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Sammandrag 

Denna uppsats behandlar språket i två klassiska barnböcker. Syftet är att avgöra om Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige var så radikalt modern som den än idag ofta 

anses vara. Studien är en komparativ litteraturstudie som innefattar en jämförelse mellan den 

nämnda boken och Barnen ifrån Frostmofjället utifrån ett antal olika aspekter av språket. De 

undersökta dragen är utvalda från fyra närlästa kapitel i vartdera verket men resultaten baseras 

på verken som helhet. Resultaten visar på betydande skillnader i böckernas stavning men små 

skillnader i fråga om ordvariation, lexikon och grammatik. Den slutsats som kan dras av 

studien är att språket i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige i fråga om modernitet 

inte skilde sig nämnvärt från den samtida Barnen ifrån Frostmofjället. 

 

Nyckelord: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson, Laura Fitinghoff, Barnen ifrån Frostmofjället, 

barnlitteratur, språklig förändring, stavningsreform, verbkongruens.  
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1 Inledning 

För många är pojken som upptäcker Sverige från ryggen på en gås ett kärt barndomsminne, 

och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är en av landets mest lästa berättelser för 

barn. Den har också översatts till ett sextiotal andra språk, filmatiserats och på andra sätt 

tolkats i en mängd olika skepnader. Trots att boken nu är över 100 år gammal är den 

fortfarande populär och läses av många barn, vilket gör att den alltjämt är aktuell.  

Berättelsen om Nils Holgersson blev mycket uppskattad i Sveriges skolor när den 1906-

1907 började användas som lärobok i geografi för folkskolan. Under många år fick de svenska 

barnen genom den lära sig om våra olika landskap och om sägnerna som berättas i dem. På 

grund av bokens stora spridning och viktiga roll i egenskap av lärobok har Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige utretts av många forskare och ur många vinklar. Otaliga 

böcker och artiklar granskar och berättar om hur den tillkom, om duster mellan olika 

inblandade personer och om det progressiva, enligt många olämpliga, valet att använda sig av 

nystavning och singulara verbformer. Däremot finns inga studier som belyser språket i sitt 

barnlitterära sammanhang.  

En för yngre generationer mindre känd bok är Laura Fitinghoffs Barnen ifrån 

Frostmofjället om sju barn på vandring genom snö och blåst. Den var dock mycket populär 

under en stor del av 1900-talet och blev så småningom både filmatiserad och översatt till 

andra språk. Att boken ändå inte haft samma betydelse som Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige kan man bland annat se på det mycket begränsade material som finns skrivet 

om den. Någon kartläggning av språket, annat än till det stilistiska, finns över huvud taget 

inte.  

De båda böckerna kom i en tid när det svenska skriftspråket debatterades häftigt och man 

diskuterade huruvida skriftspråket skulle följa tidigare bruk eller spegla talspråket. Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige skrevs med en hel kommitté som hade åsikter om 

dess utformning, och många av dessa med kopplingar till Sveriges allmänna 

folkskollärareförening, vilken var en pådrivande kraft i debatten om ett förnyat skriftspråk. 

Laura Fitinghoff hade troligen inte något annat än förlaget att luta sig mot när det kom till 

språket och var därför mer fri att uttrycka sig som hon ville. Så hur står sig det omtalat så 

moderna språket i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige i konkurrensen mot en 

samtida barnbok? Var det verkligen så unikt? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur modernt språket i Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige var när boken först gavs ut. Detta undersöks genom en 

jämförelse med Barnen ifrån Frostmofjället utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur skiljer sig verken åt när det kommer till stavning? 

2. Vilka skillnader finns mellan de två verken med avseende på formvariation och 

lexikon? 

3. Hur använder sig de olika verken av äldre grammatiska drag?  

4. Vad kan jämförelsen visa om verkens modernitet i det tidiga 1900-talet?  

2 Teori och bakgrund 

I kapitel två presenteras tidigare forskning på områden som är relevanta för undersökningen. 

Avsnittet innefattar därför beskrivningar av de aktuella författarna och deras språk, böckerna i 

studien, situationen för barnlitteraturen vid tiden då böckerna skrevs, samt vilka språkdrag 

som var under utveckling kring sekelskiftet 1800/1900. Fokus ligger i den sista delen vid de 

språkdrag som undersöks i denna studie. 

2.1 Selma Lagerlöf  

Selma Lagerlöf var en av Sveriges viktigaste författare under slutet av 1800-talet och första 

delen av 1900-talet och nådde stora framgångar. Bland annat blev hon 1909 första kvinna att 

ta emot nobelpriset i litteratur (Skbl 2018a). Lagerlöf arbetade först som lärare på en 

flickskola i tio år (Edström 1996: 9) innan hon debuterade med Gösta Berlings saga 1891. 

Ett språkdrag som tagit sig flera olika uttryck under Lagerlöfs författarskaps gång är 

verbböjning. I originalutgåvan av Gösta Berlings saga används, med enstaka undantag för när 

subjektet är ni, alltid verbkongruens (Östman 2014). Antikrists mirakler, En herrgårdssägen 

och Jerusalem som alla gavs ut under de påföljande tio åren har genomgående verbkongruens 

(von Hofsten 1935: 174). I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (hädanefter N.H.) 

användes singulara verbformer i dialog men verbkongruens i narrationen (mer om detta i 

avsnitt 2.2) och i hennes nästa bok, Liljecronas hem från 1911, står verben alltid i 

singularform, både i narration och dialog. Oväntat nog är påföljande bok Körkarlen från 1912 
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skriven med alla verb i pluralis vid pluralt subjekt (von Hofsten 1935: 175). Efter dessa två 

böcker använde sig Lagerlöf oftast av en medelväg som innebar att hon, liksom i N.H. skrev 

med verbkongruens i narration men med endast singularformer i dialog.  

Louise von Hofsten (1935: 174–175 konstaterar att det i de första böckerna är mycket små 

skillnader mellan narration och dialog och att få talspråkliga drag syns till. Till exempel 

används långformer av verb som hafva och gifva och ålderdomliga ord som icke och ej. I 

kontrast till dessa tar hon upp N.H. som hon beskriver som en radikal förändring av 

författarens språk. I den boken används genomgående inte istället för icke och ej och ofta för 

istället för ty. Liljecronas hem omnämns också, som ytterligare ett steg i riktning mot ett 

enklare språk. 1933 gjordes en ny utgåva av Charlotte Löwensköld, vars originalutgåva 

trycktes 1925. Nyutgåvan innehåller åtskilliga ändringar av språket. Bland annat byttes alla 

plurala verbformer ut mot singulara former och många ty byttes ut mot för. Formen upp 

ändrades också till opp (von Hofsten 1935: 177) (se vidare i avsnitt 2.5 om förhållandet 

mellan upp och opp). Man kan alltså konstatera att Lagerlöf var mycket känslig för hur 

språkdebatten såg ut i samhället och lade mycket vikt vid hur hon utformade språket i sina 

texter, även om det inte alltid tycks ha varit självklart för henne i vilken riktning det var 

lämpligt att gå. 

I sin undersökning av fyra olika utgåvor av Gösta Berlings saga, från 1891 till 1933, fann 

Carin Östman (2014) att språket moderniserades främst mellan de två mellersta utgåvorna, 

den från 1895 och den från 1910. Moderniseringen gäller såväl stavning som ordvariation, 

lexikon och grammatik. Mellan dessa två utgåvor genomfördes den välkända 

stavningsreformen och det är därför inte så överraskande att nystavningen används i 1910 års 

utgåva. I viss utsträckning används kortformer av verb – taga byts till exempel ut mot ta men 

sade och skall är fortfarande de enda formerna av sina respektive verb och givit förblir 

vanligare än gett. Vad gäller andra ordklasser kan man se att formerna ned och intet i de allra 

flesta fall behållits men på enstaka ställen i dialog bytts ut mot de modernare ner och inget. 

(Även om ned fortfarande är omarkerat i skriven svenska, får ner ändå betraktas som den 

yngre formen.) I fråga om lexikon visade undersökningen att blott nästan helt bytts ut mot 

bara och att icke och ej inte längre förekommer alls, endast inte går att hitta i 1910 års utgåva. 

Också ty blir mycket mindre vanligt jämfört med tidigare utgåvor. Som nämnt registreras 

även moderniseringar i grammatiken, men inte i de drag som undersöks i denna uppsats; 

verbkongruensen upprätthålls i både narration och dialog. Söderlund (2010: 82) skriver att 

1910 års utgåva riktade sig till en yngre publik och därför medvetet gjordes mer modern i 

språket. Det är intressant eftersom N.H. naturligtvis är skriven för väldigt unga läsare och 
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utkom i sina två band 1906 respektive 1907 (varav det senare undersöks i denna studie). N.H. 

gavs alltså ut mellan 1895 och 1910 års utgåvor av Gösta Berlings saga. Dessutom är 

förändringarna som skett till 1910 års utgåva av Gösta Berlings saga enligt von Hofsten 

(1935: 176) de som övergripande skiljer Lagerlöfs tidiga verk från de som utkom 1906 och 

senare – alltså från och med N.H.  

2.2 Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige blir till 

Strax efter sekelskiftet 1800/1900 blev Selma Lagerlöf kontaktad av Alfred Dalin som var, 

och än mer skulle komma att bli, en viktig i person i utvecklandet av folkskolan. Dalin hade 

sett att Lagerlöf var en duktig och engagerad pedagog, och utifrån det han läst som hon skrivit 

för barn tyckte han sig se att hon kunde ge ett viktigt bidrag till det svenska skolsystemet 

(Edström 1996: 9–13). Hon ombads därför att skriva en lärobok om den svenska geografin för 

barn i tio- elvaårsåldern. Denna bok skulle komma att bli just Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige.  

Utöver Dalin var politikern och skolmannen Fridtjuv Berg en viktig person för projektet. 

Dessa två förespråkade en modern utbildning för Sveriges barn och önskade förnya 

skriftspråket. Berg var en av de viktigaste gestalterna för stavningsreformen 1906 (Alfvegren 

1992: 35). (Mer om den i avsnitt 2.5.) Även Lagerlöf tyckte att folkskolans läsebok behövde 

ersättas och instämde i de nya tankar om pedagogik som var på modet vid tiden (Edström 

1996: 10). Mer specifikt ansvarig för bokens språk var Adolf Noreen, professor i nordiska 

språk och respekterad i språkvetenskapliga sammanhang, trots sin radikala inställning till 

språkförändring (Alfvegren 1992: 34). Eftersom N.H. kom kort efter stavningsreformen 

slopades alla gamla dt, f, fv och hv i skrivandet av boken. En annan modernisering, föreslagen 

av Adolf Noreen, var att använda singulara verbformer i dialogen. Lagerlöf uttryckte en stark 

motvilja mot detta (Alfvegren 1992: 34–36) men Noreen fick som han ville och i det talade 

språket finns följaktligen bara singulara verbformer att hitta. Det enda undantaget från 

principen att använda singulara verbformer trots pluralt subjekt i dialoger utgörs av Kung 

Oscar II:s tal. Där gjordes bedömningen att det är ovärdigt landets kung att använda ett så 

”vulgärt” språk (Alfvegren 1984: 30). Slopandet av plurala verbformer (om än bara i 

dialogerna) är ett mycket modernt drag i boken och även de kommande årtiondena var N.H. 

väldigt ensam om att inte använda verbkongruens (Alfvegren 1992: 36). 

Även i andra frågor arbetade Lagerlöf för att behålla ett äldre språk. Hon motsatte sig till 

exempel starkt stavningen Sverge med argumentet att det var ovärdigt att ett lands invånare 
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inte skulle kunna stava dess namn (Alfvegren 1992: 38). I ett tidigt utkast av N.H. kan man se 

att Lagerlöf använt både gammalstavning och plurala verbformer. Dessutom finns andra äldre 

drag i texten (Alfvegren 1992: 37). Alltså kan man anta att Lagerlöf själv föredrog ett något 

äldre språk, eller åtminstone hade svårt att vänja sig vid de nya formerna, vilket Alfvegren 

(1992: 37) konstaterar.  

Läroboksförfattaren Valborg Olander lade stor vikt vid skönlitteratur som del av 

utbildningen och arbetade som en sorts sekreterare för arbetet med N.H. (Skbl 2018b). Hon 

fungerade som länk mellan Selma Lagerlöf och Adolf Noreen, och som sådan hörde hon sig 

brevledes för om olika språkdrag. Förutom de plurala verbformerna diskuterades vilka former 

som skulle användas av upp/opp, ned/ner och skall/ska’ och huruvida de skulle hålla sig till 

de äldre icke, blott och ty eller välja de modernare orden inte, bara och för. (Alfvegren 1992: 

35). 

Adolf Noreen hade många djärva förslag på hur språket skulle utformas och Alfvegren 

(1992: 36) skriver ”Noreen ville vidare att formerna mej, dej, sej, säja etc. skulle användas 

men Alfred Dalin och Fridtjuv Berg vågade inte gå med på detta.”  När läroboken till slut 

gavs ut tyckte många att den var alldeles för modern. Den nya stavningen och de singulara 

verbformerna ansågs vårdslösa och ovärdiga (Alfvegren 1992: 39–40). Lagerlöf själv var stolt 

över att ha skrivit en läsebok som barnen faktiskt kunde förstå (Edström 1996: 59). Att 

språket i boken hela tiden ansetts modernt bevisas av det faktum att man inte förrän 1981 

gjorde några ändringar i det, och när man väl gjorde det var det enbart de plurala 

verbformerna i narrationen som togs bort, i övrigt lämnades språket i sin originalform.1 

2.3 Laura Fitinghoff och Barnen ifrån Frostmofjället 

Författaren Laura Fitinghoff föddes i en prästgård i mitten på 1800-talet (Ronne 1992: 22). 

Hennes far var en mycket konservativ man och Laura Fitinghoff fick en traditionell 

uppfostran i hemmet i Sollefteå. Den konservativa uppväxten följde henne in i vuxenlivet där 

hon skrev om kvinnans roll som blid och lyhörd moder och maka. Hon visade också på mer 

progressiva tankar om till exempel sexualupplysning (Ronne 1992: 60–93) men Ronne (1992: 

62) menar ändå att ”Den inre övertygelsen om att kvinnans kall i första hand är äktenskapet 

och hemmet präglade hela hennes skrivande”. Den konservativa hållningen tycks ha 

inkluderat även förhållandet till språket. Under sitt vuxna liv arbetade hon aktivt med 

                                                 
1 Enligt den information som finns i den aktuella utgåvan från 1981. 
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språkpurism (Ronne 1992: 54) och man skulle därför kunna anta att hennes språk var 

konservativt även i andra avseenden. 

Fitinghoff debuterade 1885 med barnboken En liten verld bland fjällen som blev 

mycket uppskattad (Skbl 2018c) och skrev så småningom Barnen ifrån Frostmofjället 

(hädanefter BiF) som utkom 1907, alltså samma år som andra bandet av N.H. Berättelsen 

handlar om sju föräldralösa syskons vandring genom fjällen för att undkomma fattigstugan 

efter föräldrarnas död. Det är denna som blivit absolut mest läst av alla författarens böcker 

och det är i huvudsak den som Fitinghoff är känd för idag. Boken blev mycket 

uppmärksammad i Sverige och så småningom översatt till flera andra språk (Ronne 1992: 35).  

I BiF är den norrländska dialekten ett vanligt inslag (Nilson 1968: 149), och det var 

ett mycket medvetet val från Fitinghoffs håll. Hon ansåg att det bidrog till en genuin känsla 

och att det kunde vara nyttigt för Sveriges barn att bekanta sig med de olika landsmålen 

(Fitinghoff 1907: 9).  

I övrigt finns mycket lite skrivet om språket i BiF, det som står att läsa handlar om 

stilistiska drag, inte om val av stavning, enskilda ord eller grammatik. Ronne (1992: 34–35) 

konstaterar att det varken i Fitinghoffs egna eller dottern Rosas dagböcker finns särskilt 

mycket att läsa om böckernas tillkomst, trots att de båda skrivit mycket om sitt gemensamma 

liv och trots att författarskapet var en så viktig del av tillvaron.  

Marta Ronne (1992: 49) nämner att de båda författarna Fitinghoff och Lagerlöf hade 

visst umgänge och intellektuellt utbyte, men i vilken utsträckning det kan ha påverkat deras 

respektive skrivande framgår inte av uppsatsen.  

2.4 Barnlitteratur kring sekelskiftet 1800/1900  

Under 1800-talet utvecklades ett stort intresse för barnen och deras uppfostran och behov 

(Nordlinder 1999:7). Det dröjde dock innan den mer liberala synen på barn visade sig i 

barnböckerna. Eva von Zweigbergk (1965: 232) beskriver de många kvinnliga författare från 

övre medelklassen som på 1880-talet skrev böcker i syfte att fostra barnen till goda kristna 

medborgare. Här nämns bland andra Laura Fitinghoff, men von Zweigbergk (1965: 245 f) 

menar ändå att hennes debut En liten värld bland fjällen som kom 1885 kan betraktas som 

den första moderna barnboken. Även om den innehåller vissa moraliska pekpinnar visar den 

en ny bild av barn – med fantasi och energi och brister precis som verkliga barn.  

Vid sekelskiftet var alltså synen på barn och barnböcker mer modern, men det fanns 

fortfarande en tydlig strävan att litteraturen skulle bilda och fostra barnen och man var därför 
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noga med vad som kunde accepteras i en barnbok. Helst skulle verken vara klassiker såsom 

folksagor och fabler som kunde göra gott för barnets karaktär (Kåreland 2010: 4). Vid 

sekelskiftet 1800/1900 engagerade sig många folkskollärare i barnens tillgång till litteratur. I 

arbetarklassen hade de flesta barn enbart Folkskolans läsebok och enstaka religiösa skrifter att 

tillgå i hemmet. Man ville nu att alla barn skulle ha råd att få läsa litteratur av hög kvalité 

(Nordlinder 1999:7 f).  

Resultatet blev flera nya initiativ med tidskrifter för barn och det troligen största projektet: 

Barnbiblioteket SAGA med folksagor, fabler och liknande berättelser. SAGA gavs ut som 

häften med sagor, och med lärarna som litterära agenter fick man snart många prenumeranter 

(Nordlinder 1999: 7–9). Även för SAGA var Fridtjuv Berg en viktig person eftersom han 

bearbetade skrifterna i den första volymen innan den gavs ut (Nordlinder 1999: 7), och i 

egenskap av politiker och skolman hade han stor betydelse för projektets status (Nordlinder 

1999: 9). När man samlade berättelser till häftena valde man noggrant ut de allra bästa 

författarna och tecknarna (Kåreland 2010: 2) och ett återkommande namn i häftena var Selma 

Lagerlöf, vilket säger något om hur respekterad Lagerlöf var som författare av barnlitteratur 

redan innan N.H. kom. 

2.5 Förändringar i och debatter om språket under decennierna 

före och efter böckernas skrivande 

I slutet av 1800-talet diskuterades svenskans stavning flitigt, och detta utifrån framför allt två 

principer: den morfematiska och den ljudenliga. Den morfematiska principens anhängare 

använde argumentet om samhörighet – ordens stammar bör så långt som möjligt hållas intakta 

och böjningarna spegla morfologin. Förespråkarna för den ljudenliga principen framhöll 

istället att en ljudenlig stavning skulle vara mer begriplig för gemene man och underlätta 

undervisningen i landets skolor, eftersom den morfematiska stavningen kan vara svår att lära 

sig om man inte förstår de grammatiska reglerna bakom den (Callin 2014: 6 f). 1906 kom så 

den berömda stavningsreformen, föreslagen av Sveriges allmänna folkskollärareförening och 

utformad av ecklesiastikminister Fridtjuv Berg vilken, som nämnt i 2.2, var en av Lagerlöfs 

arbetsgivare i arbetet med N.H. Reformen innebar att alla f, fv och hv vid uttalat v ändrades till 

v, och att dt konsekvent blev t eller tt, alltså en seger för den ljudenliga stavningen. Reformen 

började genast användas i landets skolor och välkomnades av lärarna, men mötte skarp kritik 
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från andra håll. En stor petition lämnades in, och Svenska Akademien gick inte helt över till 

den nya stavningen förrän år 1950 (Teleman 2013: 84).   

Även på andra plan i språket sökte man närma sig det talade och verben blev en viktig 

fråga. De trycksvaga verben var de vars kortformer lättast tog sig in i skriftspråket. Bland 

dessa var ha och bli de som först började användas frekvent, redan på 1910-talet var 

kortformerna i bruk vid sidan av långformerna (Mårtensson 1988: 130). Kortformen ta för 

taga blev vanlig något senare (Mårtensson 1988: 130), och bör alltså varken ha varit någon 

självklarhet eller otänkbart vid tiden för skrivandet av de i denna uppsats undersökta 

böckerna. En undersökning av verbformer i romaner, dramer och brev från början av 1800-

talet till mitten på 1900-talet visar att formen lade, under denna period utgjorde 95 % av 

förekomsterna av lade och la. Motsvarande siffror för paren givit respektive gett, sade 

respektive sa och skall respektive ska är något lägre, men den äldre formen utgör ändå 87 % 

respektive 80 % och 67 % av förekomsterna (Smeds 2008: 21). Eftersom N.H. och BiF är 

skrivna i mitten av denna period kan man dra slutsatsen att de äldre verbformerna bör 

dominera i böckerna. 

När det kommer till ordvariation i andra ordklasser är dom en pronomenform som 

diskuterats framför allt sedan början av 70-talet. Dom som alternativ till de och dem utgjorde 

1977 endast 2,4 % respektive 10,3 % av alla uttryck för de/dem/dom, i dagstidningar 

respektive veckotidningar (Ewerth 1978: 25). Man har dock kunnat konstatera att när dom 

används är det ofta i återgivet tal (Ewerth 1978: 27), vilket det finns mycket av i både N.H. 

och BiF. Mårtensson konstaterar med hjälp av ett flertal studier att diskussionen om dom har 

varit den absolut största på området ordvariation och resulterat i många upprörda röster. Ett 

argument mot dom som omnämns är att den litterära traditionen bryts och att det förnyade 

språket så småningom fjärmar språkbrukarna från äldre texter. Ett argument i motsatt riktning 

handlar, precis som i diskussionen angående stavningsreformen, om önskan att skriften ska 

spegla talet, och att användandet av dom skulle följa en sådan princip (Mårtensson 1988: 135 

f). Man kan konstatera att dom fortfarande är aningen kontroversiellt och mindre vanligt än de 

och dem i den skrivna svenskan, men i början av 1900-talet får det betraktas som ett mycket 

progressivt drag. Som Ewerth visat var det ännu på 1970-talet mycket sällsynt och eftersom 

formen, som nämnt ovan, egentligen inte diskuterades förrän på 70-talet kan man anta att den 

innan dess varit så pass ovanlig att diskussionen inte varit aktuell.  

Ordparet upp/opp är ett drag som kan överraska. Idag är den absolut vanligaste 

formen i såväl skriftspråk som talspråk upp, och opp är i Svensk ordbok (2021) markerat som 

aningen ålderdomligt eller dialektalt. Man skulle därför kunna föreställa sig att opp var den 
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äldre och striktare formen som senare försvann. Så är dock inte fallet. Även vid 1900-talets 

början var upp den självklara formen i skrift medan opp var den mindre formella. I Svenska 

akademiens ordlista från 1900 är opp markerat just som vardagligt (och poetiskt). I det tidiga 

1900-talets strävan att närma sig talspråket och ”skriva som det låter” var alltså formen opp 

definitivt mer modern. 

Språkets lexikon förnyas ständigt. Ståhle (1970: 55) påpekar att ”[…] de egentligen 

begreppsbärande elementen i språket […] är känsligare för förändringar i tiden än ordböjning 

och syntax.” och han lyfter fram inte och bara som utmärkande exempel på ord vars stilvärde 

förskjutits (1970: 51). Han menar att bägge orden var så gott som otänkbara i ”vårdad 

sakprosa” vid sekelskiftet 1800/1900. Man kan anta att det fanns något större frihet i 

skönlitteraturen, men att dessa språkdrag inte var särskilt väl ansedda där heller. Mårtensson 

konstaterar år 1988 (s. 129) att blott betraktas som en gammalmodig synonym till bara och 

man kan alltså konstatera att ordet bara på dessa ungefär 90 år har gått från att betraktas som 

alldeles för modernt till en absolut självklarhet i skriftspråket. 

En undersökning av Sven Engdahl (1962: 77) har visat hur förhållandet mellan icke, ej 

och inte har förändrats i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri under slutet av 

1800-talet och första halvan av 1900-talet. Studiens tydligaste resultat är att inte under dessa 

72 år gått från att endast användas någon enstaka gång till att, om än med knapp marginal, 

vara den vanligaste av de tre synonymerna. I materialet från år 1900 är ej absolut vanligast, 

med ungefär dubbelt så stor andel som icke, och inte utgör endast 4 % av resultaten. 13 år 

senare har förhållandena ändrats kraftigt och det är nu icke som är den vanligaste synonymen. 

Man kan också se att inte på denna korta tid blivit fyra gånger så vanligt. Alltså skrevs N.H. 

och BiF under en tid då användningen av dessa ord genomgick stora förändringar.  

Frågan om verbkongruens var ständigt aktuell under första halvan av 1900-talet. De 

singulara verbformerna vid pluralt subjekt var illa ansedda i det lite striktare språket vid 

sekelskiftet 1800/1900 (Ståhle 1970: 51) och många grupper var inblandade i debatten. Bland 

annat landets lärare och journalister var starkt positiva till en reform (Alfvegren 1984: 6) 

medan Svenska Akademien precis som i frågan om nystavning var mer skeptisk (Alfvegren 

1984: 65 f). Alfvegren (1984: 5–7) menar att en viktig milstolpe var när TT (Tidningarnas 

Telegrambyrå) gick över till singulara verbformer 1945 eftersom det innebar att hela pressen 

från och med då slopade verbkongruensen. Skolorna fortsatte dock att lära ut de plurala 

verbformerna i ytterligare några år efter det och det får alltså ses som anmärkningsvärt att en 

lärobok utgiven så tidigt som 1906–1907 innehåller singulara verbformer vid pluralt subjekt. 
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Moduset konjunktiv var ett vanligt inslag i alla sorters texter i äldre svenska, men 

under den nysvenska tiden, det vill säga från 1732–1900, kom det att bli klart mindre 

frekvent. I lagtext var konjunktivformerna i presens tidigare mycket vanliga, men i mitten av 

1900-talet försvann de helt (Pettersson 1996: 182). Lagtexter är i regel skrivna med ett mer 

ålderdomligt språk än andra texter och därför bör andra genrer, kanske framför allt 

skönlitteratur som generellt har ett friare språk, ha förlorat konjunktivformerna betydligt 

tidigare. Ewerth (1993: 10) menar dock att preteritum konjunktiv av starka verb fortfarande 

användes relativt flitigt i sakprosa vid sekelskiftet, vilket talar för möjligheten att enstaka verb 

användes i konjunktivform även i skönlitteraturen vid 1900-talets början.  

Under senare halvan av 1800-talet fanns ett stort intresse för de svenska dialekterna, 

och oenighet rådde om huruvida de hörde hemma i skriften eller inte. Vissa ansåg att de 

kunde berika texter, och ett flertal författare använde sig av dem, men man föreställde sig 

också att det skulle kunna göra språket banalt och oestetiskt (Nilson 1968: 150 f). Att skriva 

på dialekt skulle ju stämma väl överens med ambitionen att skriva ljudenligt, åtminstone i 

återgivet tal av personer som talar dialekt, men den vinkeln tycks inte ha varit en del av 

debatten. 

3 Material och metod 

I avsnitt 3.1 beskrivs det material som studien utgår från och i avsnitt 3.2 hur undersökningen 

gått till. I kapitlets senare del (från 3.2.1 och framåt) finns mer ingående beskrivningar av 

studiens olika delar samt listor över de undersökta språkdragen.  

3.1 Material 

Studien utgår från de två böckerna och resultatet bygger på undersökningar av specifika 

språkdrag i andra bandet av N.H. och BiF. Att undersöka båda banden i N.H. skulle innebära 

avsevärt mycket mer arbete och knappast ge någon stor skillnad i resultaten. För att 

jämförelsen ska bli så jämlik som möjligt undersöker jag två böcker som kommit ut samma 

år. BiF blev en av de absolut mest uppskattade och lästa barnböckerna från åren 1906 och 

1907 vilket gör den relevant att använda i en jämförelse med N.H. Dessutom finns BiF 

tillgänglig i fulltext digitalt vilket är en förutsättning för att jag ska kunna göra sökningar i 

hela verken så som jag gör i denna studie. BiF är från 1907 och således valdes andra bandet 
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av N.H. för studien. För enkelhetens skull är det drygt tre sidor långa företalet i BiF inkluderat 

i undersökningen. Totalt innehåller andra bandet av N.H. 122 242 ord och BiF 64 787 ord. 

Resultaten utgår från sökningar i hela andra bandet av N.H. och hela BiF, men vilka 

drag som undersöks bygger på en närläsning (se avsnitt 3.2) av fyra kapitel i vartdera verket. 

För närläsningen av N.H. har jag valt följande kapitel: Kapitel 26: Arvskiftet (s. 88–92), 

kapitel 31: Valborgsmässoafton (s. 151–60), kapitel 40: En dag i Hälsingland (s. 270–186) 

och kapitel 50: Skatten på skäret (s. 423–432). De fyra kapitel som närläses är främst utvalda 

för att vara väl spridda i boken. Kapitlen som närläses i BiF är kapitel 4: Under morgonrusket 

inne och ute (s. 38–41), kapitel 13: I den dödas ställe (s. 74–80), kapitel 20: Eld (s. 107–114) 

och kapitel 30: Ute i bärskog (s. 171–172). Även dessa kapitel är valda framför allt för att de 

är jämnt fördelade i verket.  

3.2 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen börjar med en närläsning av de fyra kapitlen nämnda ovan. Under 

närläsningen noterar jag drag i stavning, ordvariation, lexikon och grammatik som kan vara 

värda att undersöka för att de antingen sticker ut som ålderdomliga för en nutida läsare, eller 

för att de är oväntat moderna för tiden då böckerna skrevs. Därefter undersöker jag hur 

vanliga de äldre dragen är jämfört med sina yngre motsvarigheter. Mer specifikt hur detta går 

till beskrivs i avsnitt 3.2.1, 3.2.1, 3.2.3 och 3.2.4. Under närläsningen noterar jag också 

huruvida de äldre och yngre dragen förekommer i narration och/eller i dialog. Endast drag 

som finns med i de närlästa kapitlen ingår i den faktiska studien. I avsnitt 4.5 behandlas i 

någon mån även andra drag, men det som där tas upp tillhör formellt sett inte studien och har 

ingen del i de slutsatser som dras av undersökningen. Det nämnda avsnittet syftar främst till 

att ge en bredare förståelse av språket i de två verken. 

Viktigt att ha i åtanke är att inte alla drag som var moderna i början av 1900-talet 

senare blev de dominerande. Former som mej och dej kan snarast för vissa nutida talare verka 

mer omoderna än mig och dig eftersom de användes flitigt på 60- och 70-talen men inte lika 

mycket idag. Dock är det hur moderna böckerna var när de först kom som undersöks och 

därför är det bara intressant huruvida ett språkdrag var modernt eller ålderdomligt när verken 

skrevs. (I avsnitt 3.3 finns en komplett lista över de drag som undersöks och vilka varianter av 

de olika dragen som bedöms som äldre respektive yngre.) 

 För delarna av studien som rör ordvariation och lexikon är det viktigt att de 

undersökta språkdragen finns med i åtminstone antingen äldre eller yngre form i båda verken. 
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I grammatikdelen kräver undersökningen om plurala verbformer egentligen bara att de båda 

verken behöver innehålla verb med plurala subjekt, vilket de naturligtvis gör, och för 

undersökningen om användande av konjunktiv krävs ingen motsvarighet eftersom bara 

frekvensen per tusen ord mäts. 

En nackdel med metoden är förstås att den i relativt stor utsträckning lutar sig mot en 

manuell urvalsprocess. De undersökta språkdragen i kategorierna ordvariation och lexikon 

väljs ut av mig, för att sedan kontrolleras i vetenskapliga skrifter och studier (vilket redogörs 

för i avsnitt 2.5). Det innebär att de drag som undersöks med säkerhet kan sägas vara 

relevanta för undersökningen, men att det är fullt möjligt att fler drag som hade varit givande 

för analysen helt enkelt inte kommit med. I den grammatiska delen är antalet undersökta 

aspekter kraftigt begränsat, framför allt på grund av ramarna för studien, och det är möjligt att 

en undersökning av andra eller fler drag skulle ge ett annorlunda resultat.  

Ett annat problem har att göra med skönlitteraturen som genre. Språket är alltid färgat 

av berättelsen, och kan därför skifta beroende på karaktärerna, deras sinnesstämning och 

huruvida situationen är högtidlig, vardaglig etc. Därför kan en kvantitativ undersökning av 

språket till viss del vara missvisande med avseende på vissa aspekter, i detta fall på hur 

modernt författarens språk är. Att en äldre variant förekommer några gånger kan bero på att 

man där vill göra en poäng i att någon talar väldigt gammaldags. På samma sätt innefattar en 

historia av samma författare färre ålderdomliga former om karaktärerna inte talar 

gammalmodigt.  

3.2.1 Stavning 

Att Selma Lagerlöf i N.H. använde sig av nystavning i fråga om dt, f, fv och hv är väl 

dokumenterat och jag anser inte att det kräver någon vidare undersökning. Ur BiF närläser jag 

fyra kapitel och bedömer det som tillräckligt för att avgöra hur gammalstavning och 

nystavning tillämpas i verket som helhet. Undersökningen av denna del innebär alltså bara att 

jag läser och noterar stavningen i narration och dialog i boken.  

3.2.2 Ordvariation 

Undersökningen av ordvariation består i en jämförelse av hur vanliga de äldre ordformerna är 

jämfört med de yngre i de respektive verken. När jag så undersöker ordet upp och dess vid 

tiden modernare stavning opp (uppåt och oppåt har inkluderats eftersom det som undersöks i 
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praktiken är huruvida upp stavas med u eller o) har jag sökt och fått fram hur många gånger 

upp (och uppåt) används respektive hur många gånger opp (och oppåt) används i ett av 

verken. Därefter summerar jag hur många gånger orden används totalt och räknar ut hur stor 

andel av förekomsterna som utgörs av stavning med u respektive med o. Sedan görs 

proceduren om för det andra verket så att jag får fram jämförbara siffror. Att böckerna 

innehåller olika många ord är inte ett problem eftersom antalet förekomster inte spelar någon 

roll för resultatet, det är enbart fördelningen som jämförs. 

3.2.3 Lexikon 

Undersökningen av lexikon innefattar i huvudsak ord som är markerade som ålderdomliga i 

Svenska Akademiens ordlista från 2015 och/eller Svensk ordbok från 2021. Det finns dock 

även många andra aspekter att ta hänsyn till. Som ovan nämnt (avsnitt 3.2) behöver orden 

finnas med i båda verken för att jämförelsen ska bli rättvis, och de som inte gör det stryks 

därför. Till den här skaran hör till exempel ordet vattuskräck som är den äldre benämningen 

på sjukdomen rabies (Svensk ordbok 2021). Det finns i BiF men saknas i både äldre och 

yngre form i N.H. En del ord utesluts också för att de av olika skäl är opraktiska att 

undersöka. Här kan som exempel nämnas verbet fortfara vilket är ett äldre ord för fortsätta 

(SAOL 2015). För att kartlägga användningen av verbet skulle man behöva söka efter alla 

olika böjningar av det, och detsamma gäller förstås alla andra verb. Detta gäller inte för 

verben som undersöks i verbvariation eftersom det där är just en särskild form av en särskild 

böjning som undersöks). 

För att studera användning av lexikon har jag gått till väga på samma sätt som för att 

studera verkens ordvariation. Jag söker och ser hur många gånger det äldre ordet och dess 

moderna motsvarighet förekommer i ett av verken och räknar sedan ut hur stor andel av 

förekomsterna som utgörs av den äldre respektive yngre varianten. Därefter upprepas 

förfarandet med sökningar i det andra verket så att skillnaderna i användning framgår. Precis 

som för undersökningen av ordvariation är verkens längd irrelevant eftersom det är 

fördelningen av de äldre och yngre motsvarigheterna som slutsatserna dras utifrån. 

Ett ord som ger de flesta moderna talare en stark känsla av att texten är gammal är 

konjunktionen ty. Den ersätts vanligen med för, därför att eller eftersom. Detta ord går inte att 

undersöka på ovanstående sätt, dels för att de moderna motsvarigheterna är flera, dels för att 

den vanligaste av dem, för, kan stå i många andra betydelser också. Trots detta väljer jag att 

undersöka ordet eftersom jag anser det vara en så tydlig markör för äldre språk. Eftersom 
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ovanstående metod inte fungerar jämför jag istället hur frekvent förekommande just ordet ty 

är i de två böckerna. Med hjälp av språkverktyget Swegram skapar jag egna korpusar för att 

kunna se den totala mängden ord i respektive verk. För att få mer exakta siffror än Swegram 

kan visa räknar jag därefter manuellt ut frekvensen, med måttet antal förekomster per tusen 

ord. Med hjälp av dessa siffror kan jag sedan jämföra hur vanligt ordet är i de respektive 

verken. Ungefär samma omständigheter gäller för subjunktionen ehuru som betyder fastän 

eller trots att och ånyo som i modern svenska kan ersättas med på nytt, igen, etc. De 

undersöks därför på samma sätt. 

3.2.4 Grammatik 

Denna del av undersökningen utgår från användandet av plurala verbformer och konjunktiv. 

Eftersom tillämpandet av verbkongruens i N.H. är väldokumenterat undersöker jag endast hur 

detta ser ut i BiF. Bara fyra kapitel närläses men jag bedömer det som fullt tillräckligt 

eftersom samma principer kan antas tillämpas boken igenom.  

I kapitlen som närläses i de två barnböckerna förekommer tre verb i konjunktiv: finge, 

ginge och komme. Enligt principen som nämns i andra stycket i avsnitt 3.1, alltså att bara drag 

i de närlästa kapitlen undersöks, är det dessa tre konjunktiver som ligger till grund för 

undersökningen om användandet av konjunktiv. Eftersom det inte finns någon konstruktion, 

verbböjning eller ord som kan anses vara självklar som modern motsvarighet till konjunktiv 

jämför jag, precis som i undersökningen av ehuru, ty och ånyo hur frekvent förekommande de 

tre konjunktiverna är i de två böckerna. Jag får därför användning för min swegramkorpus 

igen och räknar sedan manuellt ut frekvensen. Därefter kan jag jämföra användandet mellan 

de olika böckerna. 

3.3 Undersökta språkdrag 

Här listas de undersökta språkdragen i sin helhet, uppdelade efter respektive kategori.  

 

Stavning 

Gammalstavning respektive nystavning. 
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Verbvariation Ordvariation – andra ordklasser Lexikon 

Givit – gett  De/dem – dom  Icke – ej – inte 

Lade – la  Dig, mig, sig – dej, mej, sej Mor – mamma 

Sade – sa  Huru – hur   Spisa – äta 

Skall – ska  Intet – inget 

Taga – ta  Henne –’na   Ty per tusen ord 

  Ned – ner   Ehuru per tusen ord 

  Upp/uppåt – opp/oppåt  Ånyo per tusen ord 

  Sådant – sån’t   

Grammatik 

Plurala verbformer. 

Användningen av konjunktiv genom konjunktiverna finge, ginge och komme. 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som undersökningen har kommit fram till. Avsnitten 4.1, 

4.2, 4.3 och 4.4 visar resultaten för studiens tre första frågeställningar I avsnitt 4.5 redogörs 

för intressanta språkliga företeelser som framkommit under arbetets gång men som inte 

utgjort underlag för den faktiska studien och därför inte besvarat forskningsfrågorna. I avsnitt 

4.6 görs en kort sammanfattning av de skillnader mellan narration och dialog som 

undersökningen visat. 

Som nämnt i avsnitt 3.2 kan vissa äldre språkdrag förekomma på grund av 

omständigheter i berättelsen och göra att ett verk tycks ha gott om arkaismer trots att det inte 

finns några alls i narrationen. Därför kan det vara klokt att vid avläsning av tabellerna se inte 

bara till andelen utan också antalet förekomster, för att få en fingervisning om resultatets 

pålitlighet. Formen givit utgör visserligen 11 % av förekomsterna av givit och gett i N.H., men 

förekommer bara två gånger. Därför kan man inte med lika stor säkerhet avgöra hur medvetet 

eller vanligt användandet av givit är, det kan ha kommit med på grund av väldigt specifika 

situationer i handlingen eller för att spegla ett särskilt sätt att tala. Hade 11 % av 

förekomsterna av sade respektive sa i N.H. varit sade hade det inneburit 88 förekomster och 

alltså varit ett tydligare mått på hur författaren valt att använda orden. 
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4.1 Stavning 

I N.H. används, som konstaterat i avsnitt 2.2 den så kallade nystavningen, vilket var ett viktigt 

ställningstagande av bokens upphovsmän. Närläsningen av BiF visar att gammalstavning med 

f, fv, hv och dt genomgående används. Detta gäller i både narration och dialog, trots att 

språket i dialog i övrigt är väldigt talnära (mer om det i avsnitt 4.5).  

4.2 Ordvariation 

I tabellerna nedan visas för några olika ord hur vanliga de äldre respektive yngre ordformerna 

är i de två verken. Till vänster listas de äldre ordformerna, därefter antalet förekomster av 

dessa i de båda verken, följt av hur stor andel den äldre varianten utgör av ordparet ”äldre och 

yngre ordform”, och till höger listas slutligen de yngre formerna i ordparen, som alltså utgör 

de övriga procenten.  

Som nämnt i avsnitt 3.2 är det inte alltid så att de former som var mest moderna 

när böckerna skrevs är de som anses mest moderna idag, vissa av de yngre formerna blev helt 

enkelt aldrig tillräckligt etablerade eller accepterade för att tränga undan de äldre formerna. 

Tabell 4.1 visar resultaten för de undersökta verben och tabell 4.2 för övriga 

ordklasser. 

Tabell 4.1 Förekomst av äldre verbformer och deras yngre motsvarigheter i N.H. och BiF.2 I spalterna som visar 
antal står till vänster antalet förekomster av den äldre ordformen, och till höger det samlade antalet förekomster 
av ordparet äldre och yngre verbform. 

Äldre verbform   Antal N.H.  Antal BiF Andel N.H. Andel BiF Yngre verbform 

Givit     2/18 0/11 11 % 0 % Gett 

Lade    55/55 29/32 100 % 91 % La/la’  

Sade    801/802 165/219 100 % 75 % Sa/sa’ 

Skall3    26/314 45/215 8 % 21 % Ska  

Taga    3/96 10/120 3 % 8 % Ta 

                                                 
2 Alla procentsatser har avrundats till hela procent. 
3 Enstaka av förekomsterna i de båda böckerna syftar på hundskall, men detta borde inte påverka det totala 
resultatet nämnvärt. 
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Tabell 4.2 Förekomst av äldre ordformer i övriga ordklasser och deras yngre motsvarigheter i N.H. och BiF.4 I 
spalterna som visar antal står till vänster antalet förekomster av den äldre ordformen, och till höger det samlade 
antalet förekomster av ordparet äldre och yngre ordform. 

Äldre ordform Antal N.H. Antal BiF Andel N.H. Andel BiF Yngre ordform 

De/dem 2420/24225 1495/17506 100 % 85 % Dom            

Dig, mig, sig 1937/1937 675/955 100 % 71 % Dej, mej, sej 

Huru 0/300 68/111 0 % 61 % Hur           

Intet 13/19 10/13 77 % 77 % Inget                

Na’ 0/237 60/233 0 % 26 % Henne  

Ned 0/296 19/144 0 % 13 % Ner  

Upp/uppåt 284/427 126/262 77 % 48 % Opp/oppåt  

Sådant 67/67 14/39 100 % 36 % Sånt/sån’t  

 

En intressant iakttagelse är att undersökningen av ordvariation i N.H. visar att förhållandet 

mellan olika former för två tredjedelar av de undersökta ordparen är 100 % respektive 0 %, 

medan så bara är fallet för ett av ordparen i undersökningen av BiF.  

De tre av de undersökta verben som, äldre och yngre form sammanslagna, är 

vanligast i de båda böckerna och därför skulle kunna sägas vara de viktigaste för om språket 

får en gammaldags eller modern framtoning med avseende på verbvariation är sade respektive 

sa’, skall respektive ska och taga respektive ta. Man kan konstatera att N.H. genomgående 

använder den äldre formen för sade respektive sa’ medan BiF har en blandning, även om den 

har en klart övervägande del äldre former. För skall respektive ska och taga respektive ta är 

förhållandet det omvända, de äldre formerna är vanligare i BiF än i N.H. Skall återfinns i båda 

böckerna både i narration och dialog medan ska enbart används i dialog. Taga används bara i 

narration medan ta används både i narration och dialog. 

N.H. innehåller faktiskt, trots att det inte syns i tabellen, ett exempel på sa. Det är när 

en dalkulla berättar om sin tid i Stockholm och återger ett råd hon fått från en annan dalkulla: 

”Hon sa’ att jag skulle gå till en ryttmästare, som bodde vid Hornstull, och fråga efter arbete.” 

(s. 157. Min kursivering.) Att just detta tillfälle fått ordformen sa’ beror sannolikt på att det är 

en av få gånger som verbet förekommer i dialog. Det är inte möjligt att undersöka alla 

förekomster av sade men efter en översiktlig analys tycks det kunna vara fallet. Verbet 

                                                 
4 Alla procentsatser har avrundats till hela procent. 
5 Dom förekommer två gånger men syftar båda gångerna på substantivet. 
6 Dom förekommer 255 gånger och därför kunde inte alla kontrolleras men den stora majoriteten bör vara 
pronomenet dom och inte substantivet.  



22 
 

förekommer dock i N.H. i formen sade även i tal: ”Jag sade honom, att detta var första 

gången, som jag hade råkat fränder […]”  (s. 16. Min kursivering.) En lika översiktlig analys 

visar att sa även i BiF verkar användas uteslutande i dialog, och sade uteslutande i narration. 

På samma sätt som i undersökningen om verbvariation kan man anta att de vanligaste 

orden i undersökningen av andra ordklasser är de som har störst betydelse för språkets 

helhetsintryck. De tre av de undersökta orden i övriga ordklasser som är vanligast (äldre och 

yngre form sammanslagna) är de/dem respektive dom, dig/mig/sig respektive dej/mej/sej och 

upp/uppåt respektive opp/oppåt. Här kan konstateras att N.H. enbart använder den äldre 

formen för de/dem respektive dom och dig/mig/sig respektive dej/mej/sej medan BiF även 

använder de yngre i viss utsträckning. Även för upp/uppåt respektive opp/oppåt gäller att den 

då mer moderna och talspråksnära varianten är vanligare i BiF än i N.H. som oftast använder 

de äldre upp/uppåt.  

Dom används i BiF enbart i dialog, men de/dem används inte uteslutande i narration 

utan även vid vissa tillfällen i dialog. En viktig felkälla bör nämnas för undersökningen av 

de/dem och dom: Alla gånger som de används vid förväntat det inkluderas automatiskt i 

resultatet. Alltså är andelen dom i förhållande till de/dem egentligen ännu större. 

Användningen av de för det  behandlas vidare i avsnitt 4.5 där det också belyses med 

exempel. När de moderna formerna dej, mej, och sej används i BiF är det alltid i dialog, men i 

dialogerna förekommer även dig, mig och sig relativt ofta. För både BiF och N.H. gäller att 

upp används enbart i narration men opp i både narration och dialog. 

Formen ’na används inte alls i N.H. men i dialog och i åtminstone någon utsträckning 

i BiF. Det kan man se i följande citat från när geten Gullspira i brer ut sig på den enda bädden 

som syskonen ordnat åt gruppen: ”Hade hon inte varit gammelfolk så kunde en mest ha blifvit 

sint på na.” (s. 111. Min kursivering). 

Det språkdrag som sticker ut mest i den här undersökningen är jämförelsen mellan 

förekomster av huru och hur. Huru används, som tabellen visar, inte en enda gång i N.H. men 

hela 61 % av gångerna i BiF. Huru är markerat som ålderdomligt i Svenska Akademiens 

ordlista (2015) och i denna detalj är alltså BiF verkligen mer ålderdomlig än N.H. 

4.3 Lexikon 

I avsnitt 4.3 presenteras hur frekvent några äldre ord förekommer i förhållande till sina yngre 

motsvarigheter i de olika verken. Tabell 4.3 är uppbyggd på samma sätt som tabell 4.1 och 

4.2, alltså: Till vänster listas de äldre ordformerna, därefter antalet förekomster av dessa i de 
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båda verken, följt av hur stor andel den äldre varianten utgör av ordparet ”äldre och yngre 

ord” i båda verken, och till höger listas slutligen de yngre formerna i ordparen, som alltså 

utgör de övriga procenten.  

Tripletterna visas i en egen tabell (tabell 4.4) för att förhållandet mellan förekomster 

av de olika orden ska kunna åskådliggöras. I tabell 4.4 listas till vänster samtliga undersökta 

ord med tripletterna på varsin rad följt av antalet och andelen förekomster för samtliga tre ord 

i den ordning som orden står till vänster. 

I tabell 4.5 presenteras de ord som inte har någon självklar modern motsvarighet. Till 

vänster listas de undersökta orden följt av antalet förekomster i de två verken och slutligen 

antalet förekomster per tusen ord.  

Tabell 4.3 Förekomst av äldre ord i N.H. och BiF.7 I spalterna som visar antal står till vänster antalet förekomster 
av det äldre ordet, och till höger det samlade antalet förekomster av ordparet äldre och yngre ord. 

Äldre Antal N.H. Antal BiF Andel N.H. Andel BiF Yngre 

Mor 119/119 98/111 100 % 88 % Mamma  

Spisa 2/36 1/30 6 % 3 % Äta  

Tabell 4.4 Förekomst av äldre ord och deras yngre motsvarigheter i N.H. och BiF. 8 I varje spalt står den aktuella 
siffran för varje ord, med den äldsta först och den yngsta sist. 

Ord  Antal N.H. Antal BiF Andel N.H.        Andel Bif  

Blott/endast/bara 1/11/263 3/7/139 0 %/4 %/96 %        2 %/5 %/93 % 

Icke/ej/inte         1/0/1758          72/53/281 0 %/0 %/100 %     18 %/13 %/69 % 

Tabell 4.5 Förekomst av ehuru, ty och ånyo per tusen ord i N.H. och BiF. 

Ord Antal N.H. Antal BiF Per 1000 ord N.H. Per 1000 ord BiF 

Ehuru 0 2 0         0,03 

Ty 4 319 0,03         0,43 

Ånyo 1 0 0,01         0 

 

Med hjälp av tabell 4.3 kan vi konstatera att spisa knappt används alls i något av verken. I 

mor kan vi däremot se en liten skillnad, eftersom N.H. uteslutande använder mor medan BiF 

                                                 
7 Alla procentsatser har avrundats till hela procent. 
8 Alla procentsatser har avrundats till hela procent. 
9 Tre av dessa avser verbet ty och har uteslutits när frekvensen räknats fram. 
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faktiskt innehåller en del förekomster av mamma. Både mamma och mor används i BiF i såväl 

narration som dialog. De få gånger som en mor tilltalas tycks dock mor alltid användas, men 

värt att notera är att enda gångerna det händer verkar vara när syskonens mor ligger på sin 

dödsbädd och den situationen präglas av en högtidlig stämning.  

Icke, ej och blott undviks så gott som konsekvent i N.H. Den enda förekomsten av icke 

är när Nils nynnar på en visa. Man förstår av sammanhanget att det är en gammal folkvisa 

vilket kan förklara ordvalet. När blott förekommer är detta i En dag i Hälsingland (270 – 286) 

när en man berättar en historia om skogsråets nyårsritual under vilken hon märker ut de djur 

som rovdjuren ska ta under det kommande året: ”Somliga flockar var så små, att de bestod 

bara av en enda ko och några får. Andra utgjordes blott av ett par getter.” (s. 283. Min 

kursivering.) Som framgår av citatet används ordet bara i meningen innan, och det förefaller 

mest sannolikt att blott här har använts för att undvika att samma ord används igen så tätt 

inpå. Även i BiF är blott så gott som obefintligt. En av de tre förekomsterna finns i 

författarens företal, och för de andra två går det inte att se någon tydlig anledning till bruket 

av det äldre ordet. De båda förekommer i narration men i övrigt kan man inte se att de skulle 

ha något särskilt gemensamt eller att situationerna skulle vara mer högtidliga. Icke och ej 

används i viss utsträckning i BiF. En översiktlig analys visar att de bara tycks användas i 

narration, aldrig i dialog. Inte används ofta, både i narration och i dialog.  

Ehuru används, som framgår av tabellen, två gånger i BiF och inte en enda gång i 

N.H. De två gånger det används i BiF är i narration, men i övrigt kan jag inte se att tillfällena 

skulle vara av något särskilt slag som kräver en äldre synonym istället för en yngre. Båda 

tillfällena är i beskrivningar av vad någon gör. Den enda gång som ånyo används i N.H. är i 

en poetisk beskrivning av solnedgången, och man kan därför anta att författaren valt detta ord 

för den stilistiska effektens skull. ”Det var havet, som låg mjölkvitt och skiftade i rosenrött 

och himmelsblått, och när de svängde förbi strandklipporna, fingo de ånyo se solen, som 

hängde över det, stor och röd och färdig att dyka ner i vågorna.” (s. 427. Min kursivering). 

Den verkliga skillnaden mellan verken som går att se i denna tabell är att ordet ty i BiF 

förekommer relativt ofta. Ordet är (även med de irrelevanta träffarna borträknade) oerhört 

mycket vanligare i BiF än i N.H. I de båda böckerna förekommer ty enbart i narration, med 

undantaget i BiF när mellanbrodern Månke ombeds citera lilla katekesen och alltså läser en 

skriven text innantill.  



25 
 

4.4  Grammatik 

Undersökningen av böckernas modernitet i grammatiken baseras på två språkdrag: 

verbkongruens och användningen av konjunktiv. Som nämnts i avsnitt 2.5 var de singulara 

verbformerna vid pluralt subjekt en tydlig modernitetsmarkör vid sekelskiftet 1900 och något 

som Lagerlöf motvilligt tillämpade i dialogen (med undantag för när kungen håller tal) i N.H. 

men inte i narrationen. I den här frågan är de två verken lika, även BiF innehåller plurala 

verbformer i narrationen men inte i dialogerna. Detta gäller både när barnen talar med 

varandra och när de träffar på vuxna främlingar som talar till dem. Det finns dock några 

undantag från regeln, till exempel används pluralformen skola vid ett flertal tillfällen i 

dialogen. Följande citat är hämtat från en söndag när några av syskonen bråkat med två andra 

barn och de ber Ante predika för dem så att de ska bli snälla igen: ”Och vi skola sjunga 

tillsammans, vet du, Ante.” (s. 189. Min kursivering.) 

Tabell 4.6 Förekomst per tusen ord av konjunktiv i N.H. och BiF. 

Ord Antal N.H. Antal BiF Per 1000 ord N.H. Per 1000 ord BiF 

Finge 21 2 0,17  0,03 

Ginge 4 1 0,03  0,02 

Komme 13 3 0,11  0,05 

 

I tabellen kan vi se att framförallt finge är betydligt mycket vanligare i N.H. än i BiF men att 

även de andra konjunktiverna, ginge och komme, är vanligare i N.H. Konjunktivformerna står 

att finna i såväl narration som dialog i båda verken. 

4.5 Iakttagelser 

I detta avsnitt presenteras resultat som inte ingår i den faktiska undersökningen men som kan 

vara av allmänintresse eller ge en bättre helhetsbild av verkens språk. 

Fitinghoff använder sig i BiF av många talspråkliga drag som inte undersöks i den här 

studien. Eftersom en stor del av stavningsdebatten vid tiden handlade om att ”skriva som det 

låter” var detta ett val som verkligen kan sägas spegla tidens tankegångar om skriftspråket. 

Vissa av de drag som Fitinghoff använder kan idag verka alltför talspråkliga, men kunde 

mycket väl ha blivit standard i skriftspråket. Ett sådant exempel är verbet säga som i BiF 
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faktiskt en gång stavas med j, precis som Adolf Noreen önskade att det skulle i N.H. Det är i 

direkt anföring i en tillsägelse från den äldste pojken till en av de yngre bröderna: ”Är du 

tokig som rent drar ondt öfver oss med att säja om så farliga ord.” (s. 69. Min kursivering). 

Lustigt nog finns ett ord till som stavas enligt Noreens radikala önskemål. Vid det enda 

tillfället i BiF som Sverige nämns stavas det nämligen Sverge. Det är i dialog, men i en 

allvarlig utläggning om att ”[…] göra allting just som i tanke på att Sverges namn skulle 

komma med […]” (s. 71. Min kursivering). Ett talspråksdrag som används till och med i 

narrationen är formen setat vid förväntat suttit. Följande citat är ur narrationen när Ante 

beskriver mannen som givit dem husrum för natten: ”[…] såg ut som han setat i stugan 

alldeles ensam.” (s. 39. Min kursivering). 

Ett annat talspråksdrag i BiF är de som i dialogerna oftast ersätter det förväntade det, till 

exempel när storasyster Maglena berömmer småsystrarna som fått mjölk och inte längre 

gråter av hunger: ”Så ja, de va granne småstinter, som int grine länger” (s. 16. Min 

kursivering). Det vore inte konstigt alls om stavningen de hade kommit att bli ett accepterat 

alternativ till det, precis som stavningen dom för de och dem ju fått en viss spridning. BiF 

använder sig alltså betydligt mycket mer av ljudenlig stavning än N.H. som använder mycket 

färre talspråkliga former. 

Under min läsning noterade jag också att Fitinghoff i ett flertal ord använder ä och e på 

ett idag okonventionellt sätt. Till exempel skrivs bärnsten med e, och ibland stavas heller och 

hellre med ä. BiF stavar dock inte alltid heller och hellre med ä, i narration stavas heller alltid 

med e, och det gör det ofta även i dialog. Hellre och hällre är bara med totalt fem gånger i 

boken och de två av dessa som återfinns i narration stavas med e, enligt gängse regler. Utav 

de tre som återfinns i dialog stavas två med ä och ett med e. 

Frågan om tilltal är svår att undersöka i de här böckerna eftersom karaktärerna i huvudsak 

är barn och djur, som oftast tilltalar varandra med du. I kapitlen som närläses förekommer 

ingen som har en faktisk titel. Ni-tilltal tillämpas dock i någon utsträckning i de närlästa 

kapitlen i N.H. Detta är till exempel när Nils talar till ledargåsen Akka under deras nattliga 

utflykt till Väderöarna: ”Men jag visste ju, att ni brukar ha goda skäl för vad ni gör.” (s. 429. 

Min kursivering). I de närlästa kapitlen i BiF används inga ni-tilltal, men en snabb sökning i 

resten av verket visar att det faktiskt tillämpas ett flertal gånger i andra kapitel. Detta till 

exempel när barnen talar med sin döende mor i bokens början och när Ante tackar en gammal 

man som skänkt honom en klocka. Alltså kan man misstänka att BiFs relativa brist på ni-tilltal 

egentligen har med uppsättningen av karaktärer att göra, och inte med ett aktivt val att 

undvika det. 
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4.6 Skillnader mellan narration och dialog 

I detta avsnitt sammanfattas de generella skillnader som konstaterats mellan språket i 

böckernas narration och dialog. Eventuella undantag från det huvudsakliga mönstret tas alltså 

inte hänsyn till. 

Vad gäller de vanligaste verben i undersökningen av verbvariation visar böckerna på en 

väldigt likartad fördelning: Den äldre formen sade används i narration medan sa används i 

dialog. Skall används i både narration och dialog men den yngre formen ska används bara i 

dialog och taga används bara i narration medan den yngre motsvarigheten ta används både i 

narration och i dialog.  

För de andra ordklasserna i ordvariationsavsnittet kan vi konstatera ett mönster i BiF, 

vilken innehåller både äldre och yngre former för de/dem respektive dom och dej, mej, sej 

respektive dig, mig, sig: När de yngre formerna används är det endast i dialog, medan de äldre 

formerna återfinns i både narration och dialog. Formen opp används i båda böckerna i både 

narration och dialog medan upp används enbart i narration.   

De ålderdomliga orden icke och ej används enbart i narration i BiF, vilket är det av de två 

verken som använder orden, och ty används i de båda verken enbart i narration. 

Den tydliga skillnaden i mellan narration och dialog vad gäller grammatiken är att plurala 

verbformer enbart används i narration i både N.H. och BiF, och att dialogerna följaktligen 

genomgående saknar verbkongruens. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att verken i huvudsak använder ett mer ålderdomligt 

språk i narrationen än i dialogen. 

5 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som studien har visat. Framför allt berör det aspekter som 

kan påverka hur man väljer att tolka resultatet och vilka omständigheter som kan ha påverkat 

språket i olika avseenden. 

De båda böckerna kom bara året efter stavningsreformen (och första bandet av N.H. till 

och med samma år som reformen). Som nämnt i avsnitt 2.5 var Sveriges allmänna 

folkskollärarförening väldigt pådrivande i debatten om en stavningsreform och dåvarande 

ecklesiastikminister Fridtjuv Berg som till slut genomförde reformen var en av 

uppdragsgivarna. Därför hade det varit märkligt om N.H. inte varit skriven med den nya 
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stavningen. Att BiF är skriven med den gamla stavningen är möjligen mer oväntat, man hade 

kunnat vänta sig att förlagen i sin korrekturläsning efter 1906 ändrade allt som trycktes till 

nystavning. Man bör dock ha i åtanke att nystavningen mötte häftigt motstånd på sina ställen 

och att det kan ha varit ett medvetet val av Fitinghoff och förlaget att inte använda den för att 

inte stöta sig med reformens motståndare.  

Som konstaterat i avsnitt 4.2 är det i många fall en absolut fördelning mellan ordformerna 

i N.H., men inte i BiF. Det vittnar om det mycket medvetna arbete som Lagerlöf, Noreen, 

Olander med flera gjorde med språket i N.H. Eftersom Fitinghoff inte hade någon kommitté 

som stod bakom eller ansvarade för hennes arbete valde hon själv hur språket skulle utformas, 

och därför blev språket inte lika systematiskt. De ord som konsekvent förekommer i samma 

form i N.H. är bevisligen de som diskuterats av de ansvariga och kan därför antas vara de som 

ansetts viktigast. Dessa är genomgående högfrekventa ord och de blir därför tongivande för 

bokens helhetsintryck. Värt att notera är att upp/uppåt och opp/oppåt båda förekommer ofta i 

boken trots att vi vet att detta var en av de frågor som Valborg Olander aktivt tog upp och 

trots att ordet är frekvent använt. Kanske kom man aldrig överens om formen och valde att 

behålla författarens egen variation. (För vidare diskussion av opp/oppåt se längre ner i detta 

kapitel.)  

Ser man till de andra frågor om ordvariation och lexikon som Olander tog upp i sina brev 

kan man konstatera att det endast är ned som inte används alls i N.H., men kanske kan man 

hävda att även icke och blott blivit bortvalda eftersom de bara förekommer varsin gång och då 

under särskilda omständigheter. Skall har oftast valts bort till förmån för ska men förekommer 

ändå som konstaterat i viss utsträckning i boken, i både narration och dialog. Inte heller ty har 

man valt att systematiskt tillämpa eller undvika. Alltså verkar det som att många av idéerna 

om modernisering aldrig helt och hållet omsattes i praktiken.  

Undersökningen av verbvariation visade, som bekant, att ta används i både narration och 

dialog i de båda böckerna medan sa och ska bara används i dialog. Alltså tycks de äldre 

formerna av sade respektive sa och skall respektive ska av författarna fortfarande ha ansetts 

vara de mest neutrala medan förhållandet skiftat i fråga om taga respektive ta. Att kortformen 

ta får fler domäner än ska och sa är helt och hållet väntat med tanke på de studier som 

hänvisas till i avsnitt 2.5. 

Det är intressant att se att vissa drag som i N.H. lutar åt det moderna har en äldre prägel i 

den utgåva av Gösta Berlings saga som utkom 1910. Till exempel används gett oftare än givit 

i N.H. men i Gösta Berlings saga (1910) används oftast givit. Detsamma gäller skall och ska 

och ned och ner. Fastän ska är den dominerande formen i N.H. används endast skall i Gösta 
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Berlings saga (1910), och som konstaterat används endast ner i N.H. men i Gösta Berlings 

saga (1910) oftast ned. Dessutom används, som nämnt i avsnitt 2.1, plurala verbformer i 

dialogen vilket förstås ger hela verket en äldre prägel eftersom det är ett så frekvent drag. 

Andra drag har däremot fått en mer modern utformning i 1910 års utgåva av Gösta Berlings 

saga. Detta gäller taga och ta som i N.H. vid några tillfällen fått den äldre formen men som i 

Gösta Berlings saga (1910) genomgående har formen ta. Detta innebär också att von 

Hofstens slutsats att förändringarna som gjorts till just 1910 års utgåva i stor utsträckning 

visar Lagerlöfs ”nya” språk från N.H. och framåt (se avsnitt 2.1), inte verkar stämma i så hög 

grad som man lätt kan få intryck av när man läser hennes artikel. Att några drag har fått en 

äldre form i Gösta Berlings saga (1910) trots att den givits ut senare beror troligen på att 

Selma Lagerlöf under arbetet inte hade samma språkradikala kommitté jämte sig som hon 

hade när N.H. skrevs. Eftersom vi vet att Lagerlöf motsatte sig en del moderniseringar och i 

vissa fall verkar haft svårt att vänja sig vid de nya formerna är det rimligt att anta att hon 

undvek vissa av dem när hon var mer fri att själv utforma språket.  

Något annat som är intressant är att inte i båda böckerna dominerar klart över icke och 

ej trots att inte ska ha varit rentav ”otänkbart” i god skriven svenska när böckerna författades 

(se hänvisningen till Ståhle i avsnitt 2.5). Tack vare Olanders brev som beskrivs i avsnitt 2.2 

vet vi att detta handlade om ett ytterst medvetet val i N.H. Att även Fitinghoff använder det i 

så stor utsträckning är mer förvånande, men anledningen till detta är troligen att 

skönlitteraturen har mer stilistisk frihet än till exempel facktexter. 

Generellt ser man i undersökningen, precis som konstaterat i avsnitt 4.6, att de former, 

ord och mönster som kategoriserats som äldre är betydligt mer vanliga i narration än i dialog. 

Det gäller inte för stavningen men för såväl ordformer och lexikon som för grammatik. I vissa 

fall är de helt uppdelade, som i frågan om verbkongruens, i många fall används den yngre 

varianten bara i dialog, medan den äldre används i både narration och dialog, till exempel 

formerna de/dem respektive dom i BiF. Man kan anta att detta är ett stilgrepp från 

upphovsmännens sida för att dialogerna ska få ett mer talnära språk än den aningen mer 

formella narrationen. Ord som av ett språks talare betraktas som gammalmodiga används inte 

sällan för att ge en mer högtidlig klang åt språket, och det är därför inte så konstigt att de äldre 

varianterna där fått lämna plats åt de yngre när talat språk återges. Ett intressant ordpar att titta 

på i det här avseendet är upp/uppåt respektive opp/oppåt eftersom förhållandet hunnit ändras 

sedan böckerna skrevs. I böckerna används opp/oppåt, vilket då betraktades som mer 

modernt, i både narration och dialog medan upp/uppåt som främst var en skriftform endast 

används i narration. Vi minns från avsnitt 2.1 att det var från upp till opp och inte tvärtom 
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som man ändrade när den nya utgåvan av Charlotte Löwensköld kom 1933. Alltså ansågs 

stavningen med o mer modern även 1933. Som nämnt är opp markerat som ”något 

ålderdomligt” i den senaste utgåvan av Svensk ordbok (2021) men det är på samma gång 

markerat som ”vardagligt” i Svenska Akademiens ordlista (2015). Alltså har den lediga prägel 

som ordet tycks ha haft i början av 1900-talet till viss del behållits, men det verkar osannolikt 

att en bok som gavs ut idag skulle använda formen opp/oppåt eftersom det för de flesta talare 

upplevs som en gammalmodig form. 

Det finns alltså många aspekter att ta hänsyn till när man analyserar böckernas språk, 

och många faktorer som spelar in i dess utformning. I detta avsnitt har jag tagit upp några av 

de som jag funnit mest intressanta och tankeväckande, men det är inte möjligt att beröra alla. 

Med det sagt presenteras i följande kapitel de slutsatser som dragits av studien.  

6 Avslutning 

Hur ligger det då till? Hur stora skillnader finns mellan de två barnböckernas språk och var 

N.H. verkligen så annorlunda och radikal? 

När det kommer till stavning kan man enkelt konstatera att N.H. var mer modern 

eftersom den är skriven med nystavning medan BiF är skriven med gammalstavning. 

Undersökningen av ordvariation ger väldigt blandade resultat; båda verken använder sig i hög 

utsträckning av flera äldre former men innehåller för vissa ordpar enbart eller nästan enbart 

den yngre formen. Resultaten i avsnitt 4.3 om verkens lexikon visar bara obetydliga skillnader 

mellan ordvalen i de olika böckerna. I grammatiken kan man se att det viktigaste undersökta 

draget, verbkongruens, behandlas precis likadant i de båda verken men att konjunktiverna 

används betydligt mer i N.H. Den enda betydande skillnaden mellan böckernas språk är 

nystavningen, och de sammantagna resultaten visar att böckerna var ungefär lika moderna när 

de kom 1907.  

Alltså kan vi fastslå att N.H. inte alls var så ensam i sitt slag som man lätt får intryck 

av; BiF var i många fall nästan precis lika modern och i fråga om vissa språkdrag rentav mer 

nymodig än N.H.  

Ett större material hade förstås gjort resultaten säkrare och därför hade det varit 

mycket givande att göra en liknande studie med fler barnböcker och fler aspekter, främst vad 

gäller stavning och grammatik. Det hade också varit intressant att jämföra barnböckernas 

språk med samtida böcker för vuxna för att se om man i dem är mindre mån om att använda 
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ett modernt och taltillvänt språk. Barnboksspråket är undersökt i relativt liten utsträckning, 

med N.H. som tydligt undantag. Detta kan vara anledningen till den utbredda uppfattningen 

att N.H. skulle ha varit så unik i sitt språk.  

Under skrivandets gång har jag också alltmer kommit att intressera mig för 

Fitinghoffs språk som är tämligen outforskat, och då särskilt för hennes omfattande 

användande av talspråk som till och med återfinns i narrationen. En kartläggning av detta 

skulle ge en större förståelse för såväl berättarstilen som historierna.  
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