
 1 

 
 

Ska det vara de, dem eller dom? 
En studie om mellanstadieelevers användning av de, dem, dom i 

det svenska skriftspråket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av: Sumaya Rashid 
 
Handledare: Johanna Prytz 
Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 
Kandidat/Magisteruppsats 15 hp  
Självständigt arbete 1| höstterminen 2017 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Abstract  
 

Titel: Is it supposed to be de, dem or dom? A study about pupils use of the pronouns de, dem and dom in the 

Swedish written language. 

Author: Sumaya Rashid 

Mentor: Johanna Prytz 

 

The aim of this study is to examine if pupils in the grades 4 - 6 in one school follow Swedish written language 

norms. The focus on this study is on the Swedish pronouns de, dem and dom. The English equivalent of de and 

dem is they and them. In the Swedish language we also have the pronoun dom, that is mostly used in colloquial 

language. This is interesting because its known that pupils today struggle with differentiating de, dem and dom in 

the Swedish written language. For example, many pupils use colloquial language dom in written language. There 

is also an ongoing debate about this topic, which I will go more into later in this study. 

The reason this research is relevant, is because the last time pupils in middle school years 4 - 6 was examined 

was in the in the 70’s and as I said there is an ongoing debate about the Swedish pronouns de/dem/dom. One of the 

things that the debate is about, is whether de and dem should be replaced with the colloquial language form dom. 

The two questions I used to come to a conclusion are: 

• What pronoun functions do the pupils have difficulties with?  (object, subject etc.) 

• Does the position of the pronoun in the sentence have an impact on what form the pupils use?  (does 

dem/dem här and dom/dom här occur before or after the verb). 

     To answer these questions, I use two cloze procedures. One from Hallencreutz (1980) and the second one is 

from Håkansson & Norrby (2003). A total of 66 pupils did the cloze procedures. It was 22 pupils from grades 4, 5 

and 6 that engaged in this study. 

The results show that (46 %) of the pupils used the colloquial language dom in the test. When it comes to pronoun 

functions, a majority of the pupils (59%) failed on the object function. The results also show that the pupils in my 

study mixed wrong use of dem/dem här and dom/dom här. Sometimes it was used before the verb, and sometimes 

after the verb. There was no clear pattern that dem/dem här and dom/dom här came after or before the verb, although 

it is said that dem/dem här and dom/dom här should appear more often after the verb. 

 

Keywords: they, them, pronouns, cloze procedure, written language 

Nyckelord: de, dem, dom, pronomen, lucktest, skriftspråk 
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1. Inledning 
Att både elever och lärare har svårt med de och dem i det svenska skriftspråket är ingen nyhet. Elever 

har svårt att skilja mellan de och dem, och lärare har svårt att lära ut hur eleverna ska skilja mellan dessa 

pronomen.  Det finns en pågående diskussion om detta i media. 

       På Svenska Dagbladet diskuteras det för fullt. Lisa Holm som är professor vid Lunds universitet 

skriver att det är dags att ta bort de och dem. Hon menar att man borde ersätta de och dem med dom, 

som det uttalas i talspråket. Hon hävdar även att det inte finns några grammatiska argument som kan 

rädda de och dem, och vill därmed säga att denna distinktion är mogen för en förändring (SvD, 2014). 

     Gymnasieläraren Henrik Birkebo förespråkar samma synpunkter som Holm och menar att de och 

dem borde slopas. Han skriver i debattartikeln att svenska elever är dåliga på att skilja mellan de och 

dem.  Han menar alltså att distinktionen de/dem borde tas bort i skriftspråket och ersättas med dom. 

Dock menar docent Lars Melin att det handlar om prestige, och om man villa ha prestige i språket gäller 

det att lära sig skillnaden. Han menar även att det finns en status skillnad i att använde de och dem 

jämfört med dom (SvD 2016).  

     Professor Lars-Gunnar Andersson (2000) skriver att majoriteten av eleverna som går i grundskolans 

lägre åldrar använder dom. Sedan när de kommer till högstadiet ska de lära sig att skilja mellan de och 

dem. Andersson (2000) hävdar att ju fler dom vi hittar i svenska texter desto svårare blir det att lära ut 

distinktionen mellan de och dem. Han påpekar även att det finns olika attityder gentemot användning av 

de/dem/dom. Därmed menar han att det är viktigt för lärare att diskutera med sina elever om hur den 

språkliga variationen i tal och skrift hänger ihop med mänskliga språkliga värderingar (Andersson 2000, 

s.102). Med detta menar han att vissa tycker att man ska behålla de och dem, medan andra tycker att 

man ska ta bort de och dem, genom att ersätta distinktion med dom. Han menar att det är viktigt att 

berätta för eleverna att det finns olika attityder gentemot distinktionen. Eftersom det verkar vara svårt 

för elever att lära sig när de ska använda de/dem/dom vill jag som blivinade mellanstadielärare 

undersöka hur användningen av de/dem/dom ser ut idag.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur elever i åk 4 – 6 i en skola behärskar normerna kring 

användandet av de/dem/dom i det skrivna språket. Mina frågeställningar är: 

 

1. Vilka funktioner hos pronomen ställer till det för eleverna (subjekt, objekt, artikel, osv.)?  

2. Spelar ordets position i satsen någon roll för val av form? (förekommer dem/dem här och 

dom/dom här före eller efter verbet) 
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För att besvara mina frågeställningar kommer jag att använda mig av Hallencreutz (1980) lucktest. 

Hallencreutz (1980) utformade ett lucktest där eleverna skulle fylla i med de eller dem i givna luckor. 

Jag har använt samma lucktest som Hallencreutz (1980). Skillnaden är att jag skrivit i instruktionerna att 

eleverna även ska använda dom. Syftet med detta var att se om eleverna följer skriftspråksnormen. Jag 

kommer även att använda mig av Håkansson och Norrbys (2003) lucktest. Deras lucktest är utformat 

som en dialog, och elevernas uppgift är att fylla i med meningar. Jag har inte ändrat något när det 

kommer till deras lucktest utan använt den precis som den är.  

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras grundläggande grammatikregler inom pronomen. I skriftspråket skiljer vi 

normaltvis mellan subjektsform och objektfrom. I talspråket säger man dom. Det här schemat är taget 

från språkriktighetsboken och överensstämmer inte med det som brukar stå i grammatikböcker, utan det 

är en förenklad form. Detta för att syftet med schemat är att visa orsakerna bakom en del pronomen 

problem (Språkriktighetsboken 2005, s. 203). 

Tabell 1. Personliga pronomen från Språkriktighetsboken (Språkriktighetsboken 2005, s203). 

 

 

 

 

Singular 

och 

plural  

1, 2 eller 

3 person 

Subjektsform Objektsform Ägande Reflexiv Reflexiv 

ägande 

Singular 1person  jag mig min mig min 

 2person du dig din dig din 

 

 

3 person han, hon honom, 

henne 

hans, 

hennes 

sig sin 

 3 person den, det den, det  sig sin 

Plural 1 person vi sss vår oss vår 

 2 person  ni er er er er 

 3 person de dem deras sig sin 



 6 

2.1 Talspråksformen dom 

 

När man vill indikera en vardaglig stil i skrift kan talspråksformen dom förekomma. Under 70-talet 

trodde många att denna talspråksform skulle ta över skriftspråksformerna de och dem. Inom skolvärlden 

har detta varit en hetsig diskussion då man talat om dom-reformen. De som argumenterade för detta 

menade att elever hade svårigheter med att skilja mellan de och dem i skrift (Språkriktighetsboken 2005, 

s206).  

   Andersson (2000) skriver i sin bok vi säger så, att i tidningar skriver man alltid de och dem. Dock kan 

det hända att dom förekommer. Men då menar han att de använder dom i citat för att markera att det är 

talspråk (Andersson 2000, s.100). 

2.2 Fel som kan förekomma inom användning av de och dem 

 

När det kommer till felaktig användning av de och dem är ordföljden en orsak. Vissa skribenter hade en 

tendens att använda objektsform när pronomenet kommer efter verbet, även när det är subjekt. 

Exempelvis skriver de:   Vad kostar dem?  

    Detta fel görs inte när subjektet kommer först i satsen, utan skrivs korrekt: De kostar 500 kr. Denna 

missuppfattning menar man beror på att objektet oftast kommer efter verbet och subjektet före. Vidare 

har man även kommit fram till att felaktig dem förekommer på bestämda artiklar. Som egentligen inte 

går att böja. Detta händer oftast när frasen står som objekt. Det kan exempelvis stå: 

(1)  Dem här har vi till ett riktigt bra pris, istället för de här har vi till ett riktigt bra pris 

(Språkriktighetsboken 2005, s207). 

 

2.3 De som Bestämd artikel 

Enligt Språkrådet (dåvarande Svenska språknämnden), skriver vissa Dem, när bestämd artikel normalt 

inte går att ändra på. Bestämd artikel finns även i lucktestet och därför vill jag klargöra vad som menas 

med de som bestämd artikel. 

De som bestämd artikel används när det står ett beskrivande ord framför substantivet.  

Exempelvis:  

(1) De svarta skorna (Språkriktighetsboken 2005, s208). 
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2.4 Metoder som kan användas för att skilja mellan de och dem 

 

Språkrådet (dåvarande Svenska språknämnden) rekommenderar att man byter ut de och dem, mot vi och 

oss, att testa genom att byta ut mot engelskans they och them är också en annan metod. 

(Språkriktighetsboken 2005 s208). 

 

 

2.5 Pronomenet följer preposition 

 

När pronomenet har en preposition framför och en efterföljande som-sats är valet mellan de och dem 

komplicerat. De används om pronomenet är subjekt och dem används om pronomenet är objekt eller 

styrs av en preposition. Men eftersom många har svårt att skilja på de och dem skriver språkvården 

(dåvarande Svenska språknämnden) att både former är acceptabelt i just det här fallet 

(Språkriktighetsboken 2005, s 205). 

    Andersson (2000) menar att man för att lära sig detta måste tänka på grammatiska resonemang. De är 

en subjektsform medan dem är en objektsform. Man kan tänka sig att jag, du, vi och ni är 

subjektsformer. Medan mig, dig, oss och er är objektsformer. Exempelvis: 

(1) Heter det kul för vi som var där eller kul för oss som var där? 

 

 Kul för oss som var där, är den formen som är grammatisk korrekt. Om man nu ska använda de eller 

dem. Ska det stå: kul för dem som var där. Detta eftersom oss är objektsform (Andersson 2000, s99). 

 

 

2.6 Demonstrativt de 

 

Demonstrativt de, används istället för eller tillsammans med namnet på personer, djur, växter och saker. 

Detta används främst när man vill peka ut eller visa upp en speciell person eller sak.  

Exempelvis 

(1) De där skorna är verkligen snygga! (Språkriktighetsboken 2005, s211). 
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Den där och den här är också demonstrativa pronomen, dock tar jag endast upp detta exempel eftersom 

att fokus i detta arbete ligger på de/dem/dom. 

 

2.7 Historiskt perspektiv på de/dem/dom 

 

Teleman (2013) skriver att under 1700-talet var det standardiserade skriftspråket de och dem. Att 

använda dom istället för de/dem uppfattades som något stockholmare gjorde. Teleman refererar till 

Ståhle (1975) som redovisat flera exempel där talspråksformen dom användes i texter under 1800-talet.          

   Vidare menar Teleman (2013) att under 1900-talet diskuterades om dom skulle accepteras som 

normalform i det svenska skriftspråket. Under 1970-talet kunde man notera att talspråket framstod som 

det primära språket. Att skriftspråket gjordes mera likt talspråket var ett demokratiskt och folkligt krav.         

    Många skribenter använde exempelvis talspråksformen dom när de ville skriva lättlästa texter.  

Det viktigaste argumentet för att behålla de/dem var kulturpraktiskt. Man menade att de/dem var så 

vanliga ord att en övergång till dom skulle ändra skriftspråket helt, och göra redan tryckta texter 

föråldrade. Ett annat argument var att det skulle göra svenskan mer likt danskan och norskan. Vid 1900-

talets slut var de/dem fortfarande dominerande i skriftspråket (Teleman 2013, s 158 - 165). 

 

 

2.8 Vad säger läroplanen? 

  

I lgr 11 står det i syftesdelen att  
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga 

och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges 

möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära (Skolverkets läroplan 2011, s1) 

I det centrala innehållet för åk 4 – 6 

Står det bl.a.  att elever bör kunna 

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer 

och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.   

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan 

att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext (skolverkets läroplan 2011, s14). 
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Vid slutet av mellanstadiet ska eleverna alltså ha lärt sig stavningsregler, ords böjningsformer och 

ordklasser. I detta ingår även distinktionen mellan de och dem. Alltså att de ska veta när de ska använda 

de respektive dem. Eleverna i åk 4 - 6 ska även lära sig skillnaden mellan att skriva olika typer av texter, 

t.ex. ett personligt sms och en faktatext. Här kommer distinktionen mellan det talspråkliga dom och de 

skriftspråkliga varianterna de/dem in. 

   I och med att det står i läroplanen att eleverna i slutet av åk 6 ska ha lärt sig stavningsregler, ords 

böjningsformer och ordklasser samt skillnaden mellan att skriva olika typer av texter (Skolverkets 

läroplan 2011 s, 14) är denna studie relevant. Detta eftersom att skilja mellan de och dem samt de/dem 

kontra dom ingår i ovannämnda punkter från centrala innehållet i åk 4 - 6. 

 

3. Tidigare forskning 

Bertil Molde (1971) uppmärksammade på 70-talet att det svenska språket var på väg mot en förändring. 

Han påpekade att talspråksformen dom började komma in i skriftspråket. På 70-talet var det dock 

ovanligt att använda dom i skriftform, trots det kunde det förekomma i vissa läroböcker. Lärarna vände 

sig då till språkvården, som menade att det var viktigt att använda de/dem i skriftspråket (Molde 1971, 

s14).  

    Sten Ewerth (1978) som är språkvetare, var en av de som påpekade att formen dom hade blivit mer 

vanligt i skriftspråket. I tidningar exempelvis hade journalister börjat använda sig av dom.  

Ewerth (1978) hade även undersökt hur ofta de/dem/dom förekom i tidningstexter. Det han kom fram till 

var att formen dom var mer vanlig i veckotidningar än dagstidningar (Ewerth 1978, s26). 

    Språkvården (dåvarande Svenskaspråknämnden) skickade ut enkäter år 1976. Enkäterna skickades till 

lärare i svenska på Sveriges 1600 gymnasie- och högstadieskolor. Detta gjordes för att man ville veta 

vilka problem som fanns i svenskundervisningen. Grünbaum (1976) redovisade resultatet i språkvård 

(Grünbaum 1976, s.4). Enligt resultatet som hon redovisade visade det sig att 20% av grundskolelärarna 

tillät användningen av dom. I gymnasiet tillät endast 8% av lärarna användningen av dom i skrift. Hon 

menar att lärare är hårdare ju äldre eleverna blir, 10 - 20% av lärarna ansåg talspråksformen dom som ett 

problem i elevernas texter (Grünbaum 1976, s.11). 

   Staffan Nyström (1979) ville undersöka hur elever ser på talspråksformer i skriftspråket. Detta efter att 

svenska språknämnden hade 1976 skickat ut enkäter till svenska lärare för att titta närmare på saken. I 

svenska språknämndens enkätundersökning hade lärarna olika åsikter om frågan, och Nyström (1979) 

menar att det finns en tendens att även eleverna har splittrade åsikter. Han lät elever i gymnasiet uttala 

sig om språkvårdsfrågor som gällde talspråk som användes i skriftspråket. Han ville med detta se hur 
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elever tänkte kring detta. Eleverna fyllde i en enkät. Elevernas uppgift var att välja mellan ett 

traditionellt skriftspråk eller ett talspråkligt språk (Nyström 1979, s18).   

    Katharina Hallencreutz (1980) undersökte elevers användning av de/dem/dom. Hon undersökte 

elevuppsatser och lucktest från åtta klasser. Hon granskade även hur kön, ålder och socialgrupp 

påverkade bruket av de/dem/dom. Hon kom fram till att eleverna i årkurs nio i hennes undersökning var 

säkrare och använde även de/dem mer än de yngre eleverna (Hallencreutz 1980, s101).  

     Vidare menar Hallencreutz (1980) att elevernas förmåga att skilja mellan de och dem är ganska 

bra.70 % av eleverna svarade rätt, medan resten använde dom eller blandade de och dem. Hon redovisar 

inte hur många elever som använder dom. Utifrån hennes lucktest kom hon fram till att eleverna i 

genomsnitt hade mindre än ett fel. Hallencreutz (1980) hävdar att elevernas intuitiva, naturliga, 

språkkänsla hjälper dem att göra rätt val. Hon menar att det eleverna behöver diskutera tillsammans med 

sina svensklärare, vad skillnaden är mellan tal- och skriftspråksformer snarare än grammatiska regler för 

användningen av de/dem (Hallencreutz 1980, s 101). 

    År 1992 undersöker hon elevuppsatser. Då visar det sig att det nu var över 80 % av eleverna som 

använde de/dem korrekt. En ökning med över 10 % från hennes tidigare undersökning 1980, När det 

kommer till användningen av dom är det endast 4 elever som använder den formen (Hallencreutz 1992).        

    År 2003 gjordes en undersökning av Catrin Norrby och Gisela Håkansson. De undersökte 100 

studenters användning av de och dem. De ville se vilken utveckling debatten kring de/dem/dom hade 

gjort sedan 80-talet. De hade utformat ett lucktest i from av en dialog. Studenternas uppgift var att fylla i 

luckorna. De hade kommit fram till att pronomenet dom inte användes alls. Dock hade studenterna svårt 

att skilja mellan de/dem i subjekt – och objektfrom (Håkansson och Norrby 2003, s11).                    

    Susanna Karlsson och Lena Palicki gjorde en undersökning år 2015. Deras undersökning är en 

upprepning av Grünbaum undersökning år 1976. I artikeln där de publicerat deras resultat ligger fokus 

endast på en fråga. Denna fråga är ” vilka språkriktighetsfrågor är besvärligast i undervisningen?” 

Tillskillnad från undersökningen som gjordes år 1976 hamnar valet mellan de och dem högst upp i listan 

med hela 63%. Resultatet visar även att fler lärare idag accepterar att dom används istället för de/dem. 

När det kommer till lärarnas acceptans för användningen av dom i stället för de/dem i grundskolan 

respektive gymnasieskolan, visade det sig att det grundskolan hade det ökat från 20 % till 41 % medan 

det i gymnasiet ökat från 8% procent till 11 % procent (Svenskansbeskrivning 35 2016, s93). Alltså har 

lärarna attityderna kring användningen av dom hos äldre elever inte förändras så mycket. 

    Det visar sig att fler lärare anser att distinktionen mellan de och dem är svårare att hantera idag än på 

70 - talet. Enligt Hallencreutz (1980) undersökning kunde elever på 70-talet skilja på de och dem. Fler 

lärare i grundskolan accepterar idag användningen av dom i skriftspråket jämfört med lärarna från 

undersökningen 1976. 
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4. Teoretisk Bakgrund 

 

I detta avsnitt beskrivs undersökningens teoretiska perspektiv. Eftersom detta arbete handlar att 

undersöka hur elever i åk 4 – 6 i en skola behärskar normerna kring användandet av de/dem/dom i det 

svenska skriftspråket har jag utgått från teorier om hur barn lär sig grammatik. Detta eftersom 

de/dem/dom är olika pronomenformer inom grammatiken.  

  Barnet lär sig språknormerna med utgångspunkt inom biologiska aspekten, dvs. hjärnan, hörseln, 

fysiologin osv. Barnet lär sig språknormer helt omedvetet. Inlärningen sker genom ett funktionellt 

samspel med andra som kan språket (Teleman m.fl.  2001, s24). Det är sedan länge vedertaget att 

barnets mentala grammatik växer fram i samband med mötet av andra språkanvändare. Teleman m.fl.  

(2001) delar upp detta i fyra steg för att förklara saken närmare: 

 
1. Förebild: andras yttranden fungerar som förebilder. De lagars först som oanalyserade helheter i minnet hos 

inläraren, som strävar efter att tala (och senare skriva) på samma sätt. 

2. System: inläraren iakttar regelbundenheter i förebilden och abstraherar fram ett regelsystem, dvs. grammatik och ett 

lexikon, som beskriver strukturen och betydelsen hos den ihågkomna förebilden och som möjliggör konstruktion av 

nya yttranden enligt samma principer. 

3. Process: när inläraren vill säga något kan han använda de fasta element som han analyserat fram ur förebildens 

yttranden t.ex. ord och fasta förbindelser av ord, och efter behov bilda längre yttranden med hjälp av de produktiva 

regler han antar på grundval av vad han hört. Vi har alla, mestadels intuitivt, räknat ut vilka byggstenar som kan 

användas i yttranden och vilka grammatiska mönster som kan användas för att bilda fler ordiga yttranden. Sådan 

kunskap, dvs. vår språkliga kompetens, använder vi för kommunikation i enskilda situationer, dvs. i vårt språkbruk 

4. Resultat: produktionen av yttranden ger som resultat en talad eller skriven text, som i sin tur kan fungera som 

förebild, t.ex. för andra språkinlärare (Teleman m.fl. 2001, s2-3). 

 

5. Metod 

 

I detta avsnitt beskrivs vilken metod som har använts i denna undersökning. Metoden som jag har 

använt i detta arbete är lucktest. Ett lucktest definieras av Oller & Jonz (1994) och de menar att det är ett 

test, där delar av testen är blankt. Den personen som tilldelas testet ska fylla i det som ska står där. Oller 

& Jonz nämner att i ett lucktest krävs det att man har grammatisk kompentens (Oller & Jonz, 1994 s. 4). 

Eleverna som deltog i denna undersökning går i åk 4 - 6. Det var 22 elever från varje klass som deltog i 

undersökningen. Skolan som eleverna går i ligger i Stockholms stad kommun. 
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Detta arbete bygger på två lucktester. Det ena lucktestet har tidigare använts av Hallencreutz (1980) i en 

tidigare undersökning. Lucktestet innehåller 18 luckor. Luckorna består av subjekt, objekt, bestämd 

artikel, demonstrativa pronomen och pronomen som följer preposition. I lucktestet finns det tre luckor 

som utgör objekt. En lucka som demonstrativa pronomen, två luckor med pronomen som följer 

preposition (där det ska vara objekt form), sex luckor som utgör subjekt och fem luckor för bestämd 

artikel (se bilaga 1). 

  Det andra lucktestet som eleverna fick göra utgår från Håkansson och Norrbys (2003) lucktest. Detta 

lucktest är utformat som en dialog. Eleverna ska fylla i luckorna med meningar. Det finns sammanlagt 8 

luckor i testet (se bilaga 2). 

 

5.1 Datainsamling 

Denna undersökningen har kvantitativa och kvalitativa inslag. Det kvantitativa inslaget visar sig form av 

två lucktester, där antal räknas. Syftet med det kvantitativa inslaget är att besvara mina frågeställningar, 

genom att räkna antal samt andel. Det som är bra med att använda kvantitativ metod i form av ett 

lucktest är att vem som helst kan utföra testet. Därmed kan de komma fram till samma eller andra 

slutsatser. Det kvalitativa inslaget visar sig genom att jag analyserar mitt resultat och försöker förstå vad 

som ligger bakom elevers svårigheter till de/dem/dom genom att jämföra med tidigare forskning och 

teorier. 

5.2 Urval 

Skolan och dess elever som ingår i min undersökningsgrupp ligger i Stockholm stad. Det är en 

grundskola från årkurs 1 - 9. Jag valde att begränsa min undersökningsgrupp till 3 klasser. En åk 4, åk 5 

och åk 6. Det var 22 elever i varje klass och sammanlagt 66 elever som deltog.  

5.3 Etiska ställningstaganden 

Dahlström (2005) skriver om grundläggande individskyddskravet som man måste ta hänsyn till inom 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. 

1. De berörda ska informeras om alla inslag i undersökningen som kan påverka deras vilja att delta. 

2. De berörda ska lämna sitt samtycke till medverkan. 

3. De berörda ska informeras att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. 

4. Det får inte finnas något beroendeförhållande mellan forskare och deltagare. 
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5. Oberörda ska inte kunna få tillgång till personuppgifterna av deltagarna. 

6. Personuppgifter som samlats in forskning får inte användas av myndighet får åtgärder mot den undersökte 

(Dahlström 2005, s359). 

Skolan och eleverna som denna undersökning berör är anonyma. Jag delade även ut ett informationsbrev 

(se bilaga 3) till berörda elever och deras föräldrar. Brevet innehöll information om min undersökning 

samt att min undersökning följer forskningsetiska regler.  

5.4 Reliabilitet och validitet 

I all forskning är det viktigt att ta hänsyn till reliabilitet och validitet. Med reliabilitet som även kallas 

för tillförlitlighet menar man att mätningar måste vara korrekt gjorda. Om flera forskare använder 

samma metod och kommer fram till samma resultat har undersökningen hög tillförlitlighet.                   

  Validitet innebär att man undersöker det man har sagt att man ska undersöka. Thurén (2007) menar att 

om man exempelvis undersöker människors skallar för att mäta deras intelligens, är undersökning ej 

valid. Detta eftersom skallarna storlek inte har något med intelligensen att göra (Thurén 2007, 26 - 27).   

    Genom att jag förklarat tillvägagångsättet i mitt arbete ökar tillförlitligheten. Det vill säga genom att 

förklara vilka metoder jag använt samt urval, och att jag använt tidigare forskares lucktester.  

   Jag anser att jag tillgodosett validiteten i detta genom att tilldela ett lucktest, där elever uppmanas att 

använda dessa pronomen. Då syftet med detta arbete är att undersöka hur elever i åk 4 - 6 i en skola 

använder de/dem/dom när det kommer till det skriftspråket. Detta kan eventuellt ifrågasättas då de 

uppmanas använda dessa pronomen (de/dem/dom) och det inte är deras spontana språkbruk som 

undersöks. Detta gäller även den tidigare forskning som jag utgått ifrån.  

 

6. Resultat lucktest del 1 

I detta avsnitt redogörs resultatet från första lucktest. Det lucktestet som utgår från Hallencreutz (1980) 

lucktest (se bilaga 1). Elevernas uppgift var att fylla i med de/dem/dom i luckorna. I lucktestet finns det 

tre luckor som utgör objekt. En lucka som ett demonstrativ pronomen, två luckor med pronomen som 

följer preposition (där det ska vara objekt form), sex luckor som utgör subjekt och fem luckor för 

bestämd artikel. 
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Tabell 2. Antal fel svar på olika pronomen funktioner. 

 

 

 Best. artikel Subjekt Objekt Följer prep. Demonstrativa 

pronomen. 

Åk 4 7 10 13 12 9 

Åk 5 10 9 13 10 7 

Åk 6 9 9 13 9 8 

Summa 

  

26 28 

 

39 31 24 

 

 

 

I tabellen redovisas elevernas felaktiga svar utifrån luckans funktion i satsen. Tabellen är uppdelad 

utifrån olika pronomen funktioner som finns i lucktestet. Anledningen till denna uppdelning är för att 

besvara frågeställningen: vilka funktioner hos pronomen ställer till det för eleverna (subjekt, objekt, 

artikel, osv.)?  

  För att kunna göra en rättvis jämförelse har jag utgått utifrån en lucka för respektive funktion. Detta 

eftersom som jag nämner i början av detta kapitel, utgör en viss funktion kanske fler luckor än en annan 

funktion. Exempelvis förekommer demonstrativa pronomen en gång medan subjekt förekommer sex 

gånger.  

 De luckor som finns i lucktestet med bestämd artikel är (de kristna folken, de största skeppen, de 

svenska vikingarna, de länder, många var de städer och borgar). När jag räknade antal fel svar på 

bestämd artikel utgick jag från (de kristna folken). Detta gjordes på respektive årkurs. Resultatet visar 

att sammanlagt 26 av 66 (39%) som svarade fel på funktionen bestämd artikel. 
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 Subjekt (de som lämnade sitt land, eftersom de ofta var prydda med ett drakhuvud, det berättas att de 

kom seglande, de flesta återvände hem, de var nordbor, folk de besökte). När det kommer till subjekt 

utgick jag från (de som lämnade sitt land). I denna lucka var det 28 av 66 som svarade fel, alltså var det 

(42%) som svarade fel. 

  Objekt (… stora hövdingar förde dem ända in i medelhavet, man brukar kalla dem drakar, …var ofta 

rädda för dem). Här utgick jag från (man brukar kalla dem drakar). I denna lucka var det 39 av 66 som 

svarade fel, alltså var det (59%) som svarade fel på objektfunktionen. 

 Pronomen som följer preposition (många av dem for vida omkring, … fanns det inte tillräckligt mat åt 

dem alla). Här utgick utifrån (många av dem for vida omkring). Här var det 31 av 66 som svarade fel, 

(47%) svarade fel på denna pronomen funktion. 

  Demonstrativa pronomen (de här raderna), det fanns bara en lucka med demonstrativa pronomen. 

Därmed utgick jag från den luckan. På den luckan var det 24 av 66 som svarade fel, vilket blir (36%) 

som svarade fel på den funktionen. 

   Resultat visar att eleverna hade svårast för objektfunktionen, där (59%) svarade fel på (man brukar 

kalla dem drakar). Om man har använt de eller dom, räknas det som fel svar i det här fallet. Den 

funktionen som eleverna hade enklast för enligt resultatet är demonstrativa pronomen, där svarade 

(36%) av eleverna fel, vilket är längst antal fel om man jämför med resultatet från resten av 

funktionerna. Den förväntade formen på demonstrativa pronomen är de, om man har svarat dem eller 

dom har jag räknat som fel. 

 

6.1 Resultat Lucka 14  

 

Lucka 14 har uteslutits från sammanställning av resultatet. Lucka 14 är speciell eftersom luckan 

kommer efter en preposition och har en efterföljande som-sats. De som används när frasen är subjekt 

och dem som används om frasen är objekt eller styrs av en preposition. Dock är det många som blandar 

ihop dessa, språkvården (dåvarande svenskaspråknämnden) menar då att både de som och dem som är 

acceptabla (Språkriktighetsboken 2005, s209). 
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Tabell 3.  Resultat lucka 14 

 

Form De Dem Dom 

Alla årkurser 20 31 15 

 

 
 

 

 

   

 

6.2 Talspråksformen dom i lucktestet 

 

I alla årskurser var det endast 5 elever som använde dom i hela lucktestet. Resten blandade de/dem/dom 

formerna, dom förekom på olika ställen i lucktestet. Syftet med det här är arbetet är inte att se vart 

talspråksformen förekommer, även fast det skulle vara intressant att veta. Därför har jag inte lagt fokus 

på detta. Jag har valt att redovisa andel elever som använder dom i lucktestet. Detta för att se om de 

följer skriftspråksnormer vilket är syftet med arbetet. 

 

 
Figur 1. Andel elever som använde och inte använde dom i lucktestet. 

54%

46% Andel elever som använde
dom i  lucktestet

Andel elever som inte
använde dom i  lucktestet
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7. Resultat lucktest del 2  

 

Nedan presenteras resultatet som utgår fån Håkansson och Norrby (2003) lucktest. Deras Lucktest är 

utformad som en dialog och eleverna ska fylla i med meningar (se bilaga 2). Notera att eleverna inte 

skulle använda de/dem/dom på varje mening, utan där det passar. Nedan presenteras (se tabell 4) de 

meningar där de/dem/dom förekom. I detta kapitel redovisas ytterligare två tabeller, som redogör för hur 

många gånger de/dem/dom användes före och efter det finita verbet. 

 

Tabell 4.  Sammanställning av samtliga meningar där de, dem och dom förekom. Samt antal elever som 

använde de/dem /dom på respektive mening. 

 

 

 DE DEM DOM 

VAD KOSTAR X? 3 9 10 

X HÄR KANSKE 

SKULLE PASSA? 

5 10 8 

PASSAR X? 4 11 7 

HUR KÄNNS X? 5 6 8 

X HÄR DÅ? 4 10 9 

X KANSKE BLIR 

BRA? 

5 9 8 

VAD SÄGS OM X 

HÄR DÅ? 

 

TOTALT: 

6 

 

 

32 

9 

 

 

64 

6 

 

 

56 

                         

 

Dessa är meningarna där eleverna använde de/dem/dom. Rätt form för alla dessa meningar är de. Här har 

jag räknat alla användningar av dem och dom som fel. Resultaten visar att dem förekom totalt 64 gånger 

medan rätt form de endast förekom 32 gånger.  
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7.1 Positionens betydelse för val av form 

 

Nedan redovisas två tabeller, där fokus ligger på felaktig position av dem/dem här samt dom/dom här. 

Tabellen är inspirerad av Håkansson och Norrby (2003). Dock tittar de på infödda och inlärare i deras 

tabell (Håkansson och Norrby, 2003, s 14). Detta gör inte jag, eftersom min studie handlar om att titta på 

mellanstadieelevers användning av de/de/dom. 

 

Tabell 5. Positionen för felaktig dem/dem här 

 

Felaktig dem                                                        Felaktig dem här  

 

Före verbet Efter verbet Före verbet Efter verbet 

9 6 10 9 

 

 

Tabellen ovan visar felaktig position av dem/ dem här. För att komma fram till detta resultat utgick jag 

från två meningar som finns i tabell 4. För felaktig position av dem efter verbet utgick jag från 

meningen” hur känns x?”. För felaktig position av dem före verbet utgick jag ifrån ”x kanske blir bra?”. 

När det kommer till felaktig position av dem här före och efter verbet utgick jag ifrån meningen ”x här 

då?” (före verbet) och ” vad sägs om x här då?” (efter verbet). 

Position för felaktig dem förekommer alltså 9 gånger före verbet och 6 gånger efter verbet. Felaktig dem 

här förekommer 10 gånger före verbet och 9 gånger efter verbet. 

 

Felaktig position på dom/dom här 

 

Nedan presenteras felaktig position av dom/dom här. Tabellen är uppdelad i position för felaktig dom 

före och efter verbet. Samt position för felaktig dom här, före och efter verbet. 
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Tabell 6. Positionen för felaktig dom/dom här. 

 

Position för felaktig dom                                 Felaktig dom här 

 

 

 

 

 

Position före felaktion dom före verbet utgick från meningen ” x kanske blir bra? ”. Position för felaktig 

dom efter verbet utgick från meningen ” vad kostar x? ”. Felaktig dom här utgick från meningarna ”x 

här kanske skulle passa?” (före verbet) och ”vad sägs om x här då? ”. Position för felaktig dom 

förekommer 8 gånger före verbet och 10 gånger efter verbet. Felaktig dom här förekommer 8 gånger 

före verbet och 6 gånger efter verbet. 

 

Resultat visar att felaktig dom här /dem här förekommer fler gånger före verbet än efter verbet.  Felaktig 

dem förekommer fler gånger före verbet än efter, medan felaktig dom förekommer fler gånger efter 

verbet än före verbet. Enligt Teleman (2013) har Platzack (1976) påpekat att positionen före verbet 

gynnar subjekt medan positionen efter verbet gynnar objekt (Teleman 2013, s163). Dock visar mitt 

resultat att felaktig dem förekommer fler gånger före verbet än efter. Felaktig de redovisas ej, detta 

eftersom rätt form för samtliga meningar är de. 

8.Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet genom att jämföra med tidigare forskning och teorier. Jag kommer 

även att koppla detta till teorier om barnets mentala grammatik som jag även nämnt i avsnittet 

teoretiskbakgrund. Jag kommer att börja med att analysera min första frågeställning. 

8.1 Analys del 1 

 

Vilka funktioner hos pronomen ställer till det för eleverna (subjekt, objekt, artikel, osv.)? 

 

Mitt resultat påvisar att eleverna i denna undersökning hade svårast för objektsfunktionen Här är de 

objektsfunktionerna som fanns i lucktestet (stora hövdingar för dem ända in i medelhavet, man brukar 

kalla dem drakar, de kristna folken var ofta rädda för dem). När jag skulle räkna ut resultatet utgick 

Före verbet Efter verbet Före verbet Efter verbet 

8 10 8 6 
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endast utifrån ett av dessa exempel (man brukar kalla dem drakar). Detta eftersom jag ville få ut ett 

rättvist resultat då vissa funktioner utgjorde fler luckor än andra, valde jag att utgå från en funktion för 

respektive funktioner som fanns i lucktestet. Det visade sig att 59 % svarade fel på objektsfunktionen. 

De som svarade minst fel, svarade det på den demonstrativa formen. Det fanns endast en lucka som 

utgjorde demonstrativa funktionen (de här raderna). Den demonstrativa hade minst antal fel med 36 %. 

  Om man ska jämföra detta resultat med Hallencreutz (1992) som hade gjort en liknade undersökning. 

Har eleverna i min undersökning inte presterat lika bra som eleverna i hennes undersökning. I hennes 

undersökning svarade mer än 80 % rätt när det kom till att välja rätt form de/dem i luckorna. När det 

kom till användningen av dom vad det endast 4 av 96 elever som använde talspråksformen dom 

(Hallencreutz 1992). 

  

8.2 Analys del 2 

 

I detta avsnitt analyseras resultatet från det andra lucktestet som eleverna fick göra. Alltså Håkansson 

och Norrby (2003) lucktest. Detta lucktest är som sagt utformat som en dialog. Elevernas uppgift var att 

fylla i med meningar så att det skulle bli en fullständig mening. Det som skiljer sig mellan min och 

Håkansson och Norrby (2003) undersökning är att jag gör min undersökning på elever i mellanstadiet. 

Medan deras undersökning var riktad åt vuxna studenter. De tittar även på infödda och inlärare och 

jämför hur de olika kategorierna presterar i lucktestet. Detta gör inte jag eftersom jag inte är ute efter att 

titta på om elevers bakgrunder påverkar deras prestationer, utan syftet med det här arbetet är att 

undersöka hur elever i åk 4 – 6 i en skola behärskar normerna kring användandet av de/dem/dom i det 

skrivna språket. 

   Norrby och Håkansson (2003) gjorde en tabell där de tittade på val av form efter och före det finita 

verbet, vilket även jag tillämpade när jag skulle analysera resultatet från lucktestet. Detta blev då svar 

till min andra frågeställning: spelar ordets position i satsen någon roll för val av form? 

   Teleman (2013) skriver att enligt Platzack (1976) gynnar positionen före verbet subjekt och position 

efter verbet objekt (Teleman 2013,163).  Håkansson och Norrby (2003) resultat visar på att majoriteten 

använder dem i position efter det finita verbet (Håkansson och Norrby, 2003 s13). Mitt resultat visar att 

felaktig dem förekommer fler gånger före verbet än efter (9 gånger före och 6 gånger efter) se tabell 5. 

Felaktig dom/dom här borde förekomma mer ofta på objektposition om man nu ska utgå från Platzacks 

(1976) påstånde som Teleman (2013) tar upp. Resultatet visar att felaktig dom förekommer fler gånger 

efter verbet än före verbet (8 gånger före 10 gånger efter). Vilket gynnar Platzack (1976) påstående 

(Teleman 2013, s163). 
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   Håkansson och Norrby (2003) tar upp exempelvis (vad kostar x?) och menar att pronomenet uppträder 

på objektets plats fast än det är satsens subjekt. De menar att detta är anledningen till att majoriteten 

väljer objekt formen dem istället för subjekt formen de. Även min undersökning visar samma sak. Om 

man exempelvis tittar meningen (vad kostar x?)  förekommer dem 10 gånger medan rätt form de 

förekommer endast 3 gånger (se tabell 4). Deras undersökning visar även att dem här /där förekommer 

efter det finita verb och endast en gång används det i fundamentposition (Håkansson och Norrby, 2003 

s14). 

    Resultatet från min undersökning visade i vissa fall samma resultat som Håkansson och Norrby 

(2003) och i andra fall inte. Exempelvis använde eleverna i min undersökning dem fler gånger före 

verbet än efter verbet. Men när det kom till just meningen (vad kostar x?), visade både undersökningar 

att fler använde dem istället för de. Att det skiljde sig mellan min och Håkansson och Norrby (2003) 

undersökning kan bero på att det var vuxna studenter, medan jag undersökte elever i mellanstadiet.  

 

9.Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras teori och metod. Metoden som jag använt mig av är lucktest. Som tidigare 

använts av Hallencreutz (1980) och Håkansson och Norrby (2003). Jag valde att använda mig av samma 

lucktest som dem för att kunna jämföra mitt resultat med deras. När det kommer till teorier har jag utgått 

från teorier om barnets mentala grammatik. 

9.1 Metoddiskussion  

 

Metoden fungerade bra för att besvara mina frågeställningar. För att besvara min första frågeställning 

(vilka funktioner hos pronomen är det som ställer till det för eleverna? (subjekt, objekt, artikel, osv) 

använde jag mig av Hallencreutz (1980) lucktest. Detta eftersom lucktestet innehöll olika funktioner så 

som objekt, subjekt, demonstrativa pronomen, pronomen som följer efter preposition, samt bestämd 

artikel. Detta redovisas i tabell 2. Andra frågeställning (spelar ordets position i satsen någon roll för val 

av form?) besvarade jag med hjälp av Håkansson och Norrby (2003) lucktest. Denna lucktest skulle som 

sagt fyllas i med meningar av eleverna. Syftet med detta lucktest var att se var i satsen eleverna 

placerade pronomenet. Om jag hade undersökt en text exempelvis, skulle resultatet kanske se 

annorlunda ut. Detta eftersom i en text, skriver barnen fritt och det kan hända att de/dem/dom inte 

förekommer. I lucktestet uppmanas eleverna istället att använda de/dem/dom. 



 22 

9.2  Teori diskussion 

 

Jag använde mig av teorier om barnets mentala grammatik, som Teleman m.fl. (2001) tar upp (Teleman 

m.fl.2001, s2). Detta passar in på min undersökning eftersom syftet med det här arbetet är att undersöka 

hur elever i åk 4 – 6 i en skola behärskar normerna kring användandet av de/dem/dom i det skrivna 

språket. Med hjälp av dessa teorier försökte jag förstå vad som ligger bakom elevers svårigheter med 

dessa pronomen. Teleman m.fl. (2001) delar upp teorin i fyra olika kategorier: Förebild, System, 

Process och Resultat (Teleman m.fl. 2001, s2).  

   Teleman m.fl. (2001) beskriver att det andra säger fungerar som förebilder. Personen som lär sig tar in 

detta och denna person strävar efter att prata och sedan skriva på samma sätt (Teleman m.fl. 2001, s.2).  

   Teleman m.fl. (2001) talar även om system och menar att barnet letar efter regelbundenhet i förebilder 

och bildar ett regelsystem (grammatik och lexikon) som beskriver struktururen hos förebilden som 

sedan gör det möjligt för dem att bilda nya uttalanden enligt samma principer (Teleman m.fl. 2001, s2).  

  Vidare skriver Teleman m.fl. (2001) om process.  När barnet vill säga något använder barnet sig av 

uttalanden som de lärt sig från förebilden. Barnen räknar vilka grammatiska mönster som kan användas 

för att bilda fler uttalanden genom vad de har hört från förebilden (Teleman m.fl. 2001, s2).  

  Teleman m.fl. (2001) talar även om resultat. Det barnet lärt sig av olika uttalanden från förebilder ger 

som resultat en talad eller skriven text, detta kan då användas som förebild för andra som lär sig språket 

(Teleman m.fl. 2001, s3). 

 Så som jag förstått det menar Teleman m.fl. (2001) att barnet genom att titta på en förebild omedvetet 

letar efter ett mönster och genom detta försöker de bilda nya uttalanden. Barnen har inga problem med 

att skilja på exempelvis vi och oss och jag och mig. Orsaken till att eleverna har svårt att skilja mellan 

de/dem kontra dom, kan bero på att man uttalar det som dom och sedan ska man skriva de/dem. Denna 

svårighet kan även bero på att regelbundenheten som eleverna sett hos andra pronomen, alltså att 

pronomen så som jag, mig, vi och oss skrivs så som det uttalas dock gäller detta inte för distinktionen de 

och dem. 
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10. Slutdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras det jag har kommit fram till utifrån mitt resultat, tidigare forskning och teori. 

Första frågeställningen: 

 

Vilka funktioner hos pronomen ställer till det för eleverna (subjekt, objekt, artikel, osv.)? 

Det jag kommit fram till när det kommer till denna fråga, är att eleverna i min undersökning hade 

svårast för objektsfunktionen. I denna undersökning var det 59 % som svarade fel när funktionen i 

satsen var objekt. Eleverna hade enklast för demonstrativt pronomen, där 37 % procent svarade fel. 

Demonstrativt pronomen hade lägst antal fel. 

  I Hallencreutz (1992) undersökning svarade mer än 80 % rätt på luckorna. I min undersökning använde 

exempelvis hela 46% talspråksformen dom. Detta kan som sagt bero på en rad olika faktorer, så som 

vilka förebilder barnen har osv. Förutom det kan elevernas resultat bero på lärarna, Andersson (2000) 

nämner att lärarna är de som lär ut korrekt användning av skriftspråket, dock är det viktigt att lärarna ser 

vikten av detta, annars kan det leda det till att elever har sämre förståelse för hur pronomenen 

de/dem/dom används (Andersson 2000, s. 101). 

 

Spelar ordets position i satsen någon roll för val av form? 

Teleman (2013) nämner att Platzack (1976) upplyste om att positionen före verbet gynnar subjekt då 

subjektet oftast står i början och position efter verbet objekt, då objektet oftast står i slutet av satsen 

(Teleman 2013, 163). Enligt min undersökning visade det sig att, när det kom till felaktig position av 

dem/dem här, att objektsformen förekom före verbet fler gånger än efter verbet. Dock fanns det ett 

specifikt fall som jag även tog upp, som handlade om (vad kostar x?) där hade fler valt formen dem än 

de som egentligen är rätt form. Håkansson och Norrby (2003) menar att detta kan bero på att subjektet 

uppträder på objektplats. 

  Avslutningsvis vill jag säga att distinktionen de/dem/dom är något som bör diskuteras vidare och 

undersökas mer om. Att elever och lärare anser att det är jobbigt är inget nytt. Dock får man se över om 

det är värt mödan att behålla distinktionen de och dem. Det får språkvården diskutera vidare om helt 

enkelt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
 
LUCKTEST 

DEL  1                                                                KLASS_____ 

Texten nedan innehåller ett antal luckor som du ska fylla i. Fyll i luckorna 
med de/ dem /dom. 

 

______ (1) här raderna kommer att handla om vikingar. ______ (2) var 

nordbor som levde för ungefär tusen år sedan. Många av ______ (3) for vida 

omkring. ______ (4) som lämnade sitt land tyckte illa om sin kung eller också 

fanns det inte tillräckligt med mat åt ______ (5) alla. Det berättas att ______ 

(6) kom seglande i väldiga flottor och att stora hövdingar förde ______(7) 

ända in i Medelhavet. ______ (8) kristna folken var ofta rädd för _______ (9). 

Över femtio meter långa var ______ (10) största skeppen. Man brukar kalla 

______ (11) drakar, eftersom ______ (12) ofta var prydda med ett drakhuvud 

i fören. ______ (13) svenska vikingarna drog mest österut. Några av ______ 

(14) som for iväg var handelsmän. Andra var ute för att plundra _______ (15) 

länder och folk ______(16) besökte. ______ (17) flesta återvände hem, men 

en hel del nordbor stannade utomlands. Många var______ (18) städer och 

borgar som växte upp på främmande mark.  
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Bilaga 2 

 

Del 2 

I den här delen ska ni fylla i med meningar som passar till samtalssituationen. Läs 
noggrant och fyll i den linjerade delen. Använd de/dem/dom där det passar. 

Bengt går in på ett stort varuhus. Han ska köpa skor.  

Bengt: Ursäkta mig, var ligger skoavdelningen? 
Expedit 1: ...................................................... Bengt: Tack.  

Bengt tar rulltrappan upp till skoavdelningen. 
Expedit 2: ...................................................? Bengt: Ja, jag skulle vilja se på 
ett par svarta skor.  

Expediten: Jaja, det har vi här borta. ..................................? 
Bengt: 43 tror jag. 
Expediten: ..................................................? Bengt: Nja, jag hade nog tänkt 
mig nåt sportigare. Expediten: ............................................................? Bengt: 
Ja, de var ju snygga. Kan jag få prova dem?  

Expediten: ...............................................................Bengt: Mm, ja de här var ju 
inte så dumma. De känns bra. ......................................................? Expediten: 
799 kronor. 
Bengt: ................................................? Expediten: Ja, både VISA och Master- 
card.                                                                               

 

 

 Tack för din medverkan! ☺ 
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  Bilaga 3 
 
Informationsbrev 
 
  

  

Under höstterminen 2017 skriver jag en fältrapport på Södertörns högskola, Institutionen för kultur och 

lärande. Jag har valt att undersöka eleverna i mellanstadiets användning av de och dem. Syftet med 

denna undersökning är att ge en bild av hur mellanstadieelever använder de och dem i det svenska skrift 

språket.  

Därför vore jag tacksam om jag kan få tillbringa en dag, då jag kan samla in mitt material. Eleverna ska 

fylla i ett lucktest som är anonymt. Man kan när som helst välja att avsluta sitt deltagande – alltså även 

senare meddela mig att jag inte får använda materialet.  

  

Min studie följer fastställda forskningsetiska regler, vilket bl.a. betyder att individens integritet ska 

skyddas och respekteras och att allt material som jag samlar in ska avidentifieras. När jag presenterar 

materialet kommer jag alltså att byta ut namn och övriga uppgifter som kan göra att skolan eller 

deltagare skulle kunna identifieras. Materialet kommer endast att presenteras och användas inom 

ovanstående projekt, där deltagarna omfattas av tystnadsplikt.   
 

Om du har frågor eller vill diskutera studien med mig når du mig lätt på telefon eller mejl. Frågor som 

rör kursen och materialets användning där kan också ställas till kursledarna (se nedan).  

  

Hälsningar  

Sumaya Rashid   

(Telefonnummer till uppsatsskribent)  

(Mejladress till uppsatsskribent) 

Handledare är Johanna Prytz, lektor vid institutionen för kultur och lärande: (mejladress till handledare) 
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