003:23–24). 

 

Språknormer bestäms av språkbrukarna. Normerna bildas i samspel med andra. Ingen makt kan 

bestämma över språket om inte språkbrukarna vill använda sig av det. De språkliga auktorite-

terna som exempelvis Svenska Akademien, språkvetare och svensklärare har endast som upp-

gift att beskriva, förklara, undervisa och rekommendera hur språket ska användas (Lagerholm, 

2016:25–26). Debatten gällande de, dem och dom går att tolka som en eventuellt blivande för-

ändring av en språknorm och förändringar i språkriktighet av både interna och externa orsaker. 

Bland andra språkvetare och lärare ställer sig antingen positiva eller negativa till den eventuella 

förändringen. 
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4.1.2 Skriftspråk och talspråk 

Inom språkvetenskapen kallas olika varianter av samma språk för varietet, det kan till exempel 

vara dialekter och sociolekter. Den mest gemensamma varieteten är standardspråket. Standard-

språket, eller standardsvenskan, är den mest neutrala och används i offentliga sammanhang. 

Standardspråket och skriftspråket hör ihop i flertalet språk, även i svenskan, eftersom de är 

väldigt lika varandra (Språkriktighetsboken, 2016:10–12). Många människor har skriftspråket 

gemensamt, om talspråk och dialektala skillnader framhävs i skrift kan det skapa förvirring 

eftersom många ord skulle kunna ha olika betydelser och ett ord skulle kunna se ut på många 

olika sätt. Dessutom är skriften mer beständig än talet, texten kan existera längre och läsas av 

många olika. Vissa elektroniska kommunikationssätt som till exempel sms och sociala medier 

hör mer till det talspråkliga, även om det också kan bero på vem skribenten skriver till. Skrift-

språket ska framstå som neutralt och anonymt och det går normalt inte att veta genom skrift-

språk vad skribenten har för yrke eller vilken social grupp personen tillhör. Talspråket är mer 

känslosamt, identiteten är mer sammankopplad till talet än skriften (Språkriktighetsboken, 

2016:16).  

 

Tal och skrift använder sig av samma ordförråd och grammatik. Till stor del är språket gemen-

samt även om det ibland framställs och nyttjas på olika sätt av olika individer. Ibland framställs 

talspråket som något negativt och som ett slarvigt sätt att hantera språket men utan talet skulle 

det dock inte finnas någon skrift (Språkriktighetsboken, 2016:17). Enligt Tor G. Hultman har 

det talade språket funnits långt längre än det skrivna: talet har existerat i minst 40 000 år, even-

tuellt ett par hundra tusen år, medan det skrivna språket finns dokumenterat sedan ungefär 6 000 

år tillbaka (2003:11). Lagerholm menar att det talade språket är det primära och har varit det 

både historiskt och individuellt sett. Skriften kan inte ersätta talets fundamentalt sociala, prak-

tiska och psykologiska betydelse (2016:40). 

 

Men trots att talet är primärt är skriften lika viktig, enligt Lagerholm. Språkbruket i skriften har 

viktiga funktioner som behövs i skriftsamhället eftersom det ”möjliggör kunskapsbyggande, 

analytisk skärpa, abstraktioner, överblickar, kritiska granskningar, dokumentationer, massme-

dier, lagar, skönlitteratur, forskning och utbildning, något som aldrig kan bli möjligt med enbart 

tal” (Lagerholm, 2016:41). Siv Strömquist menar att talspråk och skriftspråk har närmat sig 

varandra avsevärt på senare tid bland annat på grund av sociala medier men mycket på grund 

av krönikor. En krönikör förväntas ha ett personligt språk och en personlig stil, något som leder 

till att talspråkliga drag ofta syns i den genren (2011:18). 

 

Även skriftspråket måste variera sig så att varje enskild skribent ska kunna hålla sig någorlunda 

nära sitt talade språk. På så vis har olika individer lättare att använda sig av skriftspråket. För 

många lagar och regler kring skriftspråket skulle göra att människor tar avstånd från att använda 

det. Skillnaden i nivåerna mellan talat och skrivet språk får inte vara för stor. Variationen i 

skriftspråket gör att skribenten kan anpassa skriften efter rådande situation, till exempel skiljer 

sig en dikt från en statlig rapport (Språkriktighetsboken, 2016:17–18). 
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Skriftspråket hör samman med standardsvenska och är det officiella skriftspråket där de och 

dem hör till de formella texttyperna medan dom används i informella texttyper eller i talspråk. 

Detta hör också samman med språkriktighet. Något som debattörer menar är en orsak till att de 

och dem kommer att ersättas av dom i skrift är för att dom dominerar talspråket och därför faller 

det sig naturligt att använda dom även i skrift (se avsnitt 2.2). 

 

4.2 Texttriangeln 

Skrivandet består av en triangel med tre rådande krafter: den planerade texten, skribentens tan-

kevärld och texten såsom den utvecklas. Inom skrivforskningen på 1970-talet gjordes försök att 

utforska de kognitiva processerna som nyttjas under skrivning (Løkensgard Hoel, 2001:26–27). 

Detta beskriver Torlaug Løkensgard Hoel genom texttriangeln (se Fel! Hittar inte referens-

källa.). 

 

Språkhandlingar, i detta fall skrivande, kan äga rum på en global eller lokal textnivå, alternativt 

på någon mellanliggande nivå. Løkensgard Hoel beskriver de lokala nivåerna som konkreta 

eftersom dessa är mer specifika i en snäv kontext medan de globala beskrivs som abstrakta, i 

och med att de innehåller mer övergripande informationer och fenomen. De globala nivåerna 

kräver därför mer av de kognitiva processerna eftersom texterna är mer omfångsrika och kom-

plicerade än på de lokala nivåerna (2001:27–28). 

 
Figur 1 - Texttriangeln 

Enligt Løkensgard Hoel kan en skribent som vid många tillfällen befinner sig på lokal nivå 

behöva prestera mer mentalt för att kunna befinna sig på global nivå. Det kräver mindre av en 

skribent på global nivå att växla ner till någon lokal. Skribenter kan förlora perspektivet av de 

globala nivåerna under arbetet med exempelvis ordval eller satser, vilket leder till så kallad 

”nedglidning” eftersom det kräver att de högre nivåerna, alltså de globala, måste omskapas med 

jämna mellanrum. Detta visar sig, menar Løkensgard Hoel, i responsgrupper. Elever kan ofta 

och utan större eftertanke komma på problemlösningar på ord- eller satsnivå, medan exempelvis 

innehållet i meningar är mer problematiskt eftersom det kräver en mer omfattande process för 
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att nå en lösning. Elever med litterära och språkliga förebilder har mer utvecklad läs- och skri-

verfarenhet eftersom läsning och skrivning hör ihop på ett sätt som ger fördelar till elever med 

sådana förebilder (Løkensgard Hoel, 2001:29–30). 

 

Det är svårt att planera och hantera den globala textnivån för elever som är svaga eller orutine-

rade skribenter. Enligt Løkensgard Hoel är problemet ”[…] att organisera framställningen i en 

skriven text där man inte kan följa någon kronologisk eller associativ struktureringsprincip och 

där texten är riktad till en oinformerad och oinitierad läsare” (2001:29), detta menar han framför 

allt utmärker sig i utredande och argumenterande texter. Det är lättare att koncentrera sig på de 

globala nivåerna om man behärskar de lokala nivåerna bättre, något som erfarna skribenter har 

användning för eftersom skrivandet på de lokala nivåerna sker per automatik. Dessutom har 

erfarna och drivna skribenter bättre språkliga förmågor och kan växla mellan de olika nivåerna 

och använda dem samtidigt och vet vilken nivå de ska befinna sig på vid ett givet tillfälle 

(2001:29).  

 

Texttriangeln som teoretiskt perspektiv i denna undersökning lämpar sig i och med att rådande 

undersökning skiljer sig från tidigare utförda lucktest. Eftersom lucktest innebär att placera in 

de eller dem på en bestämd plats i en mening krävs inte att informanten (eleven) ska röra sig 

mellan de lokala och globala nivåerna. Materialet för min undersökning är utredande och infor-

merande texter skrivna av elever som dels bör röra sig mellan lokala och globala nivåer, dels 

var de i skrivande stund inte medvetna om att en undersökning gällande de, dem och dom i 

framtiden skulle genomföras. Beroende på hur textanalysen skiljer sig från lucktesten och en-

kätundersökningarna kan det alltså påvisa en skillnad i hur de, dem och dom används eftersom 

situationerna där testen genomförs och texterna skrivs är märkbart olika. Korrekt användning 

av de och dem hör till lokal nivå i texttriangeln eftersom de tillhör rättskrivning och ordval (se 

Fel! Hittar inte referenskälla.). 
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5 Material och metod 
Här presenteras det material och den metod som använts i undersökningen. Materialet består av 

nationella prov i ämnet svenska. Delprov C i Svenska 1 och delprov A i Svenska 3 som båda 

prövar elevens kunskap i skriftlig framställning. Metoden är variabelanalys som är en inriktning 

av text- och stilanalys. 

 

5.1 Material 

I Svenska 1 och 3 på gymnasiet genomförs nationella prov. Varje prov har olika delprov baserat 

på de aktuella lärandemålen för respektive årskurs. I Svenska 1 skrivs en resonerande text och 

i Svenska 3 en utredande. Under skrivningen får eleverna ingen lärarhandledning och när upp-

giften är inlämnad finns ingen chans till revidering. En sådan situation testar elevernas faktiska 

kunskap om bland annat pronomen och att kunna applicera dem i rätt kontext. Därför ser jag 

dessa elevlösningar som ett bra material för att undersöka hur elever använder sig av de, dem 

och dom.  

 

Undersökningsmaterialet består av texter eleverna skrivit i nationella proven 2015. Det är sam-

manlagt 120 elevlösningar från Svenska 1 och Svenska 3, 60 texter för vardera kurs och av de 

60 från respektive årskurs är tjugo från varje betygssteg: E, C och A. I den mån det gick gjordes 

en jämn fördelning mellan biologiskt kön, förutom i Svenska 1 med betyg A där 15 texter är 

skrivna av kvinnor och fem av män. Texterna kommer från olika kommuner i Sverige med en 

relativ jämn spridning. Elevlösningarna har excerperats i sin helhet för förekomsten av de, dem 

och dom och har lästs igenom två gånger vardera. 

 

Materialet tillhandahölls genom gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andra-

språk vid Uppsala Universitet. Av sekretesskäl är alla elevtexter avidentifierade och finns inte 

heller med i sin helhet. Endast de stycken jag ansett vara relevanta för en aktuell kontext vid ett 

excerperat pronomen är medtagna i föreliggande uppsats. 

 

5.2 Metod 

Den valda metoden för undersökningen är variabelanalys. Lagerholm beskriver en sådan som 

en undersökning där variabler som är utvalda i förväg analyseras och beräknas i olika syften i 

ett förutbestämt material (2010:44). Variablerna i detta fall är de, dem och dom och dessa be-

räknas i nationella provens delprov C för Svenska 1 och delprov A för Svenska 3. Valet av 

variabler är aktuellt i och med den återkommande debatten gällande valet av de, dem och dom 

(se avsnitt 2.2). Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ. Det första eftersom de, 

dem och dom beräknas i uppsatserna. Den är kvalitativ eftersom den felaktiga hanteringen el-

ler en blandning mellan de, dem och dom kommer analyseras vidare för att undersöka hur och 

i vilken position felen visar sig. Det vill säga ifall det är fel i subjekts- eller objektsform, som 

bestämd artikel och så vidare.  

 

Möjligen hade man kunnat få ett annat resultat om ett antal elever fått skriva texter där de och 

dem ska förekomma ett givet antal gånger. Dock skulle eleverna i den situationen varit med-
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vetna om vad som skulle bedömas till skillnad från den här undersökningen som ämnar att be-

döma frekvensen av korrekt eller inkorrekt användning av de, dem och dom i en vanlig skriv-

situation. På så sätt kan jag genom den kvantitativa analysen komma åt i vilken mån elever 

kan eller inte kan skilja på de, dem och dom. Dessutom kan jag genom den kvalitativa ana-

lysen reda ut hur den felaktiga användningen faktiskt ser ut i elevernas texter och om det finns 

några samband i felhanteringen.  
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6 Resultat 
I det följande kapitlet presenteras resultatet av undersökningen. Sammanlagt har 120 texter med 

betygen E-C-A analyserats vilket innebär 20 texter från varje betyg. Resultatet kommer redo-

visas med hjälp av cirkeldiagram och avslutas med ett sammanfattande stapeldiagram. För att 

förtydliga vad kategorierna i diagrammen visar följer en förklaring:  

 

• Den andel i diagrammet som är benämnd ”går ej att bedöma” representerar de elever 

som varken använt de, dem eller dom, vilket gör att de faller bort.  

• Andelarna som är benämnda att eleverna använder de eller dem och inte ska använda 

den andra formen fick utgöra egna andelar i och med att det är svårt att bedöma om de 

kan hantera de och dem korrekt eftersom båda pronomen inte förekommit i texterna. 

Dock kommer de eleverna antas att de kan skilja på de och dem eftersom de inte använt 

pronomenet felaktigt.  

• Den andel som benämns som att eleverna hanterar de och dem felaktigt har olika antal 

fel i användningen, men har alltså använt de eller dem felaktigt en eller fler gånger i 

texten.  

• Eleverna som blandat de, dem och dom i sina texter utgör en egen kategori även om de 

hör till de som använder aktuella pronomen felaktigt. Felaktig pronomenanvändning 

kommer analyseras vidare.  

• Den andel som benämns som att de kan använda de och dem korrekt har använt både de 

och dem i sina texter olika antal gånger men på ett korrekt sätt.  

 

Något som uppmärksammats som inte hör till undersökningen är att i 10 texter i Svenska 1 och 

16 texter i Svenska 3 blandade eleverna vid ett eller flera tillfällen ihop de och det, till exempel 

”Vad är de som gör dessa”. För Svenska 1 är det nästan 17 % av 60 texter och för Svenska 3 

utgör det ungefär 27 %. Av 120 texter utgör de för det eller tvärt om nästan 22 %. Detta är inte 

inräknat i resultaten nedan. 
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6.1 Svenska 1 

Nedan redovisas resultatet av undersökningen av elevtexter ur kursen Svenska 1. Elevernas 

uppgift var att skriva en tidningsartikel om talskräck. SVE1 står för Svenska 1 i diagrammen. 

6.1.1 Betyget E 

 
Figur 2 – Svenska 1 Betyg E 

Texterna i kursen Svenska 1 med betyget E innefattar sju olika variationer (se Figur 2). 45 % 

av eleverna har använt en av formerna och ska inte använda båda. Dessa elever antas kunna 

skilja på de och dem eftersom de inte använt formen felaktigt. Det visar att 40 % gör rätt gäl-

lande subjektsform eller bestämd artikel. 5 % använder dem rätt i objektsform eller efter prepo-

sition. 5 % har använt både de och dem korrekt. 20 % går inte att bedöma av anledningen att de 

inte använt de, dem eller dom. Dom förekommer i 15 % av texterna men endast 5 % använder 

enhetligt dom, vilket är endast en elev. 

 

25 % kan inte hantera de och dem korrekt, antingen blandar de ihop de och dem, överanvänder 

någon av dem eller blandar de, dem och dom. Det förekommer olika mönster i hanteringen. En 

elev har använt dem två gånger, ena rätt och andra fel. Där eleven gjort rätt står dem i slutet på 

en huvudsats efter preposition, där eleven gjort fel står pronomenet i subjektsposition: ”sedan 

har dem fått ärva”. En annan elev har använt dem tre gånger och de en gång. Dem används rätt 

en av gångerna. Felaktigt används dem både som bestämd artikel och subjekt: ”dem extremt 

jobbiga situationerna” och ”Dem har valt ut”. De används rätt, dock i citat.  

 

En elev har blandat de och dom och dessa har använts fyra gånger vardera. Vad gäller dom finns 

till synes inget särskilt mönster, det används både som subjekt och objekt. De används korrekt 

samtliga gånger som bestämd artikel. Här visar alltså eleven en osäkerhet att skilja på subjekt 

och objekt men en viss säkerhet i användningen av bestämd artikel. Ytterligare en elev har 
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använt de korrekt, två gånger som subjekt och en gång som bestämd artikel. Däremot används 

dem och dom varsin gång som subjekt: ”tyckte det var obehagligt när dem prata inför andra. 

Dom har också”. En annan elev har använt de och dem varsin gång. Även här används de korrekt 

som subjekt medan dem används felaktigt: ”Dem enda gångerna”. 

6.1.2 Betyget C 

 
Figur 3 – Svenska 1 Betyg C 

I Svenska 1 för betyget C förekommer sex olika varianter av pronomenanvändning (se Figur 

3). 10 % går inte att bedöma i och med att eleverna inte använt de, dem eller dom i sina texter. 

35 % har använt de rätt som subjekt eller bestämd artikel och 10 % har använt dem korrekt som 

objekt eller efter preposition. Dessa bedöms alltså kunna skilja på de och dem eftersom det inte 

förekommer några fel. 20 % använder båda formerna korrekt. Till skillnad från betyget E (se 

avsnitt 6.1.1) är det ingen med betyget C som använder enhetligt dom.  

 

Sammanlagt 25 % kan inte hantera de och dem eftersom de antingen används felaktigt eller 

också finns en variation mellan de, dem och dom. En elev har använt de sju gånger, varav en av 

gångerna betraktas som felaktigt eftersom de är skrivet efter preposition: ”mot de du talar med”. 

Den gången dem förekommer görs det korrekt i objektposition. Tre elever använder de rätt. En 

av dem har använt de en gång, en annan två och ytterligare en tre gånger. Den förstnämnda har 

använt dem felaktigt tre gånger, både i subjektsposition och som bestämd artikel. Den andra 

eleven har använt dem korrekt två gånger men fel fyra gånger, även hen i subjektsposition och 

som bestämd artikel. De gånger hen använt de är det som bestämd artikel. Den tredje eleven 

har blandat de och dom. Dom förekommer i slutet av uppsatsen: ”be dom skriva ut blodtrycks-

tabletter”. 

 



Matilda Kallio 

 

25 

 

6.1.3 Betyget A 

 
Figur 4 – Svenska 1 Betyg A 

För betyget A visas fem olika varianter (se Figur 4), det vill säga två mindre varianter än betyget 

E (se avsnitt 6.1.1) och en mindre variant än betyget C (se avsnitt 6.1.2). 5 % av texterna med 

betyget A går inte att bedöma eftersom eleverna varken använt de, dem eller dom. 60 % använ-

der de korrekt i subjektsform eller som bestämd artikel, dem förekommer inte över huvud taget 

och ska inte heller göra det. De bedöms alltså kunna hantera aktuella pronomen eftersom det 

inte förekommit några fel. 15 % bedöms att de kan hantera de och dem även om de olika många 

gånger använt sig av dessa pronomen i texterna. 

 

20 % kan inte hantera de och dem korrekt eftersom de en eller flera gånger använt dem felaktigt 

eller varierat sig mellan de, dem och dom. En elev har genomgående använt de. Två gånger rätt 

och två gånger felaktigt efter preposition: ”från de man umgås med” och ”av de man umgås 

med”. Hen har även använt sig av de som efter preposition men det går däremot inte att bedöma 

som felaktigt (se avsnitt 2.1.1). En annan elev har använt de två gånger, båda korrekt, samt dom 

en gång: ”Dom längsta minutrarna”. En elev har använt de korrekt en gång och dom en gång. 

En annan elev har använt de rätt två gånger och dem en gång felaktigt: ”vi vet att dem kan döda 

oss”.   
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6.2 Svenska 3 

Här redovisas resultatet av undersökningen av elevtexter ur Svenska 3. Elevernas uppgift var 

att skriva en utredande text om sagors utveckling. SVE3 står för Svenska 3 i diagrammen. 

6.2.1 Betyget E 

 
Figur 5 – Svenska 3 Betyg E 

Resultatet i Svenska 3 med betyget E visar fyra olika varianter gällande användningen av de, 

dem och dom (se Figur 5). 45 % använder de korrekt genomgående och ska inte heller använda 

dem. Dessa bedöms inte som felaktiga eftersom eleverna använt formen korrekt. 25 % kan an-

vända de och dem korrekt eftersom de en eller flera gånger använt båda rättvist. 

  

30 % kan inte skilja på de, dem och dom eftersom de antingen använder dem felaktigt eller 

blandar de, dem och dom i sina texter. En elev har genomgående använt dem, förutom i citat 

där både de och dem används korrekt. Utöver citatet har dem använts rätt en gång och felaktigt 

tio gånger. En annan elev har använt dem tio gånger, varav nio felaktigt och de en gång. De är 

korrekt placerat i subjektsposition. Felaktigt dem används både i subjektsposition och som be-

stämd artikel. 

 

En annan elev har använt de sju gånger, dem två gånger samt dom en gång: ”så blev dom till 

slut anpassade”. De och dem används korrekt samtliga gånger. En elev har använt de sex gånger, 

samtliga korrekt. Samma elev har även använt dom en gång: ”ens föräldrar gör det dom kan”. 

En elev har använt de sju gånger med korrekthet men använt dem två gånger felaktigt, en gång 

i subjektsposition och en gång som bestämd artikel. Ytterligare en elev har använt de korrekt 

sju gånger, använt dem korrekt två gånger men också felaktigt två gånger: ”dem blev så despe-

rata att dem skär av…”. 
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6.2.2 Betyget C 

 
Figur 6 – Svenska 3 Betyg C 

Texterna i Svenska 3 med betyget C har tre olika varianter (se Figur 6), vilket är en kategori 

mindre än för betyget E i Svenska 3 (se avsnitt 6.2.1) och fyra mindre än i betyget E för Svenska 

1 (se avsnitt 6.1.1). 55 % av eleverna har använt endast de i texterna men har gjort detta på ett 

korrekt sätt. Dessa kategoriseras som att de kan hantera de och dem eftersom det inte existerar 

några felaktigheter. 40 % använder båda formerna korrekt. Dom förekommer inte över huvud 

taget. 5 % kan inte använda de och dem korrekt. Eleven har använt genomgående de, fem av 

sex på rätt sätt. Felaktigt de befinner sig på objektposition: ”människans problem och sätten att 

hantera de”.  
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6.2.3 Betyget A 

 
Figur 7 – Svenska 3 Betyg A 

Precis som betyget C visar resultatet med betyget A i Svenska 3 tre olika varianter att hantera 

de, dem och dom (se Figur 7). 30 % har endast använt de. Detta har gjorts tillfredställande utan 

felaktigheter och eleverna bedöms därför kunna skilja på de, dem och dom. 65 % kan använda 

både de och dem korrekt. Dom förekommer inte över huvud taget. 5 % kan inte skilja på de och 

dem. Eleven har använt de fem gånger utan anmärkning, dem har använts rätt en gång och fel 

två gånger. Felaktigt dem förekommer i subjektsposition och som bestämd artikel: ”dem lever 

lyckliga” och ”dem lite besvärligare bitarna”.  
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Figur 8 - Sammanfattning 

6.3 Sammanfattning 

I det följande avsnittet presenteras en jämförande sammanfattning mellan Svenska 1 och 

Svenska 3 oberoende av betyg. Värdeaxeln på diagrammet visar procent där vardera kurs 

motsvarar 100 % (se Figur 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan visar att 23 % av eleverna i Svenska 1 och 13 % i Svenska 3 inte kan hantera de 

och dem korrekt eller blandar de, dem och dom. De elever som i texterna skiljer på de och dem 

utgör 13 % i Svenska 1 och 43 % i Svenska 3. De elever som använt de rätt i subjektsposition 

eller som bestämd artikel utgör 45 % i Svenska 1 och 43 % i Svenska 3. De i Svenska 1 som 

använt dem korrekt i objektposition eller efter preposition utgör 5 %. Mellan betyget E (se av-

snitt 6.2.1) och A i Svenska 3 sker en ökning på 40 procentenheter i korrekt hantering av de och 

dem och mellan betyget E i Svenska 1 (se avsnitt 6.1.1) och betyget A i Svenska 3 (se avsnitt 

6.2.3) sker en ökning på 60 procentenheter. 

 

Skillnaden mellan kurserna gällande användningen av enbart de eftersom dem inte ska använ-

das är knapp. Ingen i Svenska 3 har använt endast dem eftersom de inte ska använda de. Resul-

tatet visar att det är en ökning på ungefär 30 procentenheter som kan skilja på både de och dem 

korrekt i Svenska 3 motsvarande Svenska 1, dessutom är det 5 procenteneheter fler i Svenska 

1 som felaktigt använder de och dem samt ytterligare några procentenheter fler än Svenska 3 

som blandar de, dem och dom. En andel på nästan 2 % i Svenska 1 använder enhetligt dom, 

något som inte alls förekommer i Svenska 3. Det är endast i Svenska 1 det förekommer texter 

som inte går att bedöma eftersom de inte använt de, dem eller dom.  
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7 Diskussion 
Syftet med undersökningen var att ta reda på huruvida elever klarar av att hantera de, dem och 

dom i nationella provens skriftliga del i kurserna Svenska 1 och 3. Vidare ville jag undersöka 

om det finns något mönster mellan pronomenanvändning, kurs och betyg för att få klarhet i om 

osäkerhet råder i båda kurserna i samtliga betyg. Frågeställningarna som har behandlats är uti-

fall och hur användningen av de, dem och dom skiljer sig mellan Svenska 1 och 3 samt mellan 

betygen E-C-A, i vilken mängd aktuella pronomen används och hur väl dessa hanteras av ele-

verna samt undersöka i vilka betygsskalor användningen av dom eller inkorrekt hantering av de 

och dem förekommer. Föreliggande resultat går inte att använda som en generalisering av hur 

de, dem och dom hanteras av gymnasieelever, men visar på en del tendenser. Resultatet visar i 

det stora hela att de och dem inte är ett så utbrett problem som påstås i debatten. Den huvud-

sakliga svårigheten verkar vara att placera dem på rätt plats. Tidigare forskning och min under-

sökning överensstämmer med varandra angående att det sker en utveckling mellan årskurser, 

vilket tyder på att elever kan lära sig skillnaden på aktuella pronomen. 

 

7.1 Skillnaden mellan årskurserna 

Det finns märkbara skillnader mellan årskurserna och betygen i användningen av de, dem och 

dom. I Svenska 1 kan 5 % med betyget E korrekt skilja på de och dem medan 25 % i Svenska 

3 med betyget E gör detsamma, vilket är en ökning på 20 procentenheter. Mellan betyget E i 

Svenska 1 och betyget A i Svenska 3 görs en ökning i korrekt användning på 60 procentenheter. 

Dessutom visas sju olika kategorier i Svenska 1 som sedan minskar efter nästan varje betyg för 

att i Svenska 3 för betyget C och A endast ha 3 kategorier per figur. Detta visar på att eleverna 

blir säkrare i skriftspråket genom årskurserna. Att eleverna blir säkrare i hanteringen mellan 

årskurserna skulle även kunna konstateras i och med att fler elever i Svenska 3 väljer att an-

vända de och dem.  

 

Skillnaden i användningen skulle kunna bero på att det sker en utveckling i språkhanteringen 

mellan kurserna Svenska 1 och 3. Bland annat läser eleverna Svenska 2 där de kommer i kontakt 

med svenska språkets uppbyggnad och hur ord, fraser och satser hänger samman, ett område 

där de och dem mycket väl kan behandlas. Utvecklingen kan dessutom bero på att eleverna blir 

mer och mer bekanta med formella texttyper och därför blir mer bekanta med skriftspråk, språk-

normer och språkriktighet.   

 

Det problematiska med att analysera förekomsten och hanteringen av de, dem och dom har varit 

att alla elever har använt de, dem och dom olika frekvent. Vissa har ingen eller väldigt låg 

förekomst av dessa pronomen medan andra har använt dem i hög grad.  

 

7.2 Korrekt eller inkorrekt användning av de och dem 

Lind Palicki och Karlsson (2017:98) har genom att fråga yrkesverksamma lärare kommit fram 

till att valet mellan de och dem utgör 63 % av besvärliga språkriktighetsfrågor i undervisningen 

(se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.). Frågan är om problemet verkligen är så utbrett när 

undersökningen som är aktuell i denna uppsats visar att 13 % i Svenska 1 kan skilja på de och 

dem, 5 % kan använda dem korrekt och 45 % kan använda de korrekt. I Svenska 3 kan 43 % 
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skilja på de och dem samt ytterligare 43 % hanterar de korrekt. Sammanlagt är det 63 % i 

Svenska 1 och 86 % i Svenska 3 som visar att de kan hantera de och dem (se Figur 8).  

 

Katharina Hallencreutz lucktest visade att eleverna i årskurs 9 var mer säkra på användningen 

av de och dem än eleverna i årskurs 7 (1980:100). En sådan skillnad visas även i rådande under-

sökning eftersom det finns en skillnad på 30 procentenheter i korrekt hantering mellan elever 

som läser Svenska 1 och 3. Ett större antal elever väljer att använda de och dem högre upp i 

årskurserna samt att antalet elever som gör rätt ökar med betygsskalorna. Mellan betyget E och 

A i Svenska 3 är det 40 procentenheter fler med det högre betyget som kan skilja på de och 

dem.  Håkansson och Norrbys undersökning visar att de flesta studenter gör rätt i valet av de 

och dem (2003:13). Detta kan vara ännu ett led i utvecklingen, det vill säga att fler lär sig att 

hantera aktuella pronomen ju högre utbildning de har. Dessutom överensstämmer resultatet för 

rådande undersökning med Lind Palicki & Karlsson (2018): de flesta gymnasieelever gör rätt i 

valet mellan de och dem. 

 

Även om det är en majoritet som väljer rätt pronomen vid rätt tillfälle är det ändå en andel som 

inte kan använda de och dem på rätt sätt: 23 % i Svenska 1 samt 13 % i Svenska 3. Att inte 

använda de och dem korrekt skulle kunna leda till att dessa skribenter inte blir tagna seriöst 

(”Frågelådan”, Institutet för språk och folkminnen, 2019; Språkriktighetsboken, 2016:206–

207), eftersom resultatet påvisar att de och dem är normen för aktuella pronomen. Andersson 

menar att så länge de och dem är norm har läraren skyldighet att lära ut den (Göteborgs-Posten, 

2016-10-29). Ur en sådan synvinkel är normen viktig att lära ut, enligt min åsikt, men det kan 

också vara en fråga om att i stället använda dom för att motverka felaktig användning av de och 

dem. Lindesjö och Ångmans undersökning visade att 84 % av eleverna anser det viktigt att 

kunna skilja på de och dem (2017:22), något som förstärker språknormen ytterligare. Däremot 

visar bland andra Anderssons (2007) samt Lindesjö och Ångmans (2017) undersökningar att de 

och dem är problematiskt. Av deltagande elever i Anderssons undersökning hade ungefär hälf-

ten fler än fem fel i hanteringen av de och dem (2007:27). I Lindesjö och Ångmans undersök-

ning ansågs 59,7 % kunna skilja på aktuella pronomen, vilket innebär att 40,3 % inte kan 

(2017:27). 

 

Den huvudsakliga svårigheten verkar vara pronomenet dem även om det förekommer en del fel 

i användningen av de. Sammanlagt har de använts fel fyra gånger, medan felaktigt dem använts 

29 gånger. Dem har använts felaktigt både som subjekt och bestämd artikel medan de använts 

som objekt. I flera fall handlar det om överanvändning av dem, men vad det beror på är svårt 

att avgöra eftersom det inte finns några tydliga samband i dem-användningen. Det går dock att 

konstatera att de är mer hanterbart, men det kan också ha att göra med att de är mer vanligt 

förekommande än dem.  Detta överensstämmer med Lind Palicki och Karlssons (2018) resultat 

om att de flesta gör rätt gällande subjekt i subjektsposition men att de största svårigheterna 

ligger i att använda dem, även om många gör rätt även då. 

 

Enligt Løkensgard Hoel är det mer mentalt krävande för en orutinerad skribent att gå från de 

lokala nivåerna i texttriangeln (se Figur 1) till att skriva på de globala. Däremot är det mindre 

krävande för en erfaren skribent att gå från global till lokal nivå. Erfarna skribenter hanterar de 
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lokala nivåerna mer på automatik och har lättare att växla mellan nivåerna eller använda dem 

samtidigt eftersom de vet vilken nivå de ska befinna sig på vid vilket tillfälle (Løkensgard Hoel, 

2001:29) Detta går alltså att tolka som att mindre erfarna skribenter inte har samma förmåga 

som erfarna att växla mellan nivåerna. Genom att kategorisera elever med betyget E som mindre 

erfarna och betyget A som mer erfarna, går det att resonera som att de mindre erfarna eleverna 

under provtillfället befinner sig på den globala nivån och därför inte fokuserar på den lokala 

eftersom prioritering ligger i att producera textens innehåll. Detta mönster syns även mellan 

kurserna där elever i Svenska 3 har ett bättre resultat i hanteringen av de och dem än elever 

Svenska 1. 

 

7.3 Frekvensen av de, dem och dom 

Den låga frekvensen av dom visar antingen att de och dem är den aktuella språknormen för 

aktuella pronomen eller att acceptansen av dom är låg i texter av denna typ. Sten Ewerths under-

sökning av dagstidningar från 2007 visade en användning av dom på 0,7 % (Språktidningen, 

2008), en väldigt låg frekvens vilket även rådande undersökning visar: endast en elev använder 

enhetligt dom medan några fler varierar sig mellan de, dem och dom. Även Hallencreutz 

(1992:20) samt Lind Palicki och Karlssons (2018) undersökning visar på låg frekvens av dom. 

Vid de tillfällen där eleverna använt dom finns till synes inget särskilt mönster som att dom är 

placerat som exempelvis enbart subjekt eller objekt. Det förekommer enstaka dom i några upp-

satser inom alla betyg för Svenska 1 och inom betyget E för Svenska 3. Kanske beror det på 

osäkerhet, okunskap eller slarvfel. Endast en elev använder enhetligt dom. Den låga förekoms-

ten av dom kan innebära bland annat två saker: antingen motbevisar det att dom kommer ta över 

(se avsnitt 2.2), alternativt att språkförändringar är en väldigt långsamt gående process där det 

antagligen kommer finnas ett parallellt system fram till att förändringen är fullständigt genom-

förd (”Frågelådan”, Institutet för språk och folkminnen, 2019). Det visar dessutom att eleverna 

kan skilja på talspråk och skriftspråk i och med att de föredrar att använda de och dem framför 

dom. 

 

Precis som denna undersökning visar en hög frekvens i själva användningen av de och dem 

oavsett om det är rätt eller inte, visade Hallencreutz undersökning från 1992 att de och dem 

användes konsekvent av 80 % av eleverna (1992:20). Studien som här genomförts överens-

stämmer alltså till stor del med den tidigare presenterade forskningen eftersom majoriteten av 

eleverna använt de och dem, oavsett om de använde dessa pronomen korrekt eller inte.  

 

7.4 Acceptansen av de, dem och dom 

Lind Palicki och Karlssons undersökning från 2015 visade att 11 % av svensklärarna på gym-

nasiet accepterar dom istället för de samt att 11 % av gymnasielärarna accepterar dom istället 

för dem (2017:99). Att 11 % av gymnasielärarna accepterar dom bedömer jag kunna vara en 

rimlig andel eftersom frekvensen av dom är väldigt låg och blir lägre ju högre upp i årskurserna 

och betygen som undersökts. Undersökningen visar dessutom att frekvensen av dom minskat 

genom åren. Av grundskollärare accepterar 44 % dom för de samt 44 % dom för dem (Lind 

Palicki & Karlsson, 2017:99). Eftersom eleverna i Svenska 1 visar en större osäkerhet i använd-

ningen av de och dem kan det visa att lärarna i årskurserna före gymnasiet haft större acceptans 
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för felaktigheter i användningen än lärare på gymnasiet, eftersom resultatet påvisar en stor för-

bättring mellan Svenska 1 och 3. 

 

Det har konstaterats att en ökning av dom skedde under 1960- och 70-talen men att ökningen 

stannade av och i stället började de och dem användas mer frekvent på 90-talet (Språkriktig-

hetsboken, 2016:206; Håkansson och Norrby, 2003:16). Resultatet av föreliggande undersök-

ning visar en väldigt låg frekvens av dom och att de och dem fortfarande används av en majo-

ritet. En del elever tillåts använda dom eftersom de behöver fokusera på skriftspråket på andra 

plan (Lind Palicki & Karlsson: 2017:100), något jag anser kan vara godtyckligt för att inte lägga 

onödig press på vissa elever eftersom resultatet visar att de och dem är svårt i och med andelen 

på 23 % i Svenska 1 och 13 % i Svenska 3 som inte hanterar de och dem korrekt.  

 

Osäker hantering av de och dem förekommer i samtliga kurser och samtliga betygsskalor, som 

lägst 5 % i vardera Svenska 3 med betyg C och A. Huruvida en elev fått lägre betyg på grund 

av felaktig användning är omöjligt för denna undersökning att avgöra, men det går att konstatera 

att det är möjligt att få högre betyg trots osäkerhet kring aktuella pronomen, antagligen för att 

kunskapskraven uppnåtts på andra sätt. Att korrekt kunna hantera de och dem är alltså inte 

avgörande för betyget men kan spela en viss roll i och med det låga procentantalet av felaktig 

hantering i de högre betygen för Svenska 3. Det blir också mer avgörande att göra rätt i Svenska 

3, eftersom 20 % med betyget A i Svenska 1 inte använder aktuella pronomen korrekt. 

 

7.5 I ljuset av debatten 

Resultatet visar, precis som Birkebo (2016) och Ledin (2013) menar av olika anledningar, en 

viss osäkerhet i användandet av de och dem. Däremot går det att diskutera om deras förslag på 

enhetligt dom är nödvändigt att införa i och med att majoriteten av eleverna vill använda och 

använder de och dem. Där bör eventuellt fokus kanske ligga på att tidigare lära ut skillnaden på 

de och dem i stället och minska acceptansen för att göra det inkorrekt eller ersätta med dom. 

Om en reform ska ske kanske Josephsons förslag om enhetligt de är att föredra (2016). Jag 

resonerar som att skillnaden på de och det inte skulle ställa till det, vilket Birkebo (2016) tror. 

Många vet nog att det ska vara det, men att det är rent slarv och liten eftertänksamhet som leder 

till de. Melin (2016) tror att dem kommer försvinna ur skriftspråket i framtiden medan Löven-

stam (2015) tror att både de och dem kommer försvinna och ersättas av dom, något som kanske 

är möjligt men inte än på länge att tolka av resultatet av denna undersökning. 

 

Melin (2016) menar att det egentligen inte är svårt att lära sig skillnaden på de och dem utan att 

det är en fråga om brist på motivation från elevernas sida. Jag anser att det dessutom kan vara 

en fråga om lärares acceptans i felanvändning eller ersättning av dom, i och med att 44 % av 

grundskollärarna i Lind Palicki och Karlssons undersökning accepterar dom (2017:99). Om en 

elev gång på gång använder de och dem felaktigt eller ersätter med dom utan att bli medvetan-

degjord om detta, kan eleven inte heller förbättra sin prestation. Om felhanteringen gång på 

gång blir förbisedd som något obetydligt är det för mig ganska självklart att motivationen brister 

hos eleven. 
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Trots att jag i avsnittet om debatten synliggjort sådana som är emot införandet av enhetligt dom 

verkar de flesta överens om att antingen de och/eller dem i framtiden kommer ersättas av dom. 

Debatten gällande dessa pronomen hade sin senaste topp 2016, och har sedan dess inte florerat 

särskilt mycket i media. Däremot visar resultatet av undersökningen och den tidigare forsk-

ningen att språkförändringen kring de, dem och dom kommer fortgå under en väldigt lång tid, 

och antagligen kommer dessa tre former samexistera innan en total språkförändring är aktuell.   
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8 Avslutning och vidare forskning 
Det var med ett stort intresse för språkriktighet denna undersökning tog sin form. Jag ville ut-

röna eventuella mönster i pronomenanvändningen mellan betyg och årskurser. Mönstret som 

upptäcktes var att elever i Svenska 1 är mer osäkra i hanteringen av de och dem. I Svenska 3 

blir eleverna mer säkra och i betygsskalorna C-A var felen väldigt få. Det visar på en utveckling 

i korrekt hantering av de och dem mellan kurserna, något som överensstämde med tidigare 

forskning. Vidare ville jag analysera mitt resultat utifrån tidigare undersökningar. Svårigheten 

med det låg i att undersökningarna skiljde sig mycket utifrån själva metoden, men det gick ändå 

att upptäcka vissa likheter och skillnader i resultatet. Utöver det har resultatet diskuterats utifrån 

debatten gällande de, dem och dom. Mitt resultat visade att enhetligt dom kanske inte är så 

aktuellt som det förespråkas av vissa, åtminstone inte enligt resultatet av min undersökning.  

 

Det vore av intresse att göra en liknande undersökning av grundskolans senare år, något som 

Hallencreutz undersökte med hjälp av lucktester 1979, där resultatet visade en förbättring mel-

lan årskurs 7 och årskurs 9. Vidare hade min undersökning varit intressant att kombinera med 

intervjuer för att få en djupare inblick ur elevperspektiv på hanteringen av de, dem och dom. 

Detta var dock inte aktuellt på grund av tidsbrist och i stället tog jag stöd i den tidigare forsk-

ningen.  

 

Dessutom skulle vidare forskning kunna bestå av att jämföra en utvald grupp elevers hantering 

av de och dem mellan Svenska 1 och 3, förutsatt att det går att göra på samma elever. Jag hade 

även en tanke att göra en jämförande undersökning mellan yrkes- och högskoleförberedande 

program, dock anser jag att olika gymnasieprogram inte ska göra en skillnad mellan korrekt 

och inkorrekt hantering av pronomen, dessa bör läras ut oavsett.  

 

Slutligen har denna studie visat att det är svårt för vissa att skilja på de och dem. Jag tror att 

svårigheten dels kan ligga i prestation och motivation, dels i tidigare lärares acceptans och en-

gagemang. Den har också visat att dom inte är särskilt vanligt förekommande, i alla fall inte 

enhetligt. Dom är snarare en fråga om osäkerhet när en elev inte vet om hen ska använda de 

eller dem.  
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