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Abstract 

Frågor om språkriktighet och vad som är “rätt” eller “fel” språkbruk engagerar dagligen många 

svenskar. Vad som egentligen är “korrekt” språk blir därför viktigt att definiera. Detta särskilt i 

samband med skolans krav på att eleverna ska lära sig att i huvudsak följa det svenska språkets 

normer för språkriktighet. Den här uppsatsen försöker därför reda ut vad svensk språknorm och 

språkriktighet egentligen innebär och hur den har kommit att se ut som den gör idag. Detta för att 

sedan också kunna säga något om vad som förväntas av eleverna när de i huvudsak ska följa 

språkets normer för språkriktighet. För att göra detta har studien intagit ett historiskt perspektiv och 

en ämnesorienterad retorisk analys har genomförts av sju verk som på ett eller annat sätt behandlar 

den samtida språkriktigheten från 1600-talet till idag. Resultaten visade att den allmänna synen på 

språk och språkriktighet ur ett svenskt perspektiv har haft en relativt tydlig röd tråd sedan 1600-talet. 

Ledorden för den svenska språkriktigheten har så gott som alltid varit “enkelhet” och “tydlighet”. 

Språket ska anpassas efter syfte och mottagare för att kommunikationen ska bli så bra som möjligt. 

Vidare reflekterar också uppsatsen kring skillnaden i kraven i den nuvarande respektive föregående 

ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan. Det finns inte längre ett krav på ett i huvudsak “korrekt” 

språkbruk, utan istället är det de rådande normerna som ska styra. Därmed blir slutsatsen också att 

om normen för språkriktighet leds av “enkelhet” och “tydlighet”, ska eleverna också fokusera på just 

detta i sitt skrivande. 
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1. Inledning 

Frågor om språkriktighet och språknormer har engagerat många människor både innan och 

efter att språket standardiserades. Man har till exempel haft tankar om hur just 

standardiseringen borde gå till, om den ens borde ske, och vad som egentligen är “rätt” eller 

“fel” i språket. Det har i stort sett alltid funnits tankar och åsikter om hur språket i allmänhet, 

eller skriftspråket i synnerhet, ska vara utformat och hur det bör användas på bästa sätt i olika 

situationer och för olika syften. Bör man sträva efter ett gemensamt språk? Hur skulle det i så 

fall se ut? På vilket sätt kan språket göras tillgängligt för alla? Dessa är frågor som har präglat 

den svenska språkhistorien (Harding, 2009; Teleman, 2008; Loman, 1982). 

 

I dagens samhälle talar man om språkriktighetsfrågor mer i termer om vad som är “rätt” och 

“fel” i tal och skrift. Många anser att det är “fel” att särskriva eller kodväxla mellan svenska 

och, till exempel, engelska i skrift; andra tycker istället att så länge man förstår vad som 

menas spelar det inte någon vidare roll hur man skriver. Detta är bara två exempel där 

svenskarnas åsikter och idéer om språk skiljer sig åt, vilket resulterar i frågan om vad som 

egentligen är “rätt” eller “fel”. 

 

Vikten av att skriva enligt normen för språkriktighet betonas också inom skolans värld. I 

ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan står det att “[eleven] följer i huvudsak 

skriftspråkets normer för språkriktighet” (Skolverket, 2011 s. 13). Detta kan jämföras med 

den tidigare ämnesplanen där man istället skrev följande; “[e]leven skriver i huvudsak 

korrekt” (Skolverket, 2000 s. 1). Tidigare fanns det med andra ord ett tydligare fokus på 

korrekthet. För att idag bli godkänd i svenskämnet på gymnasiet behöver eleverna med andra 

ord visa att de har kunskap om språkriktighet och kan skriva på ett sätt som passar både syftet 

och den tänkta mottagaren. Även här blir frågan vad som menas med “normer för 

språkriktighet”. Finns det några särskilda riktlinjer och i så fall vilka? Är att följa normen för 

språkriktighet samma sak som att kunna skilja på “rätt” och “fel” i skrift? 

 

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva vad språkriktighet och språknormer egentligen 

betyder vad gäller svenskan, hur de har sett ut historiskt och försöka säga något om 

framtiden. Detta för att kunna göra ett försök till att ge ett tydligare svar på vad det innebär 

att “i huvudsak [följa] skriftspråkets normer för språkriktighet” (Skolverket, 2011 s. 13). 

Eftersom bedömning utifrån svenskämnets kunskapskriterier är en viktig del av lärarens yrke, 

är den här undersökningen särskilt relevant för lärare som arbetar inom just detta ämne. 

Lärare tolkar dagligen ämnesplaner för att kunna göra relevanta och rättvisa bedömningar. 

Genom att försöka definiera innebörden av kunskapskriteriet som undersöks i denna uppsats, 

är tanken också att kunna hjälpa lärare i tolkningen av just denna formulering i ämnesplanen. 

För att kunna undersöka detta kommer efterliggande delar av texten att utgå ifrån följande 

frågor: 

 

1. Hur har språknorm och språkriktighet konstruerats och definierats i Sverige och hur 

har synen på dessa förändrats från 1600-talet till idag? 

2. Vad innebär det att idag i huvudsak följa normen för svensk språkriktighet? 

 

Svenska språket är, liksom alla språk, under ständig förändring. Förändringen behöver inte 

alltid gå snabbt eller vara varken positiv eller negativ, men genom att söka förståelse för 

språkets utveckling skulle man också bättre kunna förstå hur man ska använda sig av språket 

ifråga. Att förstå vad en språknorm är och hur den kan utvecklas skulle därför också kunna 

hjälpa lärare att tolka ämnesplanen och hjälpa elever att uppfylla kravet att i huvudsak följa 

normerna. Idag skriver vi av förklarliga skäl inte på samma sätt som för 400 år sedan, men 
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kanske kan utvecklingen säga något om åt vilket håll vi rör oss och hur det kan se ut i 

framtiden. 

 

2. Bakgrund 

När man ska tala om språknormer och språkriktighet ur ett historiskt perspektiv, lämpar det 

sig också att börja med att tala om svensk språkhistoria i allmänhet. I detta fall blir det också 

viktigt att säga något om nordisk språkhistoria. Nordisk språkhistoria är relevant eftersom 

mycket av den äldre språkpolitiken och språkutvecklingen handlade om att de nordiska 

språken antingen skulle närma sig eller distansera sig från varandra (Loman, 1982). 

 

2.1 Språknormer och språkriktighet 

För att definiera en språknorm behöver man först resonera kring begreppet norm i allmänhet. 

Per Lagerholm (2016) skriver i sin bok Språknormer och språkvärdering att en norm är en 

föreställning om något som bestämmer hur detta något bör gå till. Det kan till exempel handla 

om normer för hur man ska bete sig i olika situationer. Vidare skriver Lagerholm (2016) att 

dessa föreställningar återfinns på flera nivåer i samhället. Han menar att det kan finnas olika 

normer på den samhälleliga och den privata sociala nivån, inom till exempel en grupp vänner.  

 

Varför det finns normer är ytterligare en viktig fråga att försöka finna svar på i detta    

sammanhang. Lagerholm (2016) skriver att normer blir till och konstrueras för att “en 

gemenskap ska fungera praktiskt, moraliskt och på andra sätt” (Lagerholm, 2016 s. 13). 

Normer förenklar med andra ord vårt handlande och agerande i olika situationer eftersom det 

ger oss riktlinjer att rätta oss efter. Lagerholm (2016) menar dock samtidigt att normer också 

kan vara begränsande; när man inte får agera normbrytande blir det också en typ av 

begränsad frihet.  

 

Vidare definierar Lagerholm (2016) ett par olika typer av normer. De typer som blir särskilt 

intressanta för denna uppsats är tvingande och rekommenderade normer. Definitionerna av 

dessa två normtyper är förmodligen relativt uppenbara. En tvingande norm är till för att 

följas, vilket till exempel kan härledas till statliga lagar eller regler i idrottssammanhang 

(Lagerholm, 2016). Rekommenderade normer är istället de som sägs vara rätt och riktigt, 

men inte nödvändigtvis behöver efterlevas. Det kan till exempel handla om riktlinjer för hur 

man håller ett tal, där ett normbrott inte skulle leda till några uttalade konsekvenser 

(Lagerholm, 2016). Lagerholm (2016) menar här att brott mot tvingande norm, såsom statliga 

lagar, oftast har ett förutbestämt straff som kommer till följd av att man till exempel bryter 

mot lagen. Detta till skillnad från de rekommenderade normerna, såsom språknormer, som 

inte leder till några konsekvenser likt lagbrott, men som ändå mycket väl kan orsaka skam 

eller negativa fördomar om personen ifråga.  

 

Liksom Lagerholm (2016) skriver Ulf Teleman (2008) om normer i allmänhet och 

språknormer i synnerhet i sin artikel Historien och språkhistorien. Han skriver att 

språkanvändningen beror på situationen i samhället och vilka villkor samhället ställer på 

kommunikationen (jfr. Lagerholm, 2016). Teleman (2008) ger bland annat exemplet 

läroböcker, där språket i böckerna bestäms utifrån den rådande normen gällande läroböcker. 

Samtidigt menar han att kommunikationen också påverkar normerna. Om användningen av 

språket förändras kommer också normerna att förändras (Teleman, 2008). För att den 

språkliga kommunikationen ska fungera krävs det därför också att både skribenten/talaren 

och mottagaren har kunskap om normerna och vet vad som är att förvänta sig. 
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Om man utgår ifrån både Lagerholms (2016) och Telemans (2008) resonemang kring norm 

och språknorm, kan man sammanfattningsvis konstatera att en norm är något som är i ständig 

förändring i relation till samhälls- och språkutvecklingen. En språknorm kan ge oss stöttning 

och exempel för hur vi bör använda vårt språk, vilket man därmed också får genom en 

språkriktighetsnorm. 

 

Vidare är det för denna uppsats viktigt att här också säga något om begreppet språkriktighet 

och hur detta skiljer sig från språknorm. Enligt svenska språknämnden (idag Språkrådet) 

brukar språkriktighet definieras som tanken om vad som är “rätt” och “fel”, men det kan 

också handla om vad som i andras ögon anses som bra eller dåligt språk (Svenska 

språknämnden, 2005). Man skulle kunna säga att språkriktighet syftar på regler och riktlinjer 

för hur man bör skriva, medan en språknorm bara beskriver de rådande vanorna i 

språkanvändningen. Enkelt förklarat innebär detta att en språknorm inte behöver följa de 

regler och riktlinjer som kommer av språkriktigheten. Det tydligaste exemplet på detta är 

förmodligen det faktum att språkriktighet oftast är viktigare i formella än i informella 

sammanhang. Normen för språket i till exempel social medier behöver inte nödvändigtvis 

betyda att man måste följa de regler som finns för språkets korrekthet, det vill säga 

språkriktigheten. 

 

2.2 Nordisk språkhistoria 

Idag betraktas de skandinaviska språken som tre skilda, men nära besläktade språk. Förr 

kunde dock de skandinaviska språken ses som dialekter av samma språk (Loman, 1982). 

Därför är det lämpligt att innan man talar om svenskans normering i sig, säga något om de 

skandinaviska språkens gemensamma historia. Detta kan ge nyttig bakgrundsinformation och 

öka förståelsen för varför svenskan ser ut som den gör idag.  

 

Eftersom språken en gång i tiden ansågs vara mer som olika dialekter, strävade man också 

efter att stärka bandet mellan dem (Loman, 1982). Loman (1982) skriver att man under 1700-

talet därför såg en chans att sträva efter en gemensam skriftnorm som kunde föra 

“dialekterna” ännu närmare varandra, åtminstone vad gäller skriftspråket. Vidare skriver han 

dock att idén om ett mer gemensamt språk inte välkomnades av alla eftersom de 

nationalistiska tankarna började växa sig starkare. Det blev då istället viktigare att distansera 

sig och visa sin självständighet (Loman, 1982). 

 

Andra idéer som uppkom var istället att försöka standardisera de egna språken, vilket Loman 

(1982) förklarar genom att använda norskan som exempel. Han skriver om tanken att besluta 

om ett enhetligt skriftspråk som skulle kunna göra att det blir lättare för de skandinaviska 

grannarna att förstå varandra, utan att behöva göra sina språk mer lika varandra. Samtidigt 

fanns det också tankar om att kunna låna ord från varandra utan några större hinder. Man 

motsatte sig också översättningar av skrifter mellan de skandinaviska språken (Loman, 1982). 

 

Allt eftersom 1700-talet fortlöpte gick man med andra ord mer och mer mot att ett 

gemensamt språk inte längre var rätt väg att gå. Loman (1982) skriver om Carl Jonas Love 

Almqvist som, under 1800-talets mitt, ansåg att den nationalistiska utvecklingen hade pågått 

för länge och att det därför var försent att försöka skapa ett gemensamt skriftspråk. Almqvist 

menade därför att det istället låg i skolans intresse att utbilda befolkningen i grannspråken för 

att man skulle kunna behålla den nordiska gemenskapen (Loman, 1982). 

 

I mitten av 1800-talet började också de nordiska läroverken upprätta professurer i ämnet 

nordiska språk. Samma ämne blev också en del av skolundervisningen (Loman, 1982). Än 
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idag är grannspråken en del av den skandinaviska skolan; i Sverige är det dock inte längre ett 

eget ämne utan inkluderat i svenskämnet (Skolverket, 2011). Tanken om någon form av 

gemensam språkgrund, om än inget gemensamt skriftspråk, lever alltså fortfarande kvar i det 

moderna samhället. Språken i sig skiljer sig dock mer idag än för ett par hundra år sedan. 

 

För att sammanfatta den gemensamma skandinaviska språkhistorien kan man säga att språken 

har varit mer eller mindre nära varandra genom alla år. Förändringen har i sin tur berott på 

vilka (språk)politiska tankar och idéer som har präglat samhället under just den tiden (Loman, 

1982). Man har gått från en strävan efter ett gemensamt skriftspråk för hela Skandinavien, till 

en mer nationalistisk anda där man tydligt vill särskilja sig från de andra länderna och ha 

egna standardiserade språk. Även när tankegångarna blev mer nationalistiska fanns det dock 

fortfarande en strävan efter att talare av de tre skandinaviska språken skulle förstå varandra 

(Loman, 1982). Man skulle därför kunna säga att det därför handlade mer om att hitta det 

egna landets identitet i gemenskapen, än att distansera sig alltför mycket från sina grannar. 

 

2.3 Normer i svensk språkhistoria  

De flesta personer med ett intresse i det svenska språket och dess historia har hört talats om 

Gustav Vasas bibel. Tobias Harding (2009) beskriver den som den första boken på svenska 

som tryckts och fått stor spridning i landet. Den var inte bara en stor del av kyrkan, som 

visserligen fortfarande till viss del använde latin, utan också en viktigt steg i 

språkutvecklingen. Som den första tryckta boken fungerade den som ett exempel på hur man 

kunde skriva (Harding, 2009). Under 1500-talet fanns det dock varken regler eller riktlinjer 

för vad som var rätt eller riktig svenska; Gustav Vasas bibel blev på ett sätt det närmaste 

några sådana riktlinjer man kunde komma. 

 

Sedan Gustav Vasas tid har svenskan dock förändrats mycket. En person i det moderna 

Sverige skulle ha svårt att förstå Vasas bibel (Harding, 2009). Detta beror inte bara på de 

stora förändringar som har skett, utan säkerligen också på den gamla svenskans 

oregelbundenhet. Svenskan på Gustav Vasas tid var fortfarande inte standardiserat och 

därmed fanns det inte heller någon norm för hur språket borde skrivas. Att gå från ett språk 

utan tydliga normer till det standardiserade språk vi har idag har därför inneburit en lång resa 

med stora förändringar.  

 

Gun Widmark (2012) skriver att denna förändring inte alltid är så lätt att följa när man går 

bakåt i historien. Samtidigt skriver hon dock att det finns flera viktiga utgångspunkter som 

kan bidra till vår kunskap om och förståelse av den svenska språkhistorien. En av dessa 

utgångspunkter menar Widmark (2012) var Samuel Columbus, en författare verksam under 

1600-talet, som i sin text En swensk ordeskötsel diskuterar frågan om ett gemensamt 

riksspråk (Widmark, 2012). Redan här finns det alltså tankar om att försöka standardisera 

språket och göra det mer begripligt, men det är fortfarande för tidigt i historien för att dra 

några slutsatser om ett standardspråk. Både Columbus och hans verk återkommer senare i 

denna text. 

 

Som nämnt tidigare var 1700-talet en tid där de skandinaviska länderna försökte hitta sina 

egna identiteter, både språkmässigt och som nation (Loman, 1982). I och med sökandet efter 

den egna identiteten tar man också ytterligare ett stort kliv mot den standardiserade svenskan. 

Standardiseringsprocessen blev en viktig del i att stärka den egna identiteten eftersom en 

gemensam standard också kan stärka gemenskapen och den nationella identiteten. Även 

under 1700-talet finns det ett par skribenter som har varit särskilt viktiga för svenska språkets 

utveckling och för vår förståelse av historien. En av dessa personer var Sven Hof som gjorde 
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ett försök att dela in språket i två huvuddelar, privat respektive offentligt tal (Widmark, 

2012). Widmark (2012) skriver att Hof anser det offentliga talet vara den rätta svenskan. Det 

offentliga talet ansågs ha ett mer skriftspråksnära uttal med noggrannare regler för vad som 

var rätt och fel. Detta i jämförelse med det privata talet som ansågs mer ledigt och 

förknippades med dialekterna (Widmark, 2012). Man skulle med andra ord kunna säga att 

Hof ville skilja det mer korrekta skriftspråket och det offentliga talet från det mindre korrekta 

och dialektala privata talet.  

 

Widmark (2012) skriver vidare att Hof också menade att det offentliga talet var svårt att ta till 

sig, vilket innebar att inte vem som helst kunde ha tillgång till det. Samtidigt skriver 

Widmark (2012) att allt fler kommunikationssituationer kunde komma att ses som offentliga, 

vilket skulle innebära att förekomsten av det offentliga talet också skulle sprida sig och 

därmed också de högre kraven på ett korrekt språkbruk.  

 

Fortsättningsvis under 1700-talet, i synnerhet under seklets andra hälft, präglades det svenska 

språket av det franska inflytandet (Harding, 2009).  I och med dessa influenser beslutade 

också Gustav III att införa Svenskan akademien, vilken var tydligt inspirerad av dess 

motsvarighet i dåtidens Frankrike. Svenska akademiens arbete ledde så småningom till att 

den första upplagan av Svenska akademiens ordlista, SAOL, gavs ut 1874. Den första 

utgåvan av SAOL baserades på de språknormer som hade grundlagts av Svenska akademien 

redan i ett tidigt skede i och med Karl Gustaf af Leopolds avhandling som publicerades kring 

sekelskiftet 1700/1800 (Harding, 2009). 

 

Leopold var medlem i svenska akademien och i sin avhandling föreslog han regler för 

stavningen av ord från främmande språk (Ransgart, 2004). Martin Ransgart (2004) skriver att 

avhandlingen uppmärksammades särskilt på grund av förslaget att försöka försvenska 

stavningen av dessa ord. Detta eftersom Leopold ansåg att det inte var någon idé att försöka 

finna eller skapa svenska motsvarigheter av dessa ord för att försöka hålla dem borta från 

språket (Ransgart, 2004). 

 

Den första utgåvan av SAOL kom dock cirka hundra år efter det franska inflytandets start, 

vilket innebar att man nu hade en lite annorlunda syn på andra språks påverkan, som kom att 

te sig mer puristisk (Harding, 2009). Vid tiden för publicering hade det också gått ganska 

många år sedan Leopold gav ut sin avhandling om språkets stavning. I motsats till de tidigare 

förslaget av Karl Gustaf af Leopold att försvenska stavningen av franska lånord när de skrevs 

in i ordlistan, försökte man därför under 1800-talets senare hälft att ta bort alla lånord. 1800-

talets språkpolitik syftade alltså återigen till att göra svenskan så ren som möjligt. I och med 

den första SAOL fick man också för första gången tydliga riktlinjer för hur svenska ord 

skulle skrivas.  

 

Redan under arbetet med den första upplagan av SAOL blev det givetvis många diskussioner 

om vad som var rätt eller fel i stavningen av svenska ord (Harding, 2009). Även om man 

uppenbarligen kom fram till något som sedan resulterade i 1874 års utgåva, var man ändå inte 

helt överens om vad som var rätt eller fel. Debatten om rätt och fel fortsatte därför och ledde 

till slut fram till 1906 års stavningsreform (Harding, 2009). 

 

Debatten om rättstavning började dock redan under mitten av 1800-talet (Ståhle, 1970). 1869 

hölls ett rättstavningsmöte i Stockholm där författare och språkvetare från hela Skandinavien 

möttes. Syftet med mötet var att försöka finna svaret på frågan om huruvida det svenska och 

det dåtida dansk-norska skriftspråken kunde bli lika varandra (Ståhle, 1970). Här fanns det 
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alltså tankar om att man skulle stava mer som varandra. En del av förslagen som kom fram på 

mötet anammades också av de olika länderna, även om förslagen i Sverige i och med den 

stundande debatten om en stavningsreform inte alltid var välkomna (Ståhle, 1970). 

 

När stavningsreformen väl fick sitt genomslag år 1906 var det ett väldigt omfattande sådant. 

Det skedde flera viktiga förändringar i språket som består än idag. En av dessa förändringar 

var avskaffandet av v-ljudets olika stavningar med exempelvis “hv” som i “hvit” (Harding 

2009; Melander, 2015). 

 

Björn Melander (2015) skriver om nystavarna, vilka var starka förespråkare för en mer 

radikal stavningsreform med ett väldigt uttalsnära skriftspråk. Han skriver att de bland annat 

såg skriftspråket som en spegling av talet. Skriftspråket skulle således sträva efter att vara så 

ljudenligt som möjligt. Förslagen som nystavarna bidrog med i debatten var därför ganska 

extrema.  

 

Även om de förändringar som skedde i och med stavningsreformen i slutänden inte var 

särskilt radikala, skriver Melander (2015) att revisioner av detta slag ändå alltid brukar te sig 

kontroversiella. Att dessa typer av språkliga förändringar engagerar många och ger upphov 

till stora debatter är därför inte särskilt oväntat. Melander (2015) menar vidare att 

stavningsreformen och den föranledda debatten därför speglar samhällets olika ideologiska 

och politiska krafter. Reformen kan därför säga oss att dåtidens svenska samhälle 

förmodligen var delat på flera punkter än bara vad gäller frågor om språket. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att svenskan genomgick flera stora förändringar under 

tiden från Gustav Vasas bibel fram till den moderna svenskan. Vid den här tiden är språket 

mer standardiserat än någonsin och genom återkommande nya upplagor av SAOL och 

stavningsreformen i början av 1900-talet är det nu också mycket enklare att få råd och 

vägledning i hur språket bör brukas.  

 

2.4 Den moderna svenskan 

Mats Thelander (2011) skriver om den moderna svenskans standardisering. Han skriver att i 

och med stavningsreformen och du-reformen under förra seklet blev svenskan tydligare 

normerad än vad den har varit tidigare. Vidare skriver han också att man idag ofta tar 

standardiseringen och standardspråket för givet. Thelander (2011) menar att det har blivit en 

så viktig och självklar del av det samtida språket att man inte längre reflekterar över det 

eftersom man känner sig trygg i sitt språkbruk, oavsett om det följer normen eller inte. Om 

man skulle känna sig osäker på språket finns det i och med ständiga nyutgåvor av SAOL och 

den nyligen utgivna Språkriktighetsboken (2011), numera tydliga direktiv vad gäller rätt och 

fel i språket. Den moderna svenskans standard är med andra ord väl etablerad och det är 

sällan en fråga om vad som egentligen är rätt eller fel. Om något, handlar debatten istället om 

vad som anses vara “bra” eller “dåligt” språk i olika kontexter, särskilt när anglicismer blir 

vanligare och nästan allmänt accepterade i informellt språk (Thelander, 2011). 

 

I modern tid har det gjorts flera studier kring skrivande och normer för språkriktighet, särskilt 

bland den yngre generationen. En sådan studie är Anna Greggas Bäckströms (2011), vilken 

undersöker ungdomars språk med fokus på sms-skrivande. En grupp av hennes informanter 

berättar att de skriver som det låter och inte nödvändigtvis som det ska vara enligt 

språkriktighetsnormen. Vidare skriver Greggas Bäckström (2011) att variationer i skrift 

därför inte heller verkar vara något särskilt problem; toleransen för “fel” är hög. Greggas 

Bäckströms (2011) studie behandlar dock en avgränsad kontext, sms-skrivande, vilket 
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innebär att även om toleransen för “fel” är hög i den kontexten, behöver den inte vara det i 

andra sammanhang. 

 

3. Metod och material 

Den här studien undersöker synen på språk med fokus på språknormer och språkriktighet i sju 

olika skriftliga verk om det svenska språket författade mellan år 1689 och 2011. Studien 

genomfördes genom att analysera de sju texterna utifrån ett retoriskt-analytiskt perspektiv, 

vilket förklaras mer ingående i kommande avsnitt. 

 

3.1 Urval 

Materialet till studien bestod av följande sju verk: 

1. Columbus, Samuel (1689) En swensk ordeskötsel 

2. Hof (1753), Sven (1753) Swänska språkets rätta skrifsätt 

3. Hazelius, Artur (1870) Om rättstafvningens grunder med särskildt afseende på 

svenska språket 

4. Hazelius, Artur (1871) Redogörelse för nordiska rättstafningsmötets förslag till 

ändringar i det svenska stafningssättet jämte berättelse om mötet 

5. Cederschiöld, Gustaf (1917) Framtidssvenska 

6. Wellander, Erik (1939, 1973) Riktig svenska 

7. Svenska språknämnden (2011) Språkriktighetsboken 

 

Valet av material baserades på flera kriterier. Allt material skulle på något sätt behandla det 

svenska språket och synen på dess normer och språkriktighet. Kravet var också att verken 

skulle spegla svenskan under den tid verket skrevs eller publicerades. Att till exempel ha ett 

verk om 1600-talssvenska skrivet under 1800-talet var därför inte aktuellt. Eftersom språket 

inte var normerat eller standardiserat vid tiden för de första verken i den här studien, fanns 

det heller inget krav på att verken explicit skulle göra anspråk på att handla om just normer 

och språkriktighet. Det räckte med att man kunde tyda detta tema genom att läsa mellan 

raderna. Alla verk gör dock uttryckligen anspråk på beskriva hur språket bör brukas i 

allmänhet och i synnerhet hur man bör ta sig an stavningsfrågan. 

 

Urvalsprocessen var desto enklare ju längre bakåt i historien jag letade. Detta var med största 

säkerhet för att det fanns färre verk om ämnet under 1600- och 1700-talet än vad det finns 

idag. De äldre verken var dock särskilt svåra att få tag på. Vad gäller just 1600- och 1700-

talet föll valet på Samuel Columbus och Sven Hof främst för att dessa två omnämnts i flera 

av de källor som har gåtts igenom under förberedelserna inför detta arbete. Både Teleman 

(2013) och Widmark (2012) menar att dessa två författare har varit särskilt viktiga för den 

svenska språkhistorien. Att deras verk dessutom fanns tillgängliga vid det lokala biblioteket 

gjorde valet ytterligare lite enklare. 

 

När det kommer till 1800-talet och Artur Hazelius baserades urvalet mycket på att finna verk 

som var en del av, eller på annat sätt behandlade debatten som ledde fram till 

stavningsreformen strax efter det efterföljande sekelskiftet. Att inkludera något relaterat till 

stavningsreformen var särskilt viktigt eftersom reformen anses vara en viktig vändpunkt i 

språkhistorien (Ståhle, 1970). Det ideala hade varit om de två verk som hade fått representera 

1800-talet och också hade fått representera olika ståndpunkter i debatten. Detta blev dock inte 

fallet utan istället föll valet på två verk skrivna av samma person och som därmed också 

utgick från samma ståndpunkt. Att Hazelius verk valdes berodde också till stor del på att 

informationen om personer med olika ståndpunkter var svårtillgänglig. Att hans båda verk 
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behandlar rättstavning utifrån olika perspektiv var dock det som avgjorde valet den här 

gången.  

 

Gustaf Cederschiöld fick också bidra med ett verk från omkring sekelskiftet, 

Framtidssvenska (1917). Det verket valdes dels för att göra ett försök till att hitta ytterligare 

en ståndpunkt i rättstavningsdebatten, dels för att det kunde bidra till att skapa en större 

helhetsbild av språksynen vid den här tiden. Framtidssvenska (1917) var det tidiga 1900-

talsverk som gav mest information om svenskans utveckling. Cederschiöld (1917) riktar 

också stark kritik mot standardiseringsprocessen, vilket bedömdes vara särskilt intressant för 

denna uppsats eftersom studien delvis fokuserar på just vad som är standarden eller normen. 

 

Erik Wellanders Riktig svenska (1939, 1973) ses ibland som den första moderna 

språkriktighetshandboken, därav var det valet relativt självklart. Även om språket kanske inte 

har förändrats så mycket sedan Wellanders bok utkom, beskriver den ändå en annan tid i 

språkets historia än vad som gäller idag, vilket också var en viktig faktor i urvalet. Valet av 

Språkriktighetsboken (2011) som 2000-talets bidrag till studien var också givet. Det är den 

enda bok som behandlar den moderna språkriktigheten på ett sådant omfattande sätt. I letande 

efter tidigare verk var Språkriktighetsboken (2011) därför också något av en modell för vad 

som skulle ingå i urvalet.  

 

3.2 Teori 

Samtliga verk i den här studien beskriver och argumenterar för författarens och dennes 

samtids syn på språk och språkriktighet. Med tanke på detta är det lämpligt att inta ett 

konstruktivistiskt perspektiv och låta det ligga som teoretisk grund för uppsatsen. En 

konstruktivistisk syn på språk är relevant eftersom det handlar om hur verkligheten 

konstrueras genom exempelvis språket (Austin, 1975). Karin Hagren Idevall (2016) skriver 

att de språkliga praktikerna konstruerar verkligheten och gör den begriplig. Detta sker utifrån 

de aktuella idéer och förutsättningar som råder i samhället under just den tidsperioden. 

Hagren Idevall (2016) skriver också att när språket skapar nya diskurser får dessa sedan 

fotfäste och går från att vara något nytt till något väletablerat. Vidare innebär detta därmed 

också att språkbruket bidrar till att skapa och hålla fast vid de normer som etableras (Hagren 

Idevall, 2016). Denna tanke går väl ihop med syftet med denna uppsats vilket, som sagt, är att 

studera hur språkets normer har konstruerats och utifrån verken som analyseras också försöka 

säga något de samtida tankarna om språkbruk och språkriktighet.  

 

Vidare skriver Hagren Idevall (2016) om hur normer och föreställningar kan upprätthållas 

genom kollektiva handlingar och etablerade idéer. Detta skulle till exempel kunna kopplas till 

den stavningsreform som skedde under början av 1900-talet (Harding 2009; Melander, 2015). 

Detta eftersom stavningsreformen mycket väl skulle kunna vara ett exempel på en kollektiv 

handling som också bidrog till en etablering av, vad som skulle kunna ses som, mer officiella 

normer. Hagren Idevall (2016) menar även att språkbruket kan ifrågasätta dessa normer och 

därmed också förändra dem, vilket blir fallet när man ser på språket ur ett konstruktivistiskt 

perspektiv där diskurserna utvecklas och förändras kontinuerligt. Att utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv kunna förstå hur språkets diskurser och dess normer är 

föränderliga och utvecklas i takt med nya idéströmningar och samhällsförändringar, kan 

därför också öka förståelsen för hur analysmaterialet i denna studie har präglat språket och 

bidragit till dess utveckling och standardisering. Att inta ett konstruktivistiskt perspektiv på 

språk underlättar med andra ord uppfyllandet av studiens syfte. 
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Liksom ett konstruktivistiskt perspektiv är relevant för denna studie, kan detta perspektiv 

också användas för att styrka uppsatsens relevans. Eftersom diskurser är föränderliga och 

utvecklas kontinuerligt, är det relevant att studera just hur de har förändrats genom historien. 

Detta kan öka förståelsen för språkets föränderlighet och dess dynamiska diskurser. Med 

utgångspunkt i konstruktivismen blir det därför också intressant att studera hur språket 

konstruerar normer och språkriktighet och vad man kan säga om hur språket har kommit att 

bli vad det är idag. 

 

3.3 Analysmodell 

Med tanke på att alla verk som analyseras i den här studien på ett eller annat sätt 

argumenterar eller redogör för den egna synen på svenskan, är det lämpligt att i analysen 

studera både innehållet - vilken syn på språk och språkriktighet som finns - och hur väl 

skribenten lyckas förmedla sina tankar och åsikter. En retorisk modell för textanalys är därför 

ett lämpligt analysverktyg. 

 

Bo Renberg (2007) skriver om olika typer av retorisk analys såsom sändarorienterad och 

ämnesorienterad analys. Den första innebär att analysen fokuseras kring skribentens motiv 

och avsikter, medan den ämnesorienterade analysen istället ställer sig frågan om vad själva 

texten egentligen säger eller handlar om (Renberg, 2007). I den här studien är det främst den 

ämnesorienterade analysen som blir aktuell eftersom det intressanta är hur synen på språk och 

språkriktighet kommer fram i texten, snarare än varför skribenten vill förmedla just den 

synen.  

 

Vidare skriver Renberg (2007) om retorikens tre grundpelare ethos, pathos och logos. 

Argumenten kan vara av olika karaktär beroende på syftet. Ethosargument handlar om 

skribentens trovärdighet. Pathosargument ska tala till mottagarens känslor. Logosargument 

ska baseras på logik och är ofta välorganiserade. Vid en retorisk analys kan man därför 

analysera argumenten som författaren använder sig av utifrån dessa tre grundpelare. Man bör 

dock också studera relevansen och hållbarheten i argumenten. Är det till exempel bara 

utfyllnad eller finns det någon relevans med just det argumentet? Analysen av verken i denna 

text kommer därför att försöka ta hänsyn till både innehåll och argumentationens utformning 

och relevans. 

 

Analysen av argumenten och deras relevans utgör grunden för den ämnesorienterade 

analysen i denna uppsats. Genom att studera vad och hur väl författarna argumenterar för sin 

sak, blir det också tydligare vilken syn på språk och språkriktighet som kommer fram i 

texten. Den ämnesorienterade analysen innebär dock också att analysera textens innehåll för 

att försöka tolka synen på språk och språkriktighet. Därför använder sig den här uppsatsen av 

en kombination av innehålls- och argumentationsanalys för att utföra analysen ur ett 

ämnesorienterat perspektiv.  

 

Argumenten analyseras i sin tur utifrån ovannämnda tre grundpelarna i retoriken, ethos, logos 

och pathos. Vidare används också begrepp som argumentationsmetod och stil, det vill säga på 

vilket sätt författaren argumenterar och hur stilen och tonen i texten gör att argumenten 

uppfattas på ett visst sätt. I analysen av vad som är ett relevant eller icke relevant argument 

används också begreppet fallasier, vilket kan förklaras som ett argument som ger skenet av 

att vara genomtänkt men som vid närmare anblick egentligen kanske inte är särskilt relevant 

(Moberger, 2014).  
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För att underlätta arbetet med analysen formulerades också en fråga som stöd i arbetet. Denna 

fråga var som följer: 

1. Hur ser författaren på språk och språkriktighet? Sägs det även något om kopplingen 

mellan språk och samhälle? 

 

4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras analysen av de åtta verken som ingår i studien. Analysen följer 

den kronologiska ordningen i historien med start i 1600-talet och avslutas i och med 2000-

talets moderna svenska.  

 

4.1 1600-talets språknormer 

Teleman (2013) skriver om Samuel Columbus som författade verket En swensk ordeskötsel 

(1689). Verket färdigställdes aldrig och de utgåvor som finns är därför ofullständiga. Vidare 

skriver Teleman (2013) att texten i synnerhet diskuterar samtidens talspråk, men också 

språket och dess utveckling i allmänhet. Columbus strävar efter ett standardiserat språk, men 

Teleman (2013) anser att han är varken särskilt utförlig eller organiserad i sina argument. 

 

Columbus (1689) börjar med att skriva om övergången från runor till det latinska alfabetet. 

Han skriver också att hans användning av dessa bokstäver förmodligen kommer att störa 

läsaren; “Däd första, som lär stöta min läsare i ögonen, är utan twifvel dä främmande 

anseende, som ded Swenske språket här winner genom Latinske bokstäfwer” (Columbus, 

1689 s. 4). Han fortsätter sedan genom att beskriva och förklara vad bokstäver är och hur de, 

enligt honom, bör användas. 

 

Columbus (1689) väljer att försvara det latinska alfabetet på ett sätt som kan få, i alla fall den 

moderna läsaren att tro att alfabetet inte var väl etablerat i det svenska samhället under den 

tiden. När man läser hans argument för ökad användning av det latinska alfabetet verkar det 

med andra ord som att det är ett relativt nytt fenomen; “Bokstäfr äre teckn, som mäd 

mångeledes hijt ok dijt dragne streck, prickar ok linier liksom afcopiera tanckan ok dess tolk, 

språket” (Columbus, 1689 s. 4). 

 

Eftersom Columbus (1689) verkar tala till en läsare med ytterst lite kunskap i ämnet, blir det 

särskilt intressant att sätta hans tankar i relation till när det latinska alfabetet första intåg i 

svenskan. Man brukar säga att dessa bokstäver kom in i svenskan under tiden för den yngre 

fornsvenskan, vilken ofta dateras till tiden mellan 1300- och 1500-talet 

(Nationalencyklopedin, 2020). Vid tidpunkten för En svensk ordeskötsel (1689) hade alltså 

alfabetet redan funnits i landet under en längre tid. Dessutom hade Gustav Vasas bibel tryckts 

med latinska bokstäver cirka hundra år tidigare. Med detta i åtanke är det intressant hur 

Columbus (1689) verkar tycka att han måste försvara användningen av något som redan är 

relativt väl etablerat i samhället. Hur detta kommer sig är svårt att säga eftersom Columbus 

(1689) själv inte ger några tydliga anledningar för sin argumentation. Man skulle dock kunna 

tänka sig att i och med det tidiga skedet i svenskans historia fanns det fortfarande många 

skilda åsikter om vad som var “rätt” och “fel”. Detta skulle kunna innebära att det därför 

också var viktigare att försöka stärka sin ståndpunkt under den här tiden, än vad det är idag 

när språkets standardnorm är väldigt tydlig. Eftersom standardnormen ännu inte hade vunnit 

mark, kan man också spekulera kring om han försvarar sin ståndpunkt för att alla helt enkelt 

inte var överens om språkets “rätt” och “fel”. 

 

Här blir det alltså en fråga om en argumentation som till synes verkar vara relevant, men som 

vid närmare analys kanske inte är nödvändig. Detta med tanke på att det latinska alfabetet 
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redan har hunnit etablera sig i samhället sedan ett par hundra år tillbaka. I så fall skulle man 

kanske också kunna tala om att Columbus här gör ett misstag i sin argumentation och tillför 

information som egentligen inte är särskilt relevant. Det blir då lämpligt att tala om en 

retorisk fallasier. Dock måste man ändå medge att det inte kan vara helt irrelevant att i detta 

sammanhang tala om alfabetet eftersom texten i stort handlar om just språkbruket. Däremot 

kan man kanske fundera på om han verkligen behöver argumentera för sin sak på just denna 

punkt. Argumentationen i sig är dock inte heller särskilt utvecklad, vilket återigen ger upphov 

för en fallasier. Columbus skulle behöva ge argumenten mer tyngd för att de också ska bli 

mer relevanta. 

 

En annan anledning till Columbus (1689) förespråkande av det latinska alfabetet skulle kunna 

vara det faktum att en stor del av befolkningen varken kunde läsa eller skriva. Det latinska 

alfabetet var väl bekant bland prästerna i samhället, tack vare den tidigare katolska kyrkan, 

men de flesta vanliga människor hade kanske inte hunnit stifta bekantskap med latinet. Med 

detta menas dock inte att den övriga befolkningen fortfarande var mer vana vid att se 

runskrift, eftersom det som sagt ändå gått ganska många år sedan runorna började fasas ut. 

Däremot kan man kanske tänka sig att de latinska bokstäverna fortfarande kändes främmande 

eftersom att de hade sitt ursprung i ett annat språk, vilket dessutom inte var besläktat med 

svenskan likt övriga germanska språk. I det stora hela skulle man därför kunna argumentera 

för att Columbus (1689) argument har en viss relevans i sammanhanget. Även om hans 

argumentation är något bristfällig, finns det ändå belägg för att föra en diskussion kring 

varför det latinska alfabetet bör användas. 

 

Columbus (1689) går sedan vidare med att behandla inslag av främmande ord, idag även 

kallat lånord, i svenskan. Han skriver att “[s]omlige äre så granlagade i örat, at om de få höra 

et främmande ool i Swenskt taal, så slå de alarm ginast” (Columbus, 1689 s. 6). Inte heller 

här argumenterar Columbus för sitt påstående, utan skriver endast vad han tänker utan 

närmare förklaring eller förtydligande. Columbus argumentationsmetod är med andra ord inte 

särskilt genomtänkt. Man skulle till och med kunna resonera kring huruvida Columbus text 

faktiskt har ett argumenterande syfte eller om den bara ska verka beskrivande. Dock gör han 

bitvis långa utläggningar med anekdoter där han gör ett försök till att ge belägg för sina 

påståenden. Dessa anekdoter blir dock oftast ett onödigt avbrott i texten, istället för faktiska 

argument. Återigen brister alltså Columbus argumentationsmetod och framstår som mer rörig 

än tydlig. 

 

Själv verkar Columbus (1689) dock inte ha lika starka åsikter vad gäller de främmande orden. 

Han menar att om ord lånas med måtta och det inte finns någon risk för att de ska hota 

Sverige och svenskan, ser han inga problem med de främmande orden. Columbus (1689) syn 

på influenser från andra språk verkar alltså vara relativt positiv. Här skulle man också kunna 

dra paralleller till de engelska influenserna i den moderna svenskan. Idag handlar debatten 

om huruvida engelskan kommer att ta över alltmer och om dess framväxt i så fall behöver 

bromsas eller begränsas. Det är inte bara engelska lånord som blir allt vanligare; 

kodväxlingen mellan svenska och engelska ökar också, särskilt bland unga. Utifrån 

Columbus (1689) syn på främmande ord skulle man därför kunna argumentera för att detta 

inte är något problem, så länge engelskan inte hotar svenskans existens. Columbus (1689) 

verkar alltså värna om att bevara språket samtidigt som han argumenterar för en utveckling 

där utländska influenser kan berika språket ytterligare. 

 

När han sedan talar om de svenska orden delar han in dem i olika grupper, eller klasser som 

han väljer att kalla det. Den första klassen döper han till “algemeene” svenska ord. I den här 
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gruppen placerar han de ord som han anser vara vackra men som dittills bara har varit 

accepterade i tal och inte i skrift. Columbus (1689) ger flera exempel på ord och fraser som 

används dagligen men som skulle kunna förbättras när det kommer till hur de bör skrivas. 

Han menar att man borde skriva mer som man talar, särskilt i samband med ord som blir 

förkortade i tal. Att bruka dessa förkortningar även i skrift är därför något som Columbus 

(1689) förespråkar. Han ger två skäl till att använda förkortningar; (1) “ju kortare man kan 

bringa talet, ju bättre. Efter ded olet honom är för långt ok tungt altid at op-repetera, men ded 

andre wigare åt at både tala, skrifwa ok läsa, sök korthet ok lätthet” och (2) “för ombyte skull, 

att undfly illa-låt’n” (Columbus, 1689 s. 19). 

 

I linje med sina tankar om ett mer talspråksnära skriftspråk, förklarar Columbus (1689) sin 

syn på språk som en spegling av tanken, och att skriften hör till både tanken och språket. Han 

menar därför att ju närmare tanken man kommer i språket, desto fullständigare är det också. 

Även om Columbus (1689) verkar förespråka ett skriftspråk som ligger nära talspråket är han 

ändå noga med att påpeka att vissa ord inte ska skrivas som de låter, som i följande exempel 

där han tar upp ordet “efter”: “man säijer mäst ätter , »han kom ätter meij». Läs »ätter» ok 

skrif »efter»” (Columbus, 1689 s. 23). Detta skulle kunna härledas till det faktum att “ä”-

ljudet var och fortfarande är komplicerat i svensk stavning (jfr. Hof, 1753; Columbus, 1689; 

Cederchiöld, 1917; Hazelius, 1871), vilket jag återkommer till i kommande avsnitt i analysen. 

Detta skulle kunna vara anledningen till att Columbus (1689) är särskilt noga med just “ä”-

ljudets stavning. Liksom i de flesta andra fall är hans argumentation inte tydlig, men kanske 

kan man tolka det som att han vill hitta någon form av kontinuitet i stavningen. Ett exempel 

på detta skulle kunna vara att alltid skriva “ä”-ljudet med “e” för att göra det enklare. 

Samtidigt kan man också fundera på varför han inte vill att bokstaven “ä” ska användas 

istället eftersom han använder den för att beskriva uttalet. Det blir en motsägelse som är svår 

att förklara. Dock får man nog ändå sammanfatta det som att det är viktigt med tydlighet och 

att vara konsekvent i stavningen. 

 

Columbus (1689) medger dock att det kan uppstå problem i samband med ett mer 

talspråksnära skriftspråk. Han syftar närmare bestämt på alla de olika dialekterna som talades 

i landet under den tiden. I sin problematisering av det talspråksnära skriftspråket redogör han 

för hur grundorden, såsom “Gud, Himmel, Herre, stool, huus etc” (Columbus, 1689 s. 57) 

oftast är samma på alla platser i landet, medan uttal, böjningar och sammansättningar av ord 

inte alltid stämmer överens. Columbus (1689) lösning på problemet är att man ska välja den 

“bästa af allehanda dialecter” (Columbus, 1689 s. 57) och sedan utgå ifrån den dialekten. 

Även här saknas det tydliga argument för hans förslag. Det verkar ibland som att Columbus 

(1689) bara ger förslag på lösningar för de problem han tar upp, utan att riktigt säga varför 

just hans förslag är det bästa. I det här fallet utvecklar han inte heller sitt förslag till att välja 

den dialekt som han anser vara den “bästa”. Därför blir det också svårt att förstå vilket 

talspråk som han anser bör ligga till grund för skriften. Återigen kan man nog bara dra 

slutsatsen att han strävar efter ett gemensamt skriftspråk som utgår ifrån någon typ av 

standardnorm, vilken han själv inte direkt kan definiera. 

 

Vidare betonar Columbus (1689) vikten av att kunna skilja på så kallade homonymer, både 

de som stavas likadant men uttalas olika (homografer) och de som uttalas lika men stavas 

olika (homofoner). Columbus (1689) ger några exempel på dessa typer av ord, bland annat 

orden “skaal”, “skal” och “skall”. Han menar att det kan vara svårt att veta när man ska 

skriva eller uttala dessa ord eftersom det kan skilja sig beroende på kontexten. Columbus 

(1689) skriver att svårigheten ligger i det faktum att orden ibland uttalas med lång vokal, som 

i “skaal”, och ibland med kort vokal, som i “skall”. Han drar slutsatsen att när det “[...] 
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skrifwes skal, har tungan lijka stor rätt mäd at säija skaal som skall” (Columbus, 1689 s. 48), 

vilket betyder att ordet “skal” kunde uttalas med både lång och kort vokal.  

 

I dagens svenska finns det en stor betydelseskillnad mellan orden “skal” och “skall”, men 

eftersom Columbus (1689) verkade anse att “skal” kunde uttalas på två olika sätt, likt de två 

moderna svenska orden, ansåg han att det behövdes något som skulle skilja dem från 

varandra i skrift. Han skriver därför att “skaal” som i “äggeskaal” eller “äppel-skaal” måste 

skrivas med två “a” och att “skall” som i “hund-skall” bör skrivas “skall”. Detta för att det 

skulle bli lättare att skilja dem åt i skrift eftersom de kunde uttalas på samma sätt i talspråket. 

Slutligen skriver han också att det man tidigare har stavat med ett eller flera “l”, men som 

uttalats “ska” också borde skrivas så. Här ger han alltså förslaget att det vi i modern svenska 

skriver som “ska” redan då borde skrivas på det sättet.  

 

Med tanke på hur Columbus (1689) betonar vikten av att ha ett mer talspråksnära skriftspråk, 

är det också av intresse att studera hur han även tar hänsyn till eventuella problem som kan 

uppstå. Han talar visserligen inte uttryckligen om en strävan efter ett standardiserat språk, 

men han argumenterar, som sagt, ändå för att man borde välja en dialekt som ska fungera 

som modell för hela rikets skriftspråk. När han skriver om talspråkets homonymer går han 

dock ifrån sin tanke om att man borde skriva som man talar. Det är möjligen för att han vill 

försöka minska risken för missförstånd i den skriftliga kommunikationen. Detta skulle också 

kunna ses som ett relevant argument eftersom han anser att ett viktigt syfte med språket är att 

det ska vara tydligt nog för att kommunikationen människor emellan ska fungera på ett bra 

sätt. 

 

Om man studerar Columbus (1689) eget skrivsätt i texten och hans sätt att formulera sina 

argument, talar det delvis emot hans egna tankar om språket. Även om det inte fanns några 

särskilda regler för stavning av enskilda ord, kan man kanske ändå tänka sig att ord som 

stavas som man uttalar dem ändå borde skrivas på samma sätt varje gång; så är inte fallet i En 

swensk ordskötsel (1689). På flera ställen i texten förekommer ord som han i andra stycken 

har stavat på helt andra sätt. Man skulle dock också kunna argumentera för att Columbus 

(1689) kanske uttalar dessa ord på olika sätt beroende på sitt sammanhang, även i de fall då 

de inte betyder olika saker. En del ord skulle kanske kunna ha haft ett något annorlunda uttal 

beroende på om det var betonat i meningen, eller vad som kommer före eller efter i satsen. 

För den samtida läsaren kanske det därför framstår som logiskt att stava samma ord olika i 

olika kontexter. Samtidigt säger detta också något om det faktum att svenskan ännu inte var 

standardiserad; det fanns många olika sätt att skriva på under den här tiden. 

 

Utifrån Columbus tankar om språk, språknormer och språkriktighet skulle man kanske kunna 

säga att de primära riktlinjerna för 1600-talssvenskan var att det skulle vara enkelt och 

tydligt. Det är svårt att dra några slutsatser om svenskans standardisering så här långt 

eftersom språket fortfarande var väldigt oregelbundet. Dock skulle man, utifrån Columbus 

text, kunna dra slutsatsen att den enda möjliga standardiseringen skulle i så fall vara att 

språket skrivs som det uttalas. Detta innebär därmed att det fortfarande skulle finnas en 

oregelbundenhet med tanke på att alla inte talar på samma sätt, men någon typ av “standard” 

skulle det kanske ändå vara om alla hade samma utgångspunkt för sitt skrivande, om än en 

väldigt individuell och skiftande utgångspunkt. Det är dock lätt att hålla med Teleman (2013) 

om att Columbus (1689) argument är väldigt vaga. Egentligen rör det sig främst om en 

beskrivning av språket och hur han använder det, snarare än varför han gör så och varför 

andra borde följa i hans fotspår. Columbus (1689) ger som sagt inga konkreta exempel på hur 



 

16 

man bör skriva förutom att man borde skriva mer som man talar och att man ska försöka hålla 

isär ord som liknar varandra. 

 

4.2 1700-talets språknormer 

Under 1700-talet började man alltmer försöka att hitta regler och riktlinjer för språket. Nu 

blev också debatten om ett mer standardiserat och gemensamt språk mer intensiv. En av de 

som gav sig in i debatten var Sven Hof (Widmark, 2012). Hof skrev i sin text “Swänska 

språkets rätta skrifsätt” (1753) om hur språket skulle delas in i två delar, det offentliga och 

det privata talet. Han ansåg att det offentliga talet också skulle vara den rätta svenskan 

eftersom dess uttal var närmare skriftspråket än vad det privata, dialektala språket var. Hof 

(1753) menade därför att i de finare eller mer formella sammanhangen skulle det offentliga 

talet vara i fokus. 

 

För att förstå vad Hof (1753) menar när han skriver att det offentliga talet ska vara nära 

skriftspråket, bör man också studera hur han ser på skriftspråket i sig. Han skriver först och 

främst att ett språk som inte har några regler eller riktlinjer för hur det ska skrivas, så snart 

som möjligt bör skaffa sig sådana riktlinjer (Hof, 1753). Swänska språkets rätta skrifsätt 

(1753) innehåller många detaljerade och väl argumenterade förslag på hur språket kunde 

förbättras och utvecklas, såsom exempelvis införandet av ljudenlig stavning. Teleman (2013) 

beskriver verket som ett “bitvis snillrikt arbete med en fyllig diskussion av stavningens 

principer och med konkreta ortografiska förslag” (Teleman 2013, s. 70). I jämförelse med 

Columbus En swensk ordeskötsel (1689) är Hof (1753) mycket mer konkret i sina förslag och 

baserar dem på väl underbyggda argument. 

 

Hofs (1753) idéer om relationen mellan tal- och skriftspråk är väldigt komplex. Han skriver 

att “talet kan och bör icke rätta sig efter skriften” (Hof, 1753 s. 39). Detta eftersom han anser 

att man inte kan ändra sitt tal utifrån vad någon annan anser vara brukligt skriftspråk. 

Samtidigt menar han skriften dock ska rätta sig efter talet, det vill säga att man ska skriva 

som man talar. Denna tanke är delvis i linje med Columbus (1689) tanke om ett talspråksnära 

skriftspråk. Det som skiljer dem åt är att Hof (1753) är mer konkret i sina argument för vilken 

typ av talspråk som borde fungera som grunden för skriftspråket. Columbus (1689), å sin 

sida, skriver att man bör välja en dialekt som ska stå i centrum, medan Hof (1753) går steget 

längre och förespråkar en specifik dialekt, uppländska, som standarden. 

 

Man skulle kunna tycka att det blir något motsägelsefullt när Hof (1753) argumenterar för att 

talet inte ska likna skriften, men att skriften ska likna talet. Eftersom hans första argument, 

som sagt, är att man inte ska behöva tala utifrån vad någon annan tycker är “rätt” skriftspråk, 

blir det något märkligt när han sedan säger att man borde skriva som om man talade 

uppländska. Här argumenterar han ändå för att majoriteten av befolkningen borde frångå sina 

dialekter till förmån för vad någon annan anser vara “rätt” svenska. Den enda skillnaden är att 

han vill få fram ett gemensamt skriftspråk baserat på den “rätta” dialekten, istället för ett 

gemensamt talspråk baserat på det “rätta” skrivsättet. 

 

Oavsett om hans argumentation håller eller inte, är det ingen som kan ifrågasätta Hofs (1753) 

strävan efter ett standardiserat gemensamt skriftspråk. Han föreslår flera åtgärder och 

ändringar för att den standardiseringen ska kunna bli verklighet. För det första vill han rensa 

ut föråldrade ord som med tiden har fått nya varianter som används mer flitigt. Hof (1753) 

menar att de ord som man inte längre använder i talet inte heller bör användas i skrift 

eftersom skriften ska spegla det allmänna talet. Han skriver därför vidare att allteftersom 



 

17 

talspråket utvecklas och förändras, bör språket i sin helhet och därmed också skriftspråket 

utvecklas därefter. 

 

Samma argument kommer också fram när han beskriver den äldre tidens svenska. Hof (1753) 

skriver att man inte bör skriva som folk gjorde förr i tiden eftersom de “talte annorledes än wi 

och skrefwo därför på ett annat sätt” (Hof 1753, s. 40). Här skulle man kunna argumentera 

för att Hof (1753) inte nödvändigtvis föreslår en standardisering som kommer att bestå i 

många hundra år framöver. Istället talar han kanske om vikten av ett gemensamt språk i 

allmänhet. Det vill säga att när han uppmärksammar språkets förändring dittills, tar han 

samtidigt hänsyn till språkets framtida utveckling. Det han säger om standardisering skulle 

därför kunna tolkas som argument för att tal- och skriftspråk alltid bör utvecklas sida vid sida, 

men att det inte nödvändigtvis behöver betyda att språket alltid kommer att se ut som det 

gjorde på Hofs tid. 

 

Vidare betonar Hof (1753) vikten av att det ska vara så enkelt som möjligt att kommunicera 

via skrift, både för skribenten och för läsaren. Han lägger därmed också stor vikt vid att 

språket ska vara begripligt och lättförståeligt. I följande citat tar han upp just detta, om än 

indirekt; “Talarterne föra med sig ett språk stor olägenhet. Ty genom dem har man särskilta 

och helt olika ord på samma ting, som är otiänligt; och så wäl härmedelst, som ordens 

förändringar, olika utsägande & sker att den ene ej wäl kan förstå den andra, som likwäl är 

talets ändamål” (Hof, 1753, s. 28). Citatet skulle kunna tolkas som att samma ord alltid bör 

skrivas på samma sätt för att kommunikationen ska fungera. Om man istället skriver samma 

ord på olika sätt vid olika tillfällen blir det betydligt svårare för läsaren att förstå och man går 

därmed miste om syftet med kommunikationen, vilket oftast är att läsaren ska förstå. 

 

För att underlätta användningen av språket på ett sätt som gör det begripligt, menar Hof 

(1753) därför att man behöver upprätta regler och riktlinjer som reglerar språkbruket. 

Teleman (2013) skriver om hur Hof (1753) också förespråkade listor och böcker som talade 

om vad som var “rätt” och “fel” i språket. Detta skulle underlätta inte bara för 

modersmålstalaren, utan också för den som ämnar lära sig språket. 

 

Man skulle kunna säga att Hofs Swänskans rätta skrifsätt (1753) är ett försök till en bok eller 

lista av det slag han själv efterfrågar. Hans text är skriven i paragrafer där varje paragraf 

består av ett förslag eller en tanke och sedan argument för att stödja hans idéer. Sättet som 

Hof (1753) har valt att strukturera sitt verk på går i linje med hans egna tankar om språk och 

kommunikation. Strukturen är tydlig och klar. Även om den moderna läsaren kanske har 

svårt att hänga med i texten på grund av det ålderdomliga språket, är det ändå så pass rakt och 

tydligt att det nästan får ses som relativt enkelt språket till trots. Därmed får man också säga 

att Hof (1753) faktiskt lyckas med att skriva på det sätt som han också själv förespråkar. 

 

När det kommer till paragrafernas mer specifika innehåll och de mer konkreta förslag som 

Hof (1753) tar upp, är många punkter värda att nämnas. För att till en början fortsätta tanken 

om ett tydligare språk, skriver Hof (1753) att det “som kan ske genom mindre, kortare och 

wigare, det bör icke ske genom större, widlyftigare och owigare” (Hof, 1753 s. 13). Med 

detta menar han att man ska skriva kort och koncist. Man skulle kunna tolka det som att han 

vill ha så korta och tydliga meningar som möjligt. Vidare betonar han också vikten av rätt 

användning av skiljetecken för att göra texten klar och tydlig. Hof (1753) skriver att 

“skiljemärken äro nyttige att bruka i skrifwande. Ty de tiäna till redighet, klarhet och 

tydelighet, att så mycket bättre förstå den skrifwandes tankar, hwilke med orden betecknas” 
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(Hof, 1753 s. 37). Skiljetecken anses med andra ord vara ett bra sätt att hålla isär skribentens 

olika tankar och de olika delarna i meningarna. 

 

Hof (1753) skriver också om vikten av att alla bokstäver och ord som uttalas på samma sätt 

också ska skrivas på samma sätt; “samma ting bör bemärkas med samma, och särskilte ting 

med särskilta tecken” (Hof, 1753 s. 13); “Bokstafwerna beteckna således icke tankarna eller 

tingen utan blott och allenast liudämnen (Hof, 1753 s. 31).  

 

Med tanke på att Hof (1753) uppenbarligen var en stark förespråkare för ljudbildsprincipen, 

är det inte särskilt svårt att veta vilken position han intog i stavningsdebatten. Han menade, 

till skillnad från sina motståndare, att etymologin inte var något att utgå ifrån när det gällde 

“rätt” och “fel” i stavning. Argumentet för detta var att ord som är en avledning från ett annat 

ord ibland uttalas annorlunda jämfört med grundordet. Det skulle därför kunna innebära att 

förvirring uppstår om ordet inte skrivs som det uttalas. Hof (1753) kommer med ett relevant 

argument samtidigt som det möjligtvis känns något överdrivet. Det är kanske inte så troligt 

att man inte skulle förstå vilket ord som menas för att det stavas som ordet det härstammar 

ifrån, men uttalas annorlunda. Å andra sidan beror detta såklart på mer specifikt vilket ord det 

handlar om och hur många avledningar som har gjorts från grundordet. 

 

Eftersom Hofs (1753) viktigaste förslag för ett standardiserat språk utgår ifrån 

ljudbildsprincipen, är det därför inte så oväntat när han skriver att “så månge som särskilte 

liudämnen brukas i taler: så månge särskilte bokstäfwer böra brukas i skriften” (Hof, 1753 s. 

32). Här menar han att varje fonem ska ha en egen bokstav och därmed också att varje 

bokstav bara får representera ett enskilt fonem.  

 

Detta för mig vidare in på skillnaden mellan lång och kort vokal som i modern svenska skrivs 

på samma sätt, det vill säga att vokalen ser likadan ut oberoende av uttal. Det enda som 

skiljer dem åt är att kort vokal ibland kan signaleras genom direkt efterföljande dubbla 

konsonanter, såsom i “hatt” eller “tack”. Enligt Hofs (1753) princip var det dock extra viktigt 

att markera skillnaden mellan lång och kort vokal. Exakt hur han tänkte sig detta skriver han 

dock inte ut i sin text. I och med att han på vissa ställen nämner dubbla vokaler, skulle man 

dock kunna reflektera kring om han tyckte att lång vokal skulle signaleras genom att skriva 

just dubbla vokaler. Ett exempel på detta skulle kunna vara att skriva “taak” istället för “tak”. 

Det som talar emot detta är att Hof (1753) ständigt återkommer till att varje ljud ska ha ett 

eget tecken. Då blir frågan om, som i detta fallet, dubbla “a” kan ses som ett eget tecken eller 

om det räknas som två. En annan möjlighet är Hof (1753) tänkte sig någon kombination av 

flera bokstäver likt danskans “æ”. Dessa är funderingar som är svåra att svara på så här flera 

hundra år senare, men i det stora hela utgör det i slutändan bra exempel på Hofs (1753) 

strävan efter ett tydligare språk.  

 

Hof (1753) talar också om något som han väljer att kalla “skrifts likformighet”, vilket innebär 

att orden ska skrivas på samma sätt vid varje tillfälle. Han argumenterar för detta genom att 

betona vikten av att ordens syfte uppfylls. Med detta menar han att för att samma ord ska få 

samma funktion och fylla samma syfte i en annan mening, måste det också skrivas på samma 

sätt.  

 

Utifrån Hofs (1753) tankar om språk och språkriktighet skulle man kunna dra slutsatsen att 

språket på den här tiden skulle vara klart och tydligt. Med fokus på ordning och struktur 

skulle språket bli lättare att både använda och förstå. Man skulle skriva så kortfattat och 

informativt som möjligt. I jämförelse med Columbus (1689) och 1600-talssvenskan skulle 
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man fortfarande skriva som man talade, men skillnaden var att man nu helst skulle utgå ifrån 

en gemensamma grund, vilken representerades av uppländskan. I och med detta skulle man 

kunna säga att svenskan tog ytterligare ett viktigt steg mot den standard vi har idag, då 

uppländskan än idag ibland räknas som “rikssvenska” och därmed också den dialekt som 

ligger närmast skriftspråket. Detta återkommer jag mer ingående till i avsnittet för den 

moderna svenskan. 

 

4.3 1800-talets språknormer 

1869 hölls ett möte angående de skandinaviska språkens rättstavning (Hazelius, 1871). 

Närvarande vid mötet var representanter från Sverige, Norge och Danmark. Alla deltagare 

hade på ett eller annat sätt ett särskilt intresse i de skandinaviska språken och dess utveckling, 

både individuellt och gemensamt. Från Sverige deltog bland annat Artur Hazelius, som också 

agerade mötets svenska sekreterare (Hazelius, 1871). Inför mötet hade Hazelius skrivit en 

avhandling om rättstavning i det svenska språket: Om rättstafvningens grunder med särskildt 

afseende på svenska språket (1870)  hädanefter kallad Om rättstafvningen. Efter mötet blir 

det också hans uppdrag att skriva en sammanfattning av vad man har kommit fram till och 

vilka förslag som givits för de skandinaviska språkens utveckling i allmänhet och svenskan i 

synnerhet: Redogörelse för nordiska rättstafningsmötets förslag till ändringar i det svenska 

stafningssättet jämte berättelse om mötet (1871) hädanefter kallad Redogörelse. 

 

I Redogörelse skriver Hazelius (1871) att han vid skrivandet har utgått ifrån sin egen 

avhandling vad gäller det stavningssätt som används i mötesanteckningarna. Han har alltså 

inte utgått från de förslag eller beslut som kommit i och med mötet. Det finns dock många 

likheter mellan hans egen syn på språk och språkriktighet och den som framkommer under 

förhandlingarna på mötet, vilket jag återkommer till i den här analysen. 

 

Det som skiljer verken åt är främst att det första verket, Om rättstafvningen, som utgår från 

Hazelius (1870) egna tankar, fokuserar mer på vilken princip man ska utgå ifrån när man 

stavar språket. Han diskuterar skriftspråk i allmänhet och med utgångspunkt i 

ljudenlighetsprincipen och etymologin (Hazelius, 1970). I Redogörelse, som utgår ifrån 

rättstavningsmötets förhandlingar, fokuseras det mest på mer specifika stavningsfrågor såsom 

valet av “ä” eller “e” för stavning av “ä”-ljudet (Hazelius, 1871). Dessa frågor behandlas 

dock också i Om rättstafvningen, men inte alls i samma utsträckning. 

 

I Om rättstafvningen skriver Hazelius (1870) om förhållandet mellan talspråket och skriften. 

Han skriver att man måste ha kunskap om båda för att kunna säga något om hur 

rättstavningsarbetet ska bedrivas. Han menar att skriften förutsätter det talade; “om icke talet 

funnits, hade fråga aldrig kunnat uppstå om någon skrift” (Hazelius, 1870 s. 1). Vidare 

skriver Hazelius (1870) att rättstavningens uppgift därmed också blir att så väl som möjligt 

återspegla talspråket; “Skriftens högsta uppgift måste därföre alltid vara att återgifva det 

talade språket eller uttalet” (Hazelius, 1870 s. 4). Han skriver därför också att skriftspråket 

kan gå två olika vägar, den fonetiska eller den etymologiska, där den första beskrivs som den 

primära. 

 

Hazelius (1870) förklarar skillnaderna mellan ljudenlighetspricipen och etymologin som “[i] 

förra fallet är skriften fortfarande en spegel, hvari språkets för hand varande drag aftecknas. I 

det senare åter igen känner språket endast med svårighet i skriften sina egna drag: det finner 

en mer eller mindre främmande bild, som erinrar om dess utseende i eni länge sedan förfluten 

tid” (Hazelius, 1870 s. 3). Här framkommer det att Hazelius (1870) verkar tycka att den 

etymologiska stavningsprincipen är gammal och förlegad och därför inte bör användas. Att 
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han ändå väljer att beskriva den och bemöta argumenten som talar för den, visar dock att han 

är en skicklig retoriker. Att försöka se saken ur andras perspektiv och bemöta motargument 

på ett relevant och väl genomtänkt sätt, är typiskt för en välskriven argumenterande text 

(Renberg, 2007). Ett exempel på detta är när Hazelius (1870) i vissa fall argumenterar för att 

etymologin kan fungera som rättsnöre för stavningen, även om han tidigare i texten redan har 

avfärdat metoden i fråga. I slutändan är det dock ändå ljudenlighetsprincipen som står som 

vinnare i hans argumentation (Hazelius, 1870), som är både organiserad och väl underbyggd. 

Som läsare känner man sig inte osäker på vad han står för och vad han vill förmedla. I och 

med att han också bemöter eventuella motargument stärker han också sitt ethos. Han blir mer 

trovärdig när han inte bara ser på saken utifrån sitt eget perspektiv, även om han i slutänden 

alltid återkommer till sina egna tankar och idéer.  

 

Hazelius (1870) tar ofta hjälp av exempel från andra språk för att beskriva fördelar och 

nackdelar med olika skrivsätt och stavningsprinciper. Ett exempel på detta är när han 

beskriver skillnaden mellan “begreppsskrift” och “bokstafsskrift”. Begreppskrift beskrivs 

som det som finns i till exempel kinesiskan, det vill säga ett skriftspråk som baserar sig på ett 

tecken per begrepp. Bokstafsskrift förklarar han istället som ett system där varje tecken 

representerar ett ljud, vilka när de sätts ihop bildar orden tillsammans. Han argumenterar 

emot bokstafsskriften genom att säga att “[e]mot det ljudenliga stafningssättet kunde ock in 

vändas, att det upphàfver grundsatsen att genom, olika teckning skilja lika ljudande ord” 

(Hazelius, 1870 s. 34 ), I nästa mening bekräftar han detta genom att säga att “[d]etta är sant” 

(Hazelius, 1870 s. 34). Han utvecklar dock inte detta och man får därför inte heller reda på 

varför denna invändning är riktig. Istället talar han i nästa mening delvis emot sig själv när 

han skriver att “[l]judskriftens ändamål är att möjligast troget och med möjligast enkla medel 

återgifva det talade ordet” (Hazelius, 1870 s. 34). Detta blir en motsägelse eftersom han först 

skriver att det kan vara svårt att skilja lika ljudande ord, men sedan ändå kommer fram till att 

ljudskriften är den rätta vägen att gå. Ännu svårare blir det att förstå hans vändning när han 

inte utvecklar sina tankar särskilt mycket i just detta fall. Till slut får man dock ett argument 

grundat i ytterligare ett exempel från andra språk där han skriver att man i både Danmark och 

Spanien hävdat att “språkets ljud vore rättstafningens hufvudvillkor” (Hazelius, 1870 s. 53) 

och “att öfvergången ifrån begreppsskrift till ljudskrift varit ett af de största framsteg, som 

människoanden någonsin gjort” (Hazelius, 1870 s. 35). 

 

Precis som sina föregångare, förespråkar Hazelius (1870) uppenbarligen 

ljudenlighetsprincipen och att “hvarje ljud bör hafva ett eget och enkelt tecken. Häraf följer: 

att hvarje ljud alltid bör utmärkas genom ett och samma tecken” (Hazelius, 1870 s. 5) (jfr. 

Hof, 1753). Han argumenterar för detta genom att ge exempel på andra språk där man har 

gått emot ljudenlighetsprincipen, vilket har lett till förvirring i språkanvändningen. Man 

skulle kunna säga att han här använder sig av logosargument eftersom han ger exempel på 

hur den språkförvirringen hänger ihop med bristen på ljudenlighetsprincipen. Han nämner 

såväl franska och tyska som engelska: “häremot bryter engelsmannen, då han för minst fyra 

olika ljud använder tecknet a, såsom i paper, father, water, fat” (Hazelius, 1870 s. 5). Genom 

tydliga exempel stärker han sin argumentation för att förvirring uppstår när ett och samma 

tecken kan representera flera olika ljud. Hazelius (1870) menar därmed också att skriften inte 

blir en korrekt återspegling av talet eftersom olika ljud inte får olika tecken. Eftersom han 

kritiserar språken där förvirring uppstår, märks det här särskilt tydligt hur Hazelius (1870) 

strävar efter ett gemensamt svenskt skriftspråk som är en direkt spegling av talet och som är 

enkelt att både skriva och läsa. 
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Vidare anser Hazelius (1870) i sin avhandling att ett gemensamt skriftspråk bör baseras på ett 

gemensamt talspråk. Innan han går vidare med detta förslag bemöter han följande 

motargument:”Det finnes icke, skall man säga, något gemensamt och allmängíltígt uttal. 

Hvarje landskap, [...] socken, [...] by har sitt, egendomliga sätt att tala och borde altså kunna 

göra anspråk på ett eget stafningssätt” (Hazelius, 1870 s. 7). När han bemöter argumentet är 

han inte lika logisk som han tidigare har varit. Han väljer först att bekräfta att “[d]enna 

invändning ligger nära till hands” (Hazelius, 1870 s. 7). Sedan skriver han, utan vidare 

förklaring, att den invändningen är “ogrundadt” (Hazelius, 1870 s. 7). Här brister alltså 

argumentationen delvis eftersom man aldrig riktigt får svar på varför han anser invändningen 

vara obefogad. Fortsättningsvis fastställer han istället att “ett gemensamt, allmängiltigt, 

bildadt uttal verkligen finnes” (Hazelius, 1870 s. 7). Återigen hävdar han detta utan någon 

vidare förklaring eller argumentation.  

 

Senare återkommer Hazelius (1870) dock till frågan om skillnader dialekter emellan och 

huruvida ett gemensamt talspråk egentligen finns. Den här gången är argumentationen 

tydligare. Han skriver då att “att åtskilliga ord äfven af de bildade uttalas helt olika, utan att 

den enes uttal kan anses sämre i hvilka det vårdade talet tillåter något sådant” (Hazelius, 1870 

s. 8-9). Här bemöter han alltså det faktum att ingen dialekt står över den andra och att det kan 

vara svårt att säga vad en eventuell standard skulle kunna vara; “[h]uru kunde man säga, att 

vårt modersmål talas renare i den ena bygden än i den andra?” (Hazelius, 1870 s. 9). 

 

I Redogörelse skriver Hazelius (1871) att tanken med rättstavningsmötet var att “undanrödja 

onödiga skiljaktigheter i de särskilda nordiska språkens stafningssätt” (Hazelius, 1871 s. 

VIII). Detta tyder på att det även på 1800-talet fanns en strävan efter att de skandinaviska 

grannarna skulle förstå varandra även om de talade olika språk (jfr. Hof, 1753; Teleman, 

2008; Loman, 1982). 

 

Vidare skriver Hazelius (1871) att man under mötet kom fram till att en sammanslutning av 

de olika språken inte var aktuellt. Istället strävade man efter att göra “förnuftiga ändringar i 

deras stafningssätt” (Hazelius, 1871 s. 2). Han skriver att man ville synliggöra likheterna 

språken emellan och på så vis också göra de olika språkens texter mer tillgängliga för sina 

grannar. Hazelius (1871) skriver dock att det fanns vissa invändningar mot denna 

gemensamma strävan. Även om motargumenten nämns, lägger han inte särskilt mycket vikt 

vid att bemöta dem ordentligt. Han skriver att “[e]ndast den argaste och mest trångbröstade 

fördom kan önska, att [...] närmande [språken] emellan böra stämplas så som en ömsesidig 

förlust” (Hazelius, 1871 s. 10). Här formulerar Hazelius (1871) sig med mycket pathos. Han 

vänder sig till läsarens känslor när han skriver att endast arga och fördomsfulla personer kan 

anse att språken förlorar sin identitet när de närmar sig de andra språken. 

 

Under det nordiska rättstavningsmötet behandlade man också mer specifika frågor såsom 

vilken bokstav som skulle representera vilket ljud (Hazelius, 1871). Hazelius (1871) skriver i 

sina anteckningar från mötet att “[i] vårt nu varande skrifbruk herskar, såsom en hvar vet, 

mycken oreda i ä-ljudets teckning” (Hazelius, 1871 s. 11). Han skriver att till och med tidens 

främsta författare har svårt för när det ska vara “e” eller “ä” för att teckna “ä”-ljudet. Genom 

en historisk återblick kommer Hazelius (1871) fram till att “e” även symboliserar “e”-ljudet, 

vilket inte var fallet i de forna skandinaviska språken. Förvirringen uppstod därmed i och 

med att man behöll bokstaven “e” för “ä”-ljudet samtidigt som man också lät den 

representera det nya “ä”-ljudet. 
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För att råda bot på förvirringen beslutade det nordiska rättstavningsmötet att “bruket af e 

såsom tecken för ä-ljudet inskränkes” (Hazelius, 1871 s. 31). Argumentet för att minska 

bruket av “e” i detta sammanhang var att “[e]tt och samma ljud bör så vidt möjligt tecknas 

med ett och samma tecken” (Hazelius, 1871 s. 31). Vidare skriver Hazelius (1871) att man 

därför också måste komma fram till vilket tecken som är mest lämpligt för “ä”-ljudet. Han 

argumenterar för att “e” har fördelen att vara en  “i hög grad lätt skrifven bokstaf” (Hazelius, 

1871 s. 32). Sedan skriver han dock att eftersom “e” är “tecken äfven för ett annat ljud [...] 

bör icke häller ett och samma tecken märka två olika ljud” (Hazelius, 1871 s. 32). Därmed 

drar han också slutsatsen att “ä”-ljudet alltid bör skrivas med “ä”. 

 

Utifrån Hazelius (1870, 1871) båda texter skulle man kunna säga att 1800-talets syn på språk 

och språkriktighet var väldigt varierande. Utifrån Hazelius (1870) egna tankar om språknorm 

och språkriktighet kan man dock utläsa att ett ljudenligt skriftspråk är att föredra. Språket ska 

vara enkelt och tydligt för både skribent och läsare. Att det rådde delade meningar om språket 

under detta seklet kan vidare förstås genom det faktum att ett rättstavningsmöte förmodligen 

inte hade behövts om det inte rådde delade meningar om hur man skulle ta sig an språket. 

Samtidigt verkar dock de flesta som närvarande vid möte dela samma syn på språket och 

därmed blev det kanske inte direkt någon debatt i just det sammanhanget. Å andra sidan är 

Hazelius (1870, 1871) verk ändå viktiga bidrag i debatten som ledde fram till 

stavningsreformen i början av det efterkommande seklet. Han argumenterar till exempel för 

ett ljudenligt skrifsätt, vilket också blir fallet i och med reformen. Att han blev utvald till att 

både närvara vid och skriva de svenska anteckningarna under mötet, stärker också hans ethos 

avsevärt. Det är svårt att argumentera emot någon som varit en så viktig del av 

språkutvecklingen. Dock är hans argumentation oftast ändå välutvecklad och välgrundad; 

man ifrågasätter sällan det han har att komma med. 

 

4.4 1900/2000-talets språknormer 

Under 1900- och 2000-talet skedde många förändringar i det svenska språket. Den största 

förändring skulle kanske kunna sägas vara stavningsreformen 1906 eftersom den 

genomfördes efter ett beslut. Det var alltså inte enbart en förändring till följd av språkets 

kontinuerliga utveckling. Även om det inte har skett några större officiella förändringar sedan 

dess, kan nog de flesta ändå hålla med om att vi både skriver och talar annorlunda idag 

jämfört med under 1900-talets början. Syftet med den här delen av analysen är att försöka 

beskriva och reflektera kring den förändring som har skett i modern tid. Detta utifrån tre olika 

verk som alla representerar olika faser i den moderna språkutvecklingen. 

 

4.4.1 Cederschiöld (1917) och Framtidssvenska(n) 

1917 gav Gustaf Cederchiöld ut boken Framtidssvenska där han argumenterar för olika 

förändring som han anser att svenskan borde genomföra. Han inleder med att ge en bakgrund 

till svenskan och dess utveckling. Han ställer sig därför också frågan om huruvida det går att 

påverka språkutvecklingen, eller om språket utvecklas oberoende av våra försök att reglera 

det. Han menar att skriften är den del av språket som är lättast att påverka och förändra 

eftersom den lärs ut främst i mer formella sammanhang, såsom i skolan. Cederchiöld (1917) 

skriver därför också att man genom undervisningen har en möjlighet att befästa de 

förändringar som man vill att språket ska genomgå. 

 

Vidare skriver Cederchiöld (1917) att den viktigaste förändringen som behövs är att göra 

språket så ändamålsenligt, fullkomligt och fullständigt som möjligt. Med detta menar han att 

fokus ska vara på mottagaren; språket ska vara lätt att förstå och ta till sig. Med betoning på 

ett språk tillgängligt för alla skriver han också att de som oftast kommer med invändningar 
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mot språkutvecklingen är de “bildade”. Han menar att de inte tar hänsyn till de “mindre 

bildade” och anser att deras eget språk är överordnat. Här argumenterar han med andra ord 

för att klyftorna i samhället ökar genom skillnader i språket, vilket han gör till ytterligare en 

anledning att förändra och anpassa språket till alla (Cederchiöld, 1917). Med detta i åtanke 

skulle hans syn på det svenska språket kunna tolkas som att han vill ha ett lätt och ledigt 

språk som alla kan ta till sig och bruka, oavsett utbildningsbakgrund. 

 

Cederchiöld (1917) går sedan vidare med att tala om “brister hos den nutida skriftsvenskan” 

(Cederchiöld, 1917 s. 6). Han skriver att “[s]kriftspråket är ej tillräckligt svenskt - det har för 

många utländska beståndsdelarna som ej bli fullt klara för andra än dem, som behärska de 

främmande språk, från vilka lånen blivit gjorda” (Cederchiöld, 1917 s. 6). Vidare skriver han 

också att skriften skiljer sig för mycket från talspråket. Denna anmärkning sammanfaller 

delvis med den föregående, eftersom talspråket är enklare och mera inhemsk än vad 

Cederchiöld (1917) anser skriftspråket vara. Att talet och skriften skiljer sig åt och behöver 

komma närmare varandra blir därför också ett relevant argument att belysa. Cederchiöld 

(1917) menar även att “[s]kriftspråket är därjämte onödigt tungt och klumpigt, i synnerhet i 

ordbildning och satsfogning, vidare onödigt abstrakt och förkonstlat” (Cederchiöld, 1917 s. 

6). Detta förklarar också hans syn på språket som alldeles för svårt och besvärligt för den 

stora allmänheten; “[s]umman blir: skriftspråket är för de svenskar som sakna högre bildning, 

onödigt svårt att lära sig förstå tillräckligt väl, än svårare att lära sig tillräckligt väl begagna” 

(Cederchiöld, 1917 s. 6). 

 

Så här långt kan man alltså se att att Cederchiöld (1917) anser att svenskan har stora problem 

som också går ut över klasskillnaderna. Dock talar han samtidigt om en klassutjämning där 

klasserna kommer allt närmare varandra i andra avseenden. Detta skulle också kunna förklara 

varför han tycker att språket bör bli en del av samma integreringsprocess. Om språket är det 

enda som gör att klyftorna ökar, är det rimligtvis också språket som behöver förändras.  

 

Han skriver vidare om hur svenskan, som sagt, har alldeles för många influenser från andra 

språk som ställer till det även för de mest bildade skribenter. Detta är en intressant synpunkt 

med tanke på att språket vid den här tiden har kommit långt i standardiseringen, särskilt efter 

den nyligen genomförda stavningsreformen. Sättet Cederchiöld (1917) argumenterar på ger 

nästan intrycket av att han inte är nöjd med den standardiseringsprocess som har skett. Hans 

argumentationsmetod är därmed väldigt kritisk. Det är svårt att säga om han tycker att 

standardiseringen inte har varit tillräckligt effektiv eller om den har genomförts på fel sätt. 

Det som står klart är åtminstone att språket behöver bli mer konkret och mer förankrat i det 

svenska samhället. 

 

Cederchiölds (1917) tankar om svenskan blir än mer trovärdiga när han bemöter de 

motargument som uppstår. Han skriver att en del anser att svenskan helt enkelt är för svår för 

att alla ska kunna ta till sig och lära sig språket. Även om Cederchiöld (1917) inte håller med 

om detta, bemöter han ändå argumentet genom att skriva om de åtgärder som bör vidtas för 

att svenskan ska bli lättare att tillägna sig. Här blir hans argumentationsmetod alltså mer 

inkluderande och tar hänsyn till olika perspektiv även om han själv inte nödvändigtvis står för 

dessa perspektiv. Han skriver att svenskan bör renas från utländska influenser och att “vi 

[icke får] upptaga språkliga nyheter förr, än de blivit godkända av den handbok, som är vårt 

rättesnöre” (Cederchiöld, 1917 s. 17). Den handbok han talar om skulle mycket väl kunna 

vara den dåvarande upplagan av SAOL; han skriver dock inte detta uttryckligen. 
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Han betonar vikten av ordlistor och handböcker som rättesnöre för stavningen och 

skriftspråket i allmänhet. Samtidigt ifrågasätter han dess användbarhet. Cederchiöld (1917) 

menar att den behöver komma i ny upplaga varje år för att följa med i tiden och blir därför 

både dyr och otymplig om den ska kunna ha med allt som rör språket. Vidare ifrågasätter han 

också “hur många skrivande svenskar skulle i vår tid, och hur många i framtiden, som väl 

knappast blir mindre brådskande och jäktande, ge sig ro att slå upp i handboken, var gång de 

verkligen kunde behöva det?” (Cederchiöld, 1917 s. 19). Hans förslag är därför att man ska 

bli mindre beroende av handböcker för vägledning i skrivandet. Han finner det istället 

önskvärt att varje svensktalande person styrs av någon form av inre måttstock, en känsla för 

vad som är “rätt” och “fel”. 

 

Slutordet är ödmjukt. Han skriver att han inte lyckats förmedla det han hade tänkt sig, men att 

om han hade väntat tills han hade mer stoff hade boken nog aldrig blivit av. Han känner dock 

att syftet, som var att få igång tankarna hos andra och väcka debatt kring språket, ändå är 

uppfyllt. Han skriver också att om han så bara lyckats med en liten sak är han nöjd, även om 

det kan finnas många misstag också. Ödmjukheten i slutordet stärker hans ethos. Han känns 

mer trovärdig när han visar sig ödmjuk inför uppgiften. Han visar att han inte sitter på hela 

sanningen, men att han i alla fall kan komma med ett viktigt bidrag till debatten. 

 

Enligt Cederchiölds (1917) syn på språket är svenskan alltså alldeles för komplicerad och 

“osvensk”. Skriftspråket är inte heller tillräckligt likt talspråket för att det ska vara enkelt och 

tydligt. Det kan anses märkligt att han kritiserar språkets standardisering eftersom språket, 

vid denna tidpunkt, nyligen hade genomgått den största och enda officiella stavningsreformen 

hittills. Många svenskar var med andra ord överens om hur språket skulle användas. 

Cederchiöld (1917) själv verkar inte heller skilja sig så mycket från dessa förespråkare av 

reformen i sina tankar om språket. Just därför är det också särskilt intressant hur han betonar 

standardiseringens alldeles för snabba framfart och, enligt honom, negativa utveckling.  

 

Sammanfattningsvis kan man dock säga att Cederchiöld (1917), liksom flera av sina 

föregångare, förespråkade ett enkelt och tydligt språk som var tillgängligt för alla inom 

språkets gränser. Hans tanke om ett enkelt språk var en svenska som låg nära talspråket och i 

vilken utländska influenser var så begränsade som möjligt. 

 

4.4.2 Wellander och den Riktig(a) svenska(n) 

1939 publicerades den första upplagan av Erik Wellanders Riktig svenska. Paratexten på 

bokens baksida lyder som följer: “[boken] vänder sig till var och en som vill tala och skriva 

korrekt och uttrycksfullt” (Wellander, 1973). Tydligare än så kan det alltså inte bli. Den här 

boken gör anspråk på att tala om för läsaren exakt hur man ska skriva för att skriva “riktig 

svenska”. Vad är det då för “riktig svenska” som Wellander (1939;1973) förespråkar? 

 

Till att börja med kan man säga att Wellander inte tillför så mycket nytt till språkets 

utformning eller syfte såsom tidigare författare i denna analys har gjort. Istället behandlar han 

frågan om hur språket - som vid den här tiden var mer eller mindre standardiserat - bör 

användas och brukas. Det kan därför diskuteras om denna bok speglar Wellanders egna 

åsikter eller om den egentligen bara är en språkhandbok baserad på regler och normer 

bestämda av samhället i allmänhet, eller språkvårdare i synnerhet. I och med detta blir den 

ämnesorienterade analysen av detta verk mer inriktad på vad innehållet är och hur synen på 

språk och språkbruk framställs däri. Det är svårt att göra en argumentationsanalys av en text 

vars primära syfte inte är att argumentera för något, utan verka beskrivande. 
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I motsats till Cederchiöld (1917) skriver Wellander (1939;1973) att skillnaden mellan tal- och 

skriftspråk inte behöver vara ett problem. Wellander (1939;1973) skriver att “[s]kriftspråkets 

avvikelser från talspråket beror i viss mån på det uttryckta tankeinnehållet” (Wellander, 1973 

s. 12). Han menar att talspråket är både mer individuellt och skiftande beroende på vem som 

talar och när eller vad som sägs. Detta till skillnad från skriften som är mer förankrad i 

tradition och samhällsgemenskapen i stort, vilket gör att det också blir mer allmängiltigt. En 

annan viktig skillnad som belyses i boken är att talspråket förändras i snabbare takt än 

skriften. Wellander (1939;1973) skriver att man lär sig talspråket genom personerna i sin 

omgivning, medan skriften kan utvecklas med hjälp av både gamla och nya böcker. Med 

detta menar han att man oftare kommer i kontakt med gammal skrift än gammalt uttal och 

därför lever gammal skriftspråk också kvar betydligt längre (Wellander, 1939;1973). Detta 

skulle kunna tolkas som att normen för skriftspråket därför också blir tydligare än den för 

talspråket. Att det i så fall skulle finnas en tydligare gemensam skriftspråksstandard behöver 

inte betyda att talspråket inte har standardiserats i samma utsträckning. Med tanke på att 

Wellander (1939;1973) skriver om hur skrift- och talspråk sprids på olika sätt, kan man dock 

tänka sig att detta även gäller för normerna. Talspråkets normer är, som Wellander 

(1939;1973) skriver, förmodligen också mer moderna än vad skriften är.  

 

Wellander (1939;1973) anser att skriftspråket vid den här tidpunkten är väl standardiserat. 

Han skriver därför att “[...] det svenska skriftspråket nu betecknas som ett för alla svenskar 

gemensamt, över alla dialekter stående riksspråk” (Wellander, 1973 s. 12). Han argumenterar 

för detta genom att säga att skriften nu har påverkats av andra dialekter än vilka det 

ursprungligen utgick ifrån. Dessutom har de ursprungliga dialekterna också genomgått 

förändringar som inte har speglats i skriften. Man skulle därför kunna säga att skriften har 

“slagit sig fri” från dess “modelldialekter” och blivit mer av ett gemensamt språk också tack 

vare influenserna från övriga dialekter. Här kan man alltså utläsa att utvecklingen till ett 

gemensamt skriftspråk nu är relativt fulländad. Detta skulle kunna jämföras med hur tidigare 

källor i denna analys har talat om den “perfekta dialekten” att basera skriftspråket på (jfr. 

Columbus, 1689; Hof, 1753). Nu skriver Wellander (1939;1973) istället att det 

standardiserade, gemensamma skriftspråket är baserat på flera olika dialekter, vilket rimligen 

gör det ännu mer till hela Sveriges skriftspråk. 

 

Wellander skriver vidare om vad han kallar “allmänna riktlinjer” för skrivande. Den första av 

dessa benämns “Skiv klart”. Han menar att “[l]äsaren har ingenting annat att hålla sig till än 

vad som står svart på vitt” (Wellander, 1973 s. 50). Det betyder också att om skriften är 

ofullständig eller oklar kan detta leda till missförstånd eftersom skribenten inte alltid kan vara 

närvarande och förklara sig ytterligare. Wellander (1939;1973) menar också att det är svårt 

att förmedla ton i text och att läsarens betoning, om den skiljer sig från skribentens, kan ge 

upphov för en helt annan tolkning av innehållet. Dessa argument verkar alla vara relevanta 

för Wellanders krav om att skriva klart och tydligt. Han beskriver problem som kan uppstå 

när rådet inte följs och betonar därmed också vikten av tydligheten.  

 

Den andra riktlinjen är att skriva enkelt. För att göra det enklare att skriva menar Wellander 

(1939;1973) att man kan utgå ifrån talspråket om man har svårt att formulera sig. Hans 

argument för detta är att eftersom ett gott talspråk anses vårdat bör det också vara lämpligt i 

skrift. Här blir det dock en fråga om vad som anses vara ett gott talspråk. Detta är en fråga 

som Wellander själv inte svarar på i sammanhanget. Man skulle dock med relativt stor 

säkerhet kunna säga att allt talspråk inte kan anses vara gott. Om så vore fallet skulle 

Wellander lika gärna ha kunnat skriva om talspråket i allmänhet istället för ett gott talspråk. 
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Hans ordval borde alltså rimligen förutsätta att det finns ett dåligt, eller åtminstone mindre 

gott talspråk. 

 

Den tredje riktlinjen är att skriva kort. Wellander (1939;1973) skriver att det moderna 

skriftspråket “[...] använder mycket ofta fler ord för vad som kan sägas med färre” 

(Wellander, 1973 s. 69). Han argumenterar för att läsaren inte alltid är tålmodig nog att orka 

läsa allt om det skrivs för långt och utvecklat. Även här blir det en fråga om att definition; 

vad är “långt” och “kort”? Wellander (1939;1973) själv verkar uppenbarligen tycka att ju 

färre ord som används desto bättre blir texten. Här blir det dock viktigt att också betona att 

långa meningar inte behöver vara ett problem. Med största sannolikhet handlar det snarare 

om att inte skriva överflödigt. En del meningar behöver många ord för att förmedla något, 

medan andra klarar sig på några få. Därför skulle man kanske också kunna tolka denna 

riktlinje som att man ska skriva så informativt som möjligt, men inte nödvändigtvis så kort 

som möjligt. Med detta menas att använda tillräckligt många ord för att uppnå syftet för 

texten, men inte mer än så.  

 

Den fjärde riktlinjen är att skriva svenska. I den här delen diskuterar Wellander (1939;1973) 

bruket av lånord och främmande ord. Han menar att de väletablerade lånorden kan användas 

eftersom de flesta kan förstå dem. De främmande orden, däremot, bör man vara mer försiktig 

med. Han menar att en del uppfattar det som märkvärdigt och speciellt att skriva främmande 

ord för att man uppfattas som “finare”. Han skriver dock att “kodväxligen” ibland kan ha ett 

syfte, vilket skulle göra den mer acceptabel. Ett exempel på detta skulle kunna vara om den 

till exempel lockar till bättre försäljning i och med att “jumper” låter bättre än “tröja”. 

Samtidigt hävdar han dock att svenskan faktiskt har ord för dessa också och att kodväxlingen 

egentligen är onödig. Det verkar som att han tycker att gränsen mellan befogad och obefogad 

kodväxling är hårfin. Denna hypotes bekräftas också mer eller mindre när han senare skriver 

att när kodväxlingen inte har ett tydligt syfte är det “ren flärd” (Wellander, 1973 s. 81). 

Dessutom skriver han att dessa ord ibland vållar svårigheter i stavning eftersom de inte är 

anpassade efter det svenska språket, vilket därmed framställs som ytterligare en anledning att 

låta bli dessa ord. 

 

Återigen ser man att enkelhet och tydlighet är ledorden för det svenska språket. Även om 

Wellander (1939;1973) inte själv kommer med förslag på språkets utveckling, ger han tydliga 

riktlinjer för hur språket bör användas. Skriften ska vara enkel, tydlig, kort och koncis. I det 

stora hela använder sig Wellander (1939;1973) också av relevanta argument och de flesta 

läsare skulle nog anse att hans syn på språk och språkriktighet är rimlig.  

 

Frågan som ställdes i början av detta avsnitt om huruvida detta är Wellanders egna åsikter 

eller om det är baserat på någon sorts standard är ännu inte besvarad. Man skulle nog kunna 

argumentera för både och. Wellander (1939;1973) lägger ibland in egna värderingar i texten, 

vilket tyder på att det är hans egna åsikter som speglas i boken; “[r]en flärd är det väl däremot 

om man skriver t.ex. En av våra främsta kvinnliga vokalister - skriv sångerskor” (Wellander, 

1973 s. 81). Samtidigt är det också tydligt att han inte gör anspråk på att han har bestämt hur 

man borde skriva. När hans åsikter kommer fram är det istället oftast i samband argumenten 

som följer efter något som framstår allmängiltiga idéer, såsom i denna mening vilken 

förekommer det föregående citatet: “[s]omliga har velat ur vårt språk rensa ut inte bara 

uppenbart främmande ord [...] utan också gamla, med svenskan fullt införlivade ord 

(Wellander, 1973 s. 80).  
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4.4.3 Språkrådet och Språkriktighetsboken (2011) 

I likhet med Wellanders Riktig svenska (1939;1973) gör Språkriktighetsboken inte heller 

anspråk på att vara argumenterande. Därför blir även den här delen av analysen mer inriktad 

på textens innehåll utifrån det ämnesorienterade perspektivet. 

 

En av de viktigaste aspekterna av språkriktighet enligt Språkriktighetsboken (2011) är att 

man inte bör tala om språk som i rätt och fel utan snarare se det utifrån vad som är mer eller 

mindre accepterad språkanvändning. Man menar att “[y]tterst är det den samlade sociala 

acceptansen hos språkbrukarna som styr vad som är korrekt” (Språkrådet, 2011 s. 21). Denna 

acceptans skulle kunna likställas med den rådande normen för språkriktighet. 

Språkriktighetsboken (2011) slår fast att accepterandet sker tyst och märks främst på att en 

konstruktion används alltmer frekvent. Som exempel tar man upp användningen av 

pronomina “han” och “honom”. Att använda “han” som objektet i en sats istället för “honom” 

har blivit allt vanligare i tal och därmed har acceptansen också ökat markant. I skrift anses det 

dock inte vara lika accepterat i alla sammanhang. 

 

När man talar om språket i termer av vad som är accepterat eller inte accepterat skulle man 

också kunna argumentera för att det inte finns något “rätt” eller “fel” i språket 

överhuvudtaget. Man skulle visserligen kunna hävda att ett mindre accepterat språk ger 

konsekvenser likt de Lagerholm (2016) talar om i samband med rekommenderade normer. 

Konsekvenserna kan bli att andra ser ned på skribenten för att den inte kan skriva ordentligt. 

Å andra sidan kan man också i och med bristen på tal om “rätt” och “fel” hävda att man, i 

viss utsträckning, får skriva som man vill eftersom det egentligen bara finns riktlinjer och inte 

regler för språket. 

 

I Språkriktighetsboken (2011) skriver man dock att det trots allt finns tillfällen då det blir en 

fråga om vad som är “rätt” och “fel”. Detta är till exempel fallet vid syntax, i synnerhet i 

frågan om ordföljd. Som exempel skriver de att “Smaken man glömmer aldrig” (Språkrådet, 

2011 s. 20) inte kan vara rätt eftersom verbet i en sådan sats alltid ska stå sist. I de fall då det 

handlar om accepterat eller icke accepterat språkbruk väljer man istället att tala i termer om 

“korrekt” och “inte korrekt”. Man argumenterar uppenbarligen för en semantisk skillnad 

mellan “korrekt” och “rätt”. Denna skillnad beskrivs dock inte, utan det tas för givet att 

läsaren själv kan tolka vad som menas. Här skulle man kunna argumentera för att “korrekt” 

och “rätt” i många andra sammanhang anses mer eller mindre synonyma. Även om man, i 

detta fall, är tydlig med att “korrekt”/”inte korrekt” och “rätt”/”fel” inte är samma sak, kan 

det ändå orsaka förvirring hos läsaren. Det blir då en fråga om hur man kan skriva “korrekt” 

men inte “rätt”. 

 

I Språkriktighetsboken (2011) skriver man också om olika faktorer från vilka man utgår när 

man bestämmer huruvida språket är korrekt eller inte korrekt. En faktor handlar om “hur 

etablerat uttryckssättet är i [språk]bruket” (Språkrådet, 2011 s. 23). Man menar att de uttryck 

som blir väl etablerade är svårare att få bort, även om de kan vara väldigt kritiserade. Det vill 

säga att när ett uttryckssätt har spridit sig tillräckligt mycket har det också stora chanser att bli 

kvar. Man kan också dra paralleller till det accepterade språkbruket eftersom ett uttryck inte 

skulle få denna typ av spridning om det inte var allmänt accepterat. Därmed uppfyller 

uttrycket också ytterligare ett krav för att uppfattas som “korrekt”. 

 

En annan faktor handlar om just “hur accepterat uttryckssättet är bland språkbrukarna” 

(Språkrådet, 2011 s. 23), det vill säga allmänheten i synnerhet. Här råder ofta delade 

meningar, vilket kan göra det svårt att bedöma vad som är korrekt eller inte korrekt 



 

28 

språkbruk. Svordomar kan till exempel både var accepterade och helt oacceptabla. Det kan 

till och med vara så att de som använder ett uttryckssätt, som exempelvis svordomar, själva 

tycker att det är oacceptabelt och att de egentligen inte borde svära. Det är också svårt att 

mäta folks åsikter. Om man dessutom säger emot sig själv, likt de som svär med egentligen 

tycker att det är fel, blir det ännu svårare att se relationen mellan bruk och acceptans 

(Språkrådet, 2011). Att basera sin bedömning av språket på åsikter som är både svåra att mäta 

och ibland inte speglar bruket, kan därför tänkas vara fel. Om alla som svär egentligen anser 

att det är fel, är då normen egentligen att inte använda svordomar? Den slutsatsen verkar inte 

särskilt rimlig. Däremot kan det kanske bli en fråga om en rekommenderad norm och en 

egentligen norm, det vill säga två skilda normer. Den första skulle i så fall spegla hur normen 

borde se ut, medan den andra beskriver hur språket egentligen används. 

 

En tredje faktor är “hur accepterat uttryckssättet är bland normauktoriteter, till exempel 

språkvårdare och lärare” (Språkrådet, 2011 s. 23). Denna faktor kan vara komplicerad när 

dessa auktoriteter endast utgår ifrån varandra och vilka tidigare råd som givits i frågan. Dessa 

personer är också med och skapar normen, men de kan inte hävda att deras norm är det enda 

rätta. Därför krävs det oftast mer belägg än bara hänvisningar till andra språkauktoriteter för 

att utfärda en rekommendation (Språkrådet, 2011). Här finns också ett möjligt argument för 

att en del “inkorrekta” uttryckssätt inte bör accepteras, åtminstone inte i formellt bruk, även 

om de används frekvent. Eftersom normauktoriterna tilldelas en egen faktor är det tydligt att 

deras åsikt är av stor betydelse. Det är också sällan dessa personer skulle rekommendera ett 

språkbruk som inte anses “korrekt” eller som inte följer normen för språkriktighet. Därför 

skulle man kanske kunna argumentera för att det faktiskt finns en viss reglering av vad som 

är “rätt” och “fel” i skrift eftersom man tar hänsyn till dessa personers professionella åsikter 

vid språkbedömningen. 

 

En fjärde faktor ställer frågan om “hur väl uttryckssättet fungerar i olika kommunikativa 

sammanhang” (Språkrådet, 2011 s. 23). Här blir frågor om tydlighet och enkelhet relevanta. 

Man menar att det som sägs eller skrivs måste nå fram till mottagare på rätt sätt. Om 

uttryckssättet inte fungerar i sammanhanget kan det heller inte anses korrekt eftersom 

kommunikationen blir bristande. Detta innebär också att den röda tråden om tydlighet 

fortsätter att löpa genom analyserna i denna studie. Vidare kan man också tolka detta som att 

man försöker återgå till språkets ursprungliga funktion och syfte. Språket har alltid varit och 

kommer alltid att vara ett medel för kommunikation. Om språket därför inte kan uppfylla 

detta syfte, gör det heller ingen nytta och då bör man rimligtvis också fundera på vad som 

behöver förändras. Så länge språket uppfyller kraven för tydlighet och därmed också 

underlättar för kommunikation, bör man kanske därför också anse det “korrekt”. 

 

Vidare ger man i Språkriktighetsboken (2011) också allmänna råd såsom att “varje val av 

formulering måste utgå från de omständigheter som gäller just den aktuella situationen” 

(Språkrådet, 2011 s. 37). Skriften ska med andra ord vara anpassad till både syfte och 

mottagare. Man förväntas därmed också ta hänsyn till vilken genre det handlar om och vilken 

ton som passar vid just den texttypen. 

 

Om man tittar på vilka frågor som tas upp i de mer specifika exemplen i boken, är det många 

som har att göra med talspråkets inverkan på skriftspråket. Här blir det svårt att inte fråga sig 

hur det kommer sig att den typen av frågor är allra vanligast. Några av de exempel som ges 

handlar om användandet av  “han/honom”, “de/dem/dom” eller att infinitivmärket “att” oftare 

faller bort i språkanvändningen. Man ger också exempel på hur en del använder sig av 

dubbelt supinum eller utelämnar hjälpverben “ha/har/hade” i konstruktioner såsom “bara han 
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inte gjort bort sig nu igen!”. Ur ett historiskt perspektiv där skriftspråket har anpassats efter 

talspråket, är det kanske föga förvånande att talspråket har denna typ av inverkan på skriften 

än idag. En tidigare källa hade möjligen också argumenterat för att denna förändring var 

positiv eftersom den för skriften närmare talet. Idag ser man dock annorlunda på denna fråga. 

Även om man i Språkriktighetsboken (2011) talar om accepterat och mindre accepterat 

språkbruk, ger de ändå rekommendationer för vad som är “korrekt” eller “inte korrekt” i 

dessa frågor. Här verkar man med andra ord inte tycka att relationen mellan skrift- och 

talspråk är lika viktig som att följa de olika normerna för de båda språkarterna som delvis 

skiljer sig åt; man ska inte alltid skriva som man talar längre, särskilt inte i mer formella 

sammanhang. 

 

Sammanfattningsvis liknar Språkriktighetsboken (2011) i mångt och mycket Wellanders 

Riktig svenska (1939;1973) eftersom den inte kommer med några förslag på förbättring eller 

språkutveckling och istället ger råd och tips för hur man bör bruka det språk som redan finns. 

Genomgående rekommenderas att följa de normer som gäller för sammanhanget. Man 

betonar också att det är viktigare att följa normerna i formella sammanhang och att kravet på 

tydlighet och att det ska vara lätt för mottagaren att förstå är det som ska lotsa språkbrukarna 

i skrivandet.  

 

5. Diskussion 

I det här avsnittet ämnar jag försöka finna någon form av röd tråd i svenskans normer och 

språkriktighetsfrågor ur ett historiskt perspektiv. Syftet är också att diskutera och reflektera 

kring hur denna språkutveckling har kommit till uttryck i och speglar den nuvarande 

ämnesplanen för svenska i gymnasiet. 

 

5.1 Svenska språknormer och språkriktighet 

Den första frågan som ställdes inledningsvis i denna uppsats handlade om hur synen på 

språknormer och språkriktighet har förändrats under de senaste 400 åren. De olika seklen som 

har studerats har haft många likheter i synen på språk. Nämnas bör dock att tankarna och 

idéerna blir desto mer välutvecklade och väl argumenterade ju närmare man kommer modern 

tid. En tanke som grodde redan på 1600-talet var dock kravet på att språket skulle vara enkelt 

och tydligt, vilket har återkommit i alla efterföljande verk i denna studie.  

 

Redan Columbus (1689) skriver särskilt om hur 1600-talssvenskan skulle vara enkel och ett 

folkets språk, vilket var tillgängligt för alla att kunna lära sig. Han talar om ett talspråksnära 

skriftspråk som också baserar sig på den bästa av dialekter inom språkområdet. Det som talar 

emot Columbus (1689) tankegångar är att hans argumentation som sagt lämnar en hel del att 

önska. Med facit i hand skulle man dock kunna argumentera för att hans tankar var både 

relevanta och låg rätt i tiden. Detta eftersom hans idéer, på ett eller annat sätt, återkommer i 

senare texter om språk och språkriktighet. Det märks till exempel tydligt att Hof (1753) i flera 

fall har hämtat sin inspiration från Columbus (1689) när han drygt hundra år senare skriver 

sin avhandling om det svenska skrivsättet. 

 

Den röda tråden om klartext och tydlighet fortsätter därmed också i Hof (1753). Han 

utvecklar också tanken genom att ytterligare betona ordning och struktur i språket för att 

främja folkets tillägnande av språket. Det som skiljer Hof (1753) från Columbus (1689) är 

främst att Hof (1753) går steget längre i argumentationen för ett talspråksnära skriftspråk. 

Hof (1753) inte bara talar om en hypotetisk gemensam grund för skriften; han låter också 

uppländskan bli den grunden. Det skulle därför kunna vara uppländskan, tillsammans med de 

andra dialekterna i Mälardalen, som Wellander (1939;1973) refererar till när han skriver om 
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hur det moderna skriftspråket har frångått sin ursprungliga grund. Med detta menas med 

andra ord att skriftspråket under 1900-talets senare hälft inte längre är förankrat enbart i 

uppländskan.  

 

Å andra sidan skulle man då också kunna argumentera för att uppländskan än idag ofta 

betraktas som “rikssvenska” och att den därför skulle vara normen för den ideala svenskan. 

Att Wellander (1939;1973) istället talar om ett mer inkluderande skriftspråk för alla svenskar 

kan därför också bli förvirrande. Det är möjligt att skriftspråket har tagit influenser från flera 

olika svenska dialekter, men den allmänna uppfattningen är troligtvis fortfarande att 

mellansvenska dialekter dominerar. Detta är dock förståeligt eftersom huvudstaden ligger i 

den här delen av landet. 

 

Vidare finns det en del likheter mellan Hof (1753) och Wellanders (1939;1973) tankar om 

språk och språkriktighet. Båda betonar vikten av att skriva kort och koncist. Detta förutsätter 

dock en viss nivå av språkkunskaper. Ibland kan det vara svårt att skriva kort och informativt. 

Det är uppenbart att både Hof (1753) och Wellander (1939;1973) har läsaren i åtanke här. 

Eftersom språket är ett av våra viktigaste kommunikationssätt är det också viktigt att 

kommunikationen fungerar. Att kunna skriva klart och tydligt och utan överflödig text, 

minskar också risken för bristande kommunikation.  

 

Att alla ska kunna förstå det som skrivs kan också ha varit en av anledningarna bakom 

stavningsreformen i början av förra seklet. Genom att förändra och fastställa regler för 

stavning underlättade man för både skribent och läsare. Hazelius (1870, 1871) båda texter 

visar i likhet med både Hof (1753) och Columbus (1689) att det finns viktiga skäl att förändra 

och förbättra skriftspråket. Det som skiljer dem åt är främst att Hazelius (1870, 1871) ger 

betydligt mer utrymme för sina motståndares argument. Han ger en bild av ett språksamhälle 

där fler personer engagerar sig offentligt i språkfrågor och där meningarna går isär allt 

tydligare. Detta utesluter dock inte att man har haft olika åsikter i liknande frågor under 

tidigare sekel, men det är först under 1800-talet som man verkar ta tag i det på riktigt i och 

med rättstavningsmötet. De tidigare verken i denna studie ger intrycket av att man har mycket 

att tycka till om, men inte förmår sig att vara särskilt handlingskraftig. Till deras försvar bör 

dock sägas att det är betydligt svårare att förändra ett språk som under den tiden var väldigt 

splittrat, till skillnad från det något mer standardiserade språk som fanns under 1800-talets 

senare hälft. 

 

Av analysen att döma verkar dock de stora förändringarna som skedde under sent 1800- och 

tidigt 1900-tal inte uppskattas av alla. Cederschiöld (1917) ifrågasätter standardiseringen och 

tycker att svenskan är både för komplicerad och för “osvensk”. Han skriver också att 

skriftspråket är för olikt talet, vilket delvis känns som en förvirrande slutsats eftersom den 

ljudenliga stavningsreformen nyligen hade genomförts. Detta skulle kunna förstås genom att 

också ta hänsyn till Cederschiölds (1917) tankar om det enkla och tydliga språket. Det 

behöver inte nödvändigtvis vara själva standardiseringen som han ser problem med, utan det 

faktum att man inte förde skriftspråket tillräckligt mycket närmare talet. Återigen ligger 

tyngdpunkten på att språket ska vara tydligt och enkelt för att minska risken för missförstånd. 

 

Alla skribenterna i denna analys verkar med andra ord överens om att försöka skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för den språkliga kommunikationen. Därför skulle man kunna 

argumentera för att det egentligen inte finns mycket att diskutera mer än att redogöra för de 

likheter och skillnader som finns. Även om verken skiljer sig i såväl språk och argumentation 

som åsikter, finns det ändå en tydlig röd tråd. Det har alltid funnits förespråkare för att 
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språket ska vara enkelt och lättförståeligt. Det är dock svårt att argumentera för motsatsen; få 

personer skulle nog säga att de tycker att språket är bättre när det är komplicerat och svårt. 

Däremot har åsikterna skilt sig åt vad gäller definitionen av “ett enkelt och tydligt språk”. 

Man har kunnat läsa om förespråkare för både ljudenlighetsprincipen och 

etymologiprincipen, där den förstnämnde dock alltid har gått segrande ur argumentationen.  

 

Fram till modern tid har alla verken i denna analys uttryckt starka åsikter för vad som är 

“rätt” och “fel” i skrivandet och svenskt språkbruk i allmänhet. De två verk som inte är lika 

nyanserade av skribenternas egna åsikter är Riktig svenska (1939;1973) och 

Språkriktighetsboken (2011). Den riktigt intressanta diskussionen av den här analysen 

fokuserar därför på det som sker i modern tid. Vad är det för skillnad på att förmedla starka 

åsikter och att vara mer neutral? Nu är språket standardiserat. De flesta skulle kanske inte 

ifrågasätta hur saker och ting skrivs eller stavas. Även om man själv inte alltid följer 

“reglerna”, är man åtminstone medveten om att de finns. I Språkriktighetsboken (2011) talar 

man nu istället i termer om “accepterat” eller “mindre accepterat” språkbruk. Man 

rekommenderar en viss språknorm samtidigt som man ger utrymme för att kunna skriva lite 

som man vill beroende på sammanhang. Att skriva mindre “rätt” kan vara accepterat i mer 

informella sammanhang, vilket därmed inte betyder att det måste vara “fel”. I mer formella 

sammanhang rekommenderas dock fortfarande att mer strikt följa normer för vad som är 

“korrekt”, eftersom acceptansen för mindre “korrekta” formuleringar är lägre. 

 

Den stora skillnaden i synen på språk och språkriktighet är därför hur acceptansen för vad 

som är “korrekt” eller “inte korrekt” har förändrats. Under perioden 1600-talet fram till 1800-

talet, när språket ännu inte var standardiserat och kunde vara olika från person till person, 

skulle man kunna tänka sig att toleransen för “fel” också var högre. Eftersom man ännu inte 

hade kommit överens om någon standard att följa, kunde man heller inte hävda att något 

skrivsätt var bättre än något annat. Att personer såsom Columbus (1689) och Hof (1753) hade 

starka åsikter om vad som var “rätt” och “fel” behöver därför inte heller betyda att just deras 

synsätt var det rätta.  

 

Går man däremot längre fram i tiden, till 1900-talet, finns det nu ett språk där man har försökt 

att definiera “rätt” och “fel”. Visserligen genomgår man då också en övergångsperiod där alla 

språkbrukare ska ha tid och möjlighet att lära sig de nya rönen. Här skulle man dock ändå 

kunna tänka sig att acceptansen för vad som anses “fel” sjunker. När språket är standardiserat 

och stavningsreformen har genomförts borde det rimligen vara mycket lättare att göra “rätt”; 

nu finns det uppenbarligen tydliga riktlinjer för just detta. 

 

I den ännu modernare svenskan, under 2000-talet, skulle man som sagt kunna säga att 

acceptansen ökar igen. Detta skulle kunna kopplas till det faktum att internet har fått sitt 

verkliga genomslag under det här seklet. Nu anses det inte längre vara lika viktigt att skriva 

“rätt”, så länge det som skrivs förstås av den som ska läsa det - åtminstone i informella 

sammanhang. Man skulle också kunna dra paralleller till den tid då språket inte var 

standardiserat. Även om det idag finns tydliga riktlinjer, skriver många som de själva tycker i 

informella sammanhang, vilket liknar tankesättet under 1600- och 1700-talet. Det fanns då 

och finns nu inget som tydligt sa att man måste skriva på ett visst sätt. Det var och är bara 

rekommendationer. De flesta följer dock stavningsreglerna som finns idag, särskilt i formella 

sammanhang, till skillnad från under föregående sekel. Eftersom dessa regler är så pass 

etablerade i samhället, skulle det förmodligen uppstå förvirring och missförstånd om man 

började skriva allt för mycket efter eget huvud. Som det är idag kan man oftast gissa sig till 

vad som menas med hjälp av kontexten om personen har många “stavfel”. 
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Sammanfattningsvis skulle man kunna dra slutsatsen att enkelhet och tydlighet så gott som 

alltid har varit ledorden inom den svenska språkriktigheten. Standardiseringen har bidragit till 

att dessa ledord har blivit verklighet. Samtidigt har standardiseringen också väckt debatt 

eftersom den, enligt Cederschiöld (1917), inte har gjorts på rätt sätt. Att man än idag har ett 

språk som, trots en tydlig standard, kan variera mycket beroende på språkbrukare och 

sammanhang, tyder också på att språkutvecklingen ligger i språkbrukarnas händer. Man kan 

skapa regler och riktlinjer för vad som är rätt och fel, men om man inte aktivt motverkar en 

utveckling, kommer man heller aldrig kunna styra exakt hur folk skriver eller talar. Därmed 

inte sagt att språkutvecklingen bör stoppas. Man behöver kanske dock inse att språket är i 

ständig utveckling och likaså normen för språkriktighet. Slutsatsen i den här studien, vad 

gäller synen på språk och språkriktighet, är dock liksom de flesta verken säger, att så länge vi 

förstår varandra fyller språket sin funktion. Att följa regler och riktlinjer bör dock alltid 

rekommenderas eftersom de underlättar för de som är osäkra, men även för att 

kommunikationen generellt sett också blir lättare.  

 

5.2 Att “i huvudsak” följa normen för språkriktighet 

När det nu är reflekterat över vad som skulle kunna vara normen för svensk språkriktighet, 

bör det också sägas något om vad det innebär att följa den. Den andra frågan i denna studie 

var hur man bör tolka Skolverkets (2011) krav på att “i huvudsak följa normen för 

språkriktighet”. För att kunna svara på denna fråga kommer jag återigen att gå igenom varje 

sekel för att avslutningsvis säga något om en lämplig nutida tolkning. 

 

Med tanke på Columbus (1689) bristfälliga argumentation är det svårt att säga hur man på 

1600-talet hade tolkat Skolverkets (2011) kunskapskrav. Man kan såklart argumentera för att 

enbart En swensk ordeskötsel (1689) inte räcker för att bilda sig en uppfattning av en 

skriftspråksnorm för ett språk som än så länge inte räknas som standardiserat. Om man ändå 

väljer att utgå från Columbus (1689) skulle man kanske kunna säga att eleverna bör skriva 

utifrån sina egna dialekter, eller möjligtvis utifrån den lokala dialekten om deras idiolekter 

skiljer sig markant. På det sättet skulle man också kunna ta ett steg närmare att välja den 

“bästa af allenhanda dialecter” (Columbus, 1689 s. 57) och därmed även ett mer gemensamt 

skriftspråk för hela landet. 

 

Om man istället skulle utgå ifrån Hofs (1753) syn på språknormer och språkriktighet när man 

tolkar kunskapskraven, kommer man återigen tillbaka till kravet på tydlighet. Man skulle 

kunna tolka det som att eleverna skulle skriva kort och koncist. Det skulle vara korta 

meningar, eller väl strukturerade längre meningar där korrekt användning av skiljetecken 

underlättar läsningen. Även om Columbus (1689) också förespråkar tydlighet i språket, säger 

han inte mycket om varken meningarnas längd eller struktur. Här skiljer de sig alltså åt i och 

med att Hof (1753) går steget längre och betonar vikten av hur en välstrukturerad text 

underlättar läsningen.  

 

Enligt Hof (1753) borde skriften också följa ljudbildsprincipen och likna ordens uttal, gärna 

med utgångspunkt i någon form av “rikssvenska”. Ett annat viktigt krav för att i huvudsak 

följa normen skulle därför kunna vara att alltid skriva samma ord på samma sätt i alla 

kontexter. Orden uttalades förmodligen på samma sätt i olika sammanhang, vilket därför 

också borde förutsätta att de bör stavas på samma sätt i dessa olika sammanhang. Detta får 

nog också anses vara särskilt viktigt eftersom det är något som Hof (1753) återkommer till på 

flera ställen i verket. Man skulle kunna se det som en del av hans huvudfokus i 

argumentationen tillsammans med den redan nämnda ljudbildsprincipen. 
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Hazelius (1870, 1871) hade i sin tur förmodligen tolkat ämnesplanen utifrån 

ljudenlighetsprincipen. Man ska skriva som man talar. Med tanke på rättstavningsmötet hade 

han dock kanske inte tillåtit vilken ljudenlig stavning som helst. Mötet var som sagt ett viktigt 

steg i standardiseringen och man försökte därför besluta om någon form av gemensamt 

skriftspråk. Man förespråkar till exempel att “e” inte längre skulle skrivas för “ä”-ljudet. Att 

följa normen i huvudsak skulle i så fall därför också innebära försiktighet vid användandet av 

“e”. Man skulle därför också kunna argumentera för att någon som skrev “e” istället för “ä” 

inte når upp till kunskapskraven, även om det ännu inte fanns några officiella riktlinjer för 

stavningen. Utifrån Hazelius (1870, 1871) perspektiv var “ä”-stavningen normen och blir 

därmed också det som bör följas. Eftersom förslaget att minska användningen av “e” uppstod 

för att minska förvirringen, borde fokus rimligen även vara att förebygga missförstånd i 

allmänhet, inte bara vid stavning. Detta är återigen en tanke som återkommer från tidigare 

verk i denna studie. Syftet med språkbruket är oftast att förmedla något, vilket kan bli svårt 

om det som ska förmedlas inte är tillräckligt välformulerat. 

 

Cederschiölds (1917) tolkning av ämnesplanen skulle nog på många sätt likna den som 

Hazelius (1870, 1871) skulle göra. Båda fokuserar på ljudenlighetsprincipen och är därför 

överens om att man borde skriva mer som man talar. Det som skiljer dem åt är Cederschiölds 

(1917) starka åsikter om utländska influenser i det svenska språket. Han tycker att den 

skrivna svenskan är för “osvensk” och därför behöver rensas från utländska ord och uttryck. 

Att utifrån Cederschiöld (1917) i huvudsak följa normen skulle därför också innebära att 

undvika lånord i den mån det går. Detta blir också ett steg mot att göra språket enklare och 

tydligare så att alla förstår, även de som inte är så bevandrade i främmande språk. 

 

Även i dagens tolkning av ämnesplanen bör man ta hänsyn till det historiska perspektivet. 

Normen må ha förändrats mycket de senaste hundra åren, men en förståelse för denna 

förändring kan också öka förståelsen för varför man bör skriva på ett viss sätt. Att enkelhet 

och tydlighet alltid har varit viktiga begrepp tyder också på att dessa kommer vara viktiga 

även i framtiden. När man i Språkriktighetsboken (2011) talar om accepterat eller icke 

accepterat språkbruk, kan man därför också tänka sig att det enkla och tydliga språket 

inkluderas i det accepterade. När eleven i huvudsak ska följa de nutida normerna ska fokus 

därför också ligga på vad som är accepterat snarare än rätt eller fel. Så länge språket fungerar 

för syftet och mottagaren förstår vad som sägs, det vill säga att texten ger ett fungerande 

helhetsintryck, får eleven anses uppnå målet för språkriktighet. 

 

6. Slutsats 

I denna studie har det framkommit att den officiella synen på språk och språkriktighet har 

haft en någorlunda tydlig röd tråd ända sedan 1600-talet, vilket också har setts i tidigare 

studier av den svenska språkhistorien (jfr. Loman, 1982). Med den officiella synen menas den 

som kommer fram i texter om språkriktighet och inte nödvändigtvis den allmänna 

uppfattningen. Man har alltid förespråkat att språket ska vara enkelt, tydligt och lätt att förstå 

för mottagaren. Kravet på korrekthet har däremot varierat genom århundradena. Oftast har 

dock alltid den formella skriften präglats av högre krav på vad som är “rätt” och “fel”.  

 

De texter som skrivs i skolan bör nog till största del också räknas till de mer formella 

texttyperna, åtminstone i jämförelse med sms eller andra typer av snabbmeddelande på till 

exempel internet. Rimligtvis bör skoltexter därför också ha högre krav på språket och 

språkriktigheten än de texter som skrivs utanför skolans ramar. Att Skolverket (2011) 

använder orden “i huvudsak” är därför inte så förvånande. Den formuleringen ställer högre 
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krav på eleverna än om man istället hade skrivit “delvis”, hade kraven varit längre. Dock 

måste man också ha i åtanke att kraven redan har sänkts i och med ändringen från föregående 

läroplan; “Eleven skriver i huvudsak korrekt”. Nu är det alltså inte längre viktigt att skriva 

korrekt, utan bara att följa normen. Det betyder inte heller att man ska skriva korrekt i 

huvudsak eftersom normen inte behöver innebära att det ska vara just korrekt.  

 

Tolkningen av den nuvarande ämnesplanen skulle därför kunna innebära att man får både 

skriva och stava “fel”, åtminstone till en viss gräns. Man skulle nämligen kunna tolka det som 

att en fungerande kommunikation är det viktigaste eftersom det också är det som står i fokus i 

normbeskrivningarna. Så länge det som inte är korrekt inte heller stör läsningen, kan man 

alltså inte säga att eleven inte “i huvudsak” har följt normen för språkriktighet. Hur stor 

acceptansen är för “fel” som inte stör läsvänligheten kan dock vara en svår fråga. Det är 

förmodligen också något som måste avgöras från fall till fall.  

 

För elevens egen skull borde man kanske ändå alltid arbeta med att förbättra språket även om 

det fungerar. För som Per Lagerholm (2016) skriver kan även rekommenderade normer som 

bryts leda till konsekvenser såsom skam och dåligt självförtroende. Eftersom det finns en 

stark standardisering bör man också försöka följa den i så stor utsträckning som möjligt. 

Utifrån den här tolkningen av styrdokumenten kan man inte ge eleven en sämre bedömning 

för att den inte alltid skriver “korrekt”, men man ändå uppmuntra till att utveckla språket mer 

för att komma närmare vad som är “korrekt”. Med detta menas inte att man alltid måste 

skriva rätt och aldrig får göra fel, men att det kan underlätta ännu mer för läsaren om man 

följer den språkriktighet som är överenskommen. Man skriver trots allt främst för en läsare, 

inte för sig själv. 

 

6.1 Begränsningar 

Den här studien har liksom alla andra studier vissa begränsningar, vilka redogörs för och 

diskuteras i detta avsnitt. Till att börja med skulle man ha behövt analysera en större mängd 

material än vad som har varit möjligt inom ramen för denna studie. Ett bredare material med 

flera verk skulle kunna ge en bättre bild av hur synen på språknorm och språkriktighet har 

sett ut i historien. Genom att analysera verk från olika personer från varje sekel skulle 

analysen också kunna dra bättre slutsatser om huruvida synen på språk som framkommer i 

den här studien var allmängiltig eller om den egentligen bara representerade den författaren 

ifråga. På så vis skulle analysen också få mer tyngd. Inför denna studie var också tanken att 

kunna ta in flera perspektiv, men några verk fick strykas från urvalet på grund av tidsbrist. 

 

Vidare kan man också se vissa begränsningar med analysmetoden, vilka också delvis nämns i 

resultatavsnittet. Eftersom några av verken som analyserats i denna uppsats inte gör anspråk 

på att vara argumenterande, är kanske inte heller en retoriskt inriktad analys det mest 

optimala. Även om den ämnesorienterade analysen fortfarande kan möjliggöra vissa 

slutsatser i dessa verk, hade kanske en annan typ av analys varit ännu mer passande för att 

den röda tråden ska bli ännu tydligare genom hela analysen. Det som talar för den 

ämnesorienterade analysen är dock att man genom analys av innehåll och argumentation 

lättare kan analysera långa texter under kortare tid, vilket var fallet i denna studie. En 

närläsning av hela materialet hade helt enkelt inte varit möjligt denna gång, även om det nog 

också hade varit intressant. 
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6.2 Framtida studier 

Om någon ämnar göra om denna eller en liknande studie kommer här några förslag på 

tillvägagångssätt som skulle kunna ta studien ytterligare ett steg framåt. Rekommenderas bör 

som sagt att analysera en större mängd material och därmed även ett material som gärna får 

spegla olika åsikter i språkhistorien för att vidga perspektiven ytterligare. Vidare skulle det 

också vara intressant att, om tid och möjlighet finns, ta in en större del av de verk som väljs 

ut för analysen. Då skulle man inte bara kunna göra en mer omfattande jämförelse, utan 

också kunna ge en ännu tydligare bild av vad varje författare står för. Om alla verken gör 

anspråk på att vara argumenterande, till skillnad från verken i den här studien, skulle kanske 

en ämnesorienterad retorisk analys fortfarande vara aktuell. Det skulle också vara intressant 

att göra en analys som fokuserar mer på själva språket i verken. Man skulle då kunna titta 

ännu mer på om huruvida författarens språk speglar den språksyn som framkommer i texten. 
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