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Sammandrag
Denna uppsats undersöker den svenska stavningsreformens påverkan på en tidning riktad till
barn. Språkreformen gick igenom 1906 och började då gälla för skolor. Syftet med
undersökningen är att undersöka hur snabbt reformen anammades av en tidskrift riktad mot
barn, men även att jämföra med en undersökning som gjorts på tidningar med en vuxen
målgrupp. Undersökningen har utgjorts av en excerpering av ord som antingen nystavats eller
gammalstavats ur ett antal avsnitt av Folkskolans barntidning. Det som har analyserats har
varit den del av tidningen som kallas ”Tomtebrev”, där tidningens skapare Stina Quint har
skrivit under en pseudonym som ”Nisse tidningstomte” och skrivit små brev på cirka en sida
till läsaren. Mina fynd har sedan sammanfattats i ett antal tabeller. Detta resultat jämförs
sedan med den tidigare undersökningen. Slutsatsen av undersökningen blev att Folkskolans
barntidning började med nystavning 1907 och att jämförelsen med den tidigare
undersökningen gav att en av tidningarna riktade till vuxna hade börjat med viss nystavning
redan 1906, vilket var tidigare än Folkskolans barntidning, men att det verkade som att
Folkskolans barntidning gjort ett heltäckande byte tidigare.
Nyckelord: Folkskolans barntidning, Kamratposten, språkreform
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1 Inledning
Sverige antog en ny stavningsnorm år 1906 som dikterade hur v-ljudet och t-ljudet skulle
stavas, från och med då skulle man skriva vem istället för hvem och rött istället för rödt. En av
personerna som var väldigt drivande i denna fråga var en man vid namn Fridtjuv Berg, som
var en politiker som var engagerad i skolan. Han gick faktiskt vidare till att bli
ecklesiastikminister, den minister som hade hand om kyrkan, men även skolfrågor. Berg
engagerade flera lärarförbund i arbetet att driva fram en reform som skulle förenkla det
svenska språket, resultatet av detta arbete är språkreformen som trädde i kraft år 1906.
Stavningsreformen inträdde först i skolorna, med direkt verkan det året. Det var inte förrän
1912 som myndigheterna skulle gå över till nystavning (Olsson 2014).
Om reformen började gälla i skolorna omgående, hur såg det då ut för annat som riktades
till unga? Exempelvis i en tidning riktad till barn. Någon som skapat en tidning för barn var
en lärare vid namn Stina Quint som tyckte att det var alldeles för dyrt med böcker och att
detta gjorde att skolbarnen läste alldeles för lite. Hon fick idéen om att starta en tidning riktad
till skolbarn med sagor och berättelser, som man skulle kunna prenumerera på till ett
överkomligt pris. Det var så Folkskolans barntidning såg sitt första ljus 1882, ”boken som
aldrig tar slut”. Folkskolans barntidning har alltså funnits sedan innan stavningsreformen
trädde i kraft och den finns faktiskt än i dag, men under ett annat namn: Kamratposten.
(Kamratposten 2012)

1.1 Syfte
Syftet med denna undersökning är att försöka ta reda på hur snabbt stavningen anpassades för
unga läsare, eftersom att stöd för språkreformen fanns bland många lärare och eftersom den
först trädde i kraft inom skolan. Min hypotes är att just därför kommer bytet från hv-, -fv- och
-f- till v- och -dt till -t ha gått snabbare i tidningar riktade till barn än för tidningar riktade till
vuxna. Genom att titta på en tidning riktad till barn, som fanns på marknaden innan
stavningsreformen och som fortsattes ges ut även efter, vill jag undersöka hur snabbt
processen gick. Min intention är även att jämföra detta resultat med en tidigare undersökning
av svenska dagstidningars reformvillighet. Mina frågeställningar blir alltså: hur snabbt
förändrades stavningen i en tidning riktad till barn och gick det snabbare eller långsammare
än i en tidning riktad till vuxna?
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2 Bakgrund
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom en del kring stavningsreformen och bakomliggande
faktorer. Jag kommer även att presentera Fridtjuv Berg, en betydande person för
genomförandet av reformen. Efter det kommer jag att ta upp Stina Quint, grundaren till
Folkskolans Barntidning och sen lite om tidningen i sig.

2.1 Stavningsreformen 1906
1869 hölls det Nordiska Rättstavningsmötet i Stockholm. Det skulle kunna sägas vara där
som tanken om någon slags språkreform började. Det lades fram idéer på både en mer
ljudenlig stavning och en mer skandinavisk stavning. Svenska Akademien är ett exempel på
några som inte var intresserade av en ändring i språket, men det fanns andra som hade andra
idéer. Adolf Noreen, en akademiker från Uppsala Universitet, hade mer radikala tankar som
han bland annat delade med sig av i tidskriften Nystavaren (Teleman 2013:50). Förutom
ändringarna som senare drevs igenom, hade han även tankar om hur j-ljudet skulle stavas och
användningen av ä/e (Riksarkivet 1990–1991).
I sin artikel i tidskriften Språkvård, utgiven av Svenska språknämnden, skriver Staffan
Hellberg om språkreformen från 1906. Språkreformen tog formen av ett cirkulär som
skickades ut och innebar att alla skolor från och med då var tvungna att följa den senaste
upplagan av Svenska akademiens ordlista som kommit ut år 1900, förutom på vissa punkter.
Numera skulle man inte längre stava ord som hvem, skrifva och måladt som man tidigare
gjort, utan den nya stavningen innebar att hv- skulle stavas v-, -f- eller -fv- skulle stavas -voch -dt skulle stavas -t eller -tt. Tanken bakom detta var till största delen av fonematiska
anledningar, man ville så långt som möjligt att en bokstav skulle representera ett ljud.
Svenska Akademien var till en början inte speciellt positivt inställda till reformen. Det tog till
ordlistan som gavs ut 1923 innan de hade tagit med den nya stavningen, och då hade de även
med -dt som en alternativ stavning. Det var inte förrän i upplagan som kom ut 1950 som den
nya stavningen var helt införd av Svenska Akademien (Hellberg 2006:18–20).

2.1.1 Fridtjuv Berg
En drivande person när det kom till stavningsreformen var Fridtjuv Berg, han var både en
utbildad folkskollärare och ecklesiastikminister vid tidpunkten för reformen. Men hans arbete
började inte då, utan han hade under en lång tid innan engagerat sig på olika sätt i
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stavningsfrågan, detta enligt Joakim Landahls bok Politik och pedagogik – En biografi över
Fridtjuv Berg (2016). Samtidigt som man höll det nordiska rättstavningsmötet, som nämns
ovan, hade Fridtjuv Berg anställning på en folkskola i Finspång, där det experimenterades
med nystavning utifrån rekommendationer från rättstavningsmötet (Landahl, 2016:350).
Bergs största anledning till att engagera sig i stavningsfrågan verkar ha att göra med
stavningsförmågan hos folkskoleeleverna. Han ansåg att det tog alldeles för mycket tid för
eleverna att lära sig att stava korrekt, att det inte vore orimligt att tänka att det var i språket
som problemet låg. Han var engagerad inom Sveriges allmänna folkskollärarförening, SAF,
som under slutet på 1800-talet blev positivt inställda till en reform (Landahl, 2016:354–355).
Berg blev som tidigare sagt ecklesiastikminister 1905 och det var via denna post han kunde
skapa det cirkulär om den nya stavningen, som kom att gälla för alla skolor. Det var alltså
endast i skolor som den nya stavningen började gälla, det kom att dröja innan den fick
spridning till andra delar av samhället (Landahl 2016:358–361).

2.2 Stina Quint och Folkskolans barntidning
Det här avsnittet om Folkskolans barntidnings skapare Stina Quint kommer att utgå från
boken Kvinnors väg till fullvärdigt medborgarskap (1997) av Stina Nicklasson. Stina Quint
var folkskollärare själv, född och uppväxt i Frilestads socken utanför Helsingborg. När hon
växte upp hade hon inte mycket böcker omkring sig och hon fann de allra flesta skolböcker
torra och tråkiga, detta har antagligen inspirerat henne till att skapa Folkskolans barntidning.
Senare i livet var hon även mycket politiskt engagerad, bland annat satt hon som
kommunalpolitiker i Stockholm. Men det som är viktigt för denna uppsats är tidningen
Folkskolans barntidning, senare kallad Kamratposten, som Stina Quint hade idéen till. Hon
började med att vända sig till SAF, som även den tidigare nämnda Fridtjuv Berg var en del av.
De var intresserade, men hade inte samma mål som Quint hade. Istället tog hon saken i egna
händer och startade ett bokförlag tillsammans med vännen Lilly Hellström. Till en början låg
förlaget i Nyköping och gav endast ut tidningen, men när de hade möjlighet att expandera
flyttade de till Stockholm. Väl i Stockholm började de även ge ut böcker.
Tanken med Folkskolans barntidning var att ge barn något annat att läsa utanför skolan,
som inte skulle vara alltför dyrt, vilket böcker ofta var. Det var även viktigt att barnen skulle
läsa om saker som intresserade dem, men som även verkade fostrande och verkade för en god
moral, som på den tiden bland annat involverade gudsfruktan och fosterlandskärlek. Ett
nummer innehöll en blandning av sagor, berättelser från verkligheten och lite klurigheter som
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läsarna kunde fundera över och ibland även ett brev från tidningens skapare, under
pseudonymen Nisse tidningstomte. Texterna och bilderna i tidningen var allt som oftast
bidrag från stora författare och konstnärer, bland annat nobelpristagaren Selma Lagerlöf och
den kända tomtemålaren Jenny Nyström. Det kom ut ett nytt nummer varje vecka, förutom
under sommarlovet.
Tidningen såg ungefär likadan ut fram till Stina Quints död 1924, efter det blev den lite
annorlunda. Man skrev inte längre till barnen och undanhöll vad som hände i världen. Man
skrev bland annat ingenting om andra världskriget, utan ville skydda barnen från verkligheten.
Så här var det fram till 1950, då tidningen även bytte namn till det vi känner igen idag:
Kamratposten. Tidningen har ändrats en del sen Stina Quint startade den 1882, numera
handlar det inte så mycket om gudsfruktan och fosterlandskärlek, utan nu är det läsarna själva
som styr vad den handlar om. Man kan som läsare skicka in sina frågor om kroppen till
experterna som svarar på Kropp och Knopp-sidorna eller så kan man skriva lite vad som helst
till Prat. (Kamratposten 2012).

3 Tidigare forskning
I det här avsnittet kommer jag att presentera en del tidigare forskning på området, bland annat
en undersökning från 2014 om reformen i svenska dagstidningar.
Enligt Ståhle (1970) var tanken med det nordiska rättstavningsmötet att föra de nordiska
språken närmare varandra och man hade bjudit in språkexperter från Sverige, Norge och
Danmark i detta syfte. Detta gick ingalunda som de hade tänkt sig, då språkreformen 1906
snarare tog svenskan längre ifrån sina grannspråk. Bland annat gjorde ju svenskan sig av med
hv- i ord som exempelvis vem, vad och varför. I de motsvarande orden på norska och danska
ser vi fortfarande stavningen hvem, hvad och hvorfor.
I sitt examensarbete Gammalstafning eller nystavning? (2014) skriver Markella Callin om
hur och när svenska dagstidningar tillämpade nystavning. Hennes syfte var att se hur den
svenska pressen mottog reformen och hur det såg ut under de två efterföljande decennierna.
Hennes undersökning fokuserade på tre svenska dagstidningar, Nya Dagligt Allehanda,
Aftonbladet och Social-Demokraten. Alla hade olika politisk inriktning och Callins hypotes
var att detta skulle påverka hur reformbenägna de var. Hon valde att se på en sida från varje
tidning vid fem olika datum i ett spann på 20 år. Hon kommer fram till att det finns en
korrelation mellan tidningarnas politiska färg och dess benägenhet att använda
gammalstavning under en längre tid. Den första tidningen att införa nystavning var Social8

Demokraten, som började med viss nystavning, något som Callin kallade ”partiell
gammalstavning” redan 1906 och hade helt gått över vid nästa nedslag 1911. Den liberala
tidningen Aftonbladet stod näst på tur, vid 1916 hade de helt gått över. Längst tid tog det för
konservativa Nya Dagligt Allehanda, som hade gått över till nystavning först 1926.
Emma Åberg skriver om samma ämne ur ett annat perspektiv i sitt examensarbete från
2009, Hvitoren – så får Ni tvätten ren och vit, där hon har använt sig av texter från Dagens
Nyheter mellan 1913 och 1916 och jämfört annonser med redaktionella texter. Åbergs syfte
var att se hur snabbt Dagens Nyheter gick över till nystavning och att jämföra annonser med
artiklarna för att se vilka som var mest konservativa med stavningen. Hon kom fram till att
annonserna var först med att använda sig av nystavning, men att tidningsartiklarna var mer
konsekventa när de väl börjat, med några få fel som antagligen berodde på den mänskliga
faktorn. Åberg har kommit fram till att det var den 1 februari 1913 som tidningen i sig bytte
till nystavning och att viss nystavning hade börjat användas i annonser redan 2 januari 1913,
men att de var väldigt inkonsekvent använt. Bland annat tar hon upp att det inte fanns någon
nystavning i annonserna från 31 januari samma år.
Carin Östman har gjort en undersökning av språklig förändring i Selma Lagerlöfs Gösta
Berglings saga i fyra upplagor från en från 1891, en från 1895, en från 1910 och en från 1933.
Östman har bland annat gjort en uppställning av den inledande meningen i alla upplagor och
där kan man se att i upplagan från 1895 använder Lagerlöf gammalstavning, men i den från
1910 så har det övergått till nystavning (Östman 2014)

4 Metod och material
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom metoden jag har använt mig av vid
undersökningen och jag kommer även att gå igenom vilka variabler jag sett på vid min analys.
Sedan kommer jag att presentera materialet jag har använt och varför jag har valt just det.

4.1 Metod
Metoden som har använts är kvantitativ. Ett antal texter har valts ut, baserat på ett urval som
förklaras nedan. Analysen i sig har inneburit en excerpering av ord som kan stavas på både
gammalt och nytt vis. Dessa har sedan räknats och sammanställts i tabeller. När det kom till
att veta vilka ord som är relevanta har jag använt mig av både hur orden stavats i texterna jag
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tittat på från innan reformen och även använt mig av min egen språkkänsla. Vid tillfällen när
ingen av dessa metoder varit applicerbara har jag vänt mig till Svenska Akademiens ordbok.
Min analys har utgått från fyra olika stavningsvariabler:
-

f istället för v, som i lif, haf

-

fv istället för v, som i gåfva, äfven

-

hv istället för v, som i hvarför, hvilka

-

dt istället för t eller tt, som i rundt, midt

Att jag har valt att använda mig av en sammanhängande text istället för att exempelvis bara
välja en sida från en tidning gör att längden varierar lite, men det borde inte göra någon större
skillnad i det jag får fram. Innehållet i texterna jag har läst har i sig inte varit speciellt
intressant för min undersökning, det jag har lagt vikt vid är hur ord har stavats. Då jag finner
det nödvändigt kommer jag att kommentera syftet med texten i sig. Jag har sett till att hitta
liknande texttyper som undersökningsmaterial för varje år/nummer som har varit intressant att
se på.
Jag har även gjort en jämförelse med en tidigare studie gjord av Callin, där hon sett på hur
snabbt olika dagstidningar tog till sig reformen.

4.1.1 Sett
Ett ord som skapade lite osäkerheter kring huruvida det skulle betraktas som nystavning eller
inte var ordet sett, som återfinns i nummer 29, 1907. Jag valde att konsultera Svenska
Akademiens Ordbok på nätet, där man kan se ett stort antal olika stavningar från olika texter
från olika tidpunkter i historien. I artikeln för se kan man se att sett har stavats med -dt
tidigare i historien, men man kan även se stavning med -tt relativt tidigt under 1800-talet
(Svenska Akademiens ordbok 1965). Så det är möjligt att ett skifte har skett tidigare när det
gäller det här ordet. Jag har inte valt att räkna med det i mitt resultat, på grund av det jag
hittade hos Svenska Akademiens ordbok. Man skulle säkert kunna finna fog för att lista även
det som en nystavning som kommit av reformen. Men i Svenska Akademiens Ordbok har de
bland annat ett citat från Den Swenska Psalmboken af konungen gillad och stadfästad år
1819.
Nådens under här wi sett, / Af Guds Anda är det skedt. / Ordet, utaf Fadren födt, / Har i tiden
blifwit kött.
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Stavningen sett används i samma text som födt och skedt vilket i alla fall får mig att tro att
den stavningen skiftade tidigare och att den kanske inte har setts på samma vis som andra ord
med liknande stavning. Detta är ju dock bara baserat på en mindre undersökning, så det är
möjligt att ordet sett har stavats med -dt även senare under 1800-talet och att det faktiskt var
vid språkreformen som det fick sin nuvarande form. Kanske handlar exemplet jag tagit fram
om ett stavfel från den författarens håll.

4.2 Material
En presentation över mitt tidningsurval följer. Jag kommer att presentera tidningen jag har
valt och varför den är relevant. Jag kommer sedan att presentera texttypen jag har valt och
vilka datum texterna är hämtade ifrån.

4.2.1 Folkskolans barntidning
Tidningen jag har valt till min undersökning är Folkskolans barntidning, numera känd som
Kamratposten, som funnits sen 1882 och som alltid har varit riktad till barn i skolålder (jfr
ovan s. 7-8). Texterna jag valt att undersöka är en del som kallas ”Tomtebref”, eller
”Tomtebrev” i senare nummer, där en karaktär som kallar sig för ”Nisse tidningstomte”
skriver med ett direkt tilltal till läsaren om vad han har haft för sig sen senast de hördes. Dessa
är skrivna av tidningens skapare, Stina Quint, men då under pseudonymen ”Nisse
tidningstomte” och hans vän ”Bisse”. (Kamratposten 2012). Detta tidningsinslag är inte något
som dyker upp i varje nummer, utan det är en ganska sporadisk fördelning under ett år. Jag
har valt att ta ett antal olika nummer mellan åren 1903 och 1909, med året då reformen trädde
i kraft i mitten av dessa år. Alltså kommer jag att undersöka texter från tre år innan reformen
och texter från tre år efter, sen även texter från året då det gick igenom. Jag har tittat på fler
texter från 1907, då man kan börja se nystavning i tidningen, för att se om det märks någon
direkt skillnad från nummer till nummer. Det var inte speciellt många tomtebrev under det
året så jag har valt att titta på alla från 1907. Fördelningen av texter från resten av åren
kommer att vara ett tomtebrev från början av året, det första tomtebrevet efter tidningens
sommaruppehåll och det sista tomtebrevet för året. Alla brev från början på året är
publicerade i januari och alla brev från slutet på året är från december, det som varierar är när
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det första brevet efter sommaruppehållet publiceras. I de flesta fall har det varit med i ett
nummer som givits ut i slutet på augusti eller i början av september. Men det är ett år, 1906,
som det första tomtebrevet inte publicerades förrän i oktober. Jag har ändå valt att ta med det,
då jag anser att det inte kommer att göra någon skillnad för resultatet i slutändan. Breven
varierar mellan att vara en halv till en och en halv sida, medellängden är ungefär en sida. För
att illustrera ungefär hur ett brev brukar se ut följer här ett utdrag från inledningen till det
första brev jag analyserat.

Med tack för de många, många bref med kära vänliga nyårsönskningar, jag fått från er, får jag
önska er, mina tusende vänner, och era föräldrar och syskon godt nytt år igen! Jag har inte tänkt
på det förut, men det är i alla fall något rätt storartadt i detta att äga som jag nära 30,000 vänner.
När jag skrifver det här lilla brefvet, så är det till 30,000 på en gång. Om ni alla vore samlade på
ett ställe, så kunde ni bilda en stad lika stor som hela Gefle. Ja, nu så vet ni det.
(Folkskolans barntidning 1903)

Tabell 4.1 Tidningsurval
1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

Nummer 1:

Nummer 1: 20

Nummer 1:

Nummer 1:

Nummer 1:

Nummer 1:

Nummer 1: 20

21 januari

januari

18 januari

24 januari

23 januari

22 januari

januari

Nummer 10:
27 mars
Nummer 18:
22 maj
Nummer
19: 2
september

Nummer 19: 31

Nummer 19:

Nummer 25:

Nummer 23:

Nummer 23:

Nummer 19: 1

augusti

30 augusti

3 oktober

25 september

23 september

september

Nummer 36:

Nummer 36:

Nummer 36:

25 december

23 december

29 december

Nummer 25:
9 oktober
Nummer 29:
6 november
Nummer
35: 23
december

Nummer 35: 21
december

Nummer 35:

Nummer 36:

20

19

december

december
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5 Resultat
I följande avsnitt kommer jag att presentera resultaten av min undersökning av tomtebreven i
Folkskolans barntidning. Jag kommer att presentera resultatet från de olika åren på lite olika
sätt, eftersom de fyra första åren inte visar någon tendens till nystavning, medan det finns en
blandning av ny- och gammalstavning i de tre senare årgångarna. Något som har varit
genomgående intressant har varit att titta på rubriken till artiklarna, då den sammansättningen
innehåller ett ord som stavas olika beroende på om man använder det nya stavningssättet eller
det gamla, så det kommer jag att kommentera i avsnittet nedan. Viktigt att komma ihåg är att
det här är en liten studie med ett mindre omfång, så det resultat jag får fram här kommer inte
kunna vara representativt för tidningens nystavning som helhet. Det bör också noteras att jag
har räknat alla ord för hand, så det är inte omöjligt att jag kan ha missat något ord här och där.
Tabell 5.1 visar hur många exempel på ord som kan gammal- eller nystavas och hur många
som stavades på de olika sätten i de utdrag jag undersökt.
Tabell 5.1 Sammanställning av stavning
År:
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

Gammalstavning
59
49
82
74
5
7
2

Nystavning
0
0
0
0
134
80
64

Totalt antal ord
59
49
82
74
139
87
66

5.1 1903-1906
I dessa årgångar, som vi kan se i Tabell 5.1 fanns det inga exempel på nystavning.
Överskriften till varje brev var ”Tomtebref” och vid olika tillfällen där man hade kunnat
nystava, så gör man inte det. Innan 1906 så är inte det speciellt underligt, då reformen inte har
trätt i kraft i folkskolorna ännu. Men det är intressant att se att det inte finns något spår av
nystavning i något av breven från 1906. På de inskannade sidor jag har av tidningssidorna där
breven finns, följer det ju även med annan text från andra delar. Även där finns det under
1906 inte något spår av nystavning, utan detta verkar vara något genomgående. I nummer 1
och nummer 25 år 1906 finns det till exempel något som kallas ”Huvfudbry” (eller
”Prisuppgifter” som den kallas i nummer 1, 1906), vilket är kluriga uppgifter och gåtor ofta
inskickade av läsare, och de har endast gammalstavning i alla instanser (se Bilaga 1 och 2).
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Det är värt att notera att detta kan vara på grund av redaktören och att barnen som skickat in
till hufvudbry har stavat på det nya viset, men det kan vi inte veta något om, så jag utgår från
det jag kan se i tidningarna.

5.2 1907
Tabell 5.2 Stavning under 1907
1907
Nummer 1
Nummer 10
Nummer 18
Nummer 23
Nummer 25
Nummer 29
Nummer 36
Sammanlagt

Gammalstavning
2
3
0
0
0
0
0
5

Nystavning

Totalt

29
32
14
20
14
11
14
134

31
35
14
20
14
11
14
139

I tidningar från år 1907 kan vi se en markant skillnad i stavning, från att ha varit helt utan
nystavning så finner man nu massor. Breven i nummer 1 och nummer 10 har fortfarande
överskriften Tomtebref, men i nästföljande brev, i nummer 18, kan vi se att stavningen har
ändrats till Tomtebrev (se Bilaga 3, 4 och 5). Stavningen av överskriften återspeglar dock inte
stavningen i brevet som helhet, utan redan från brevet i nummer 1 kan man se att
nystavningen har tagit över. I brev nummer 1 har jag hittat 31 ord totalt (överskrift inräknad)
som skulle byta stavningssätt beroende på om man använde sig av gammalstavning eller
nystavning. Av dessa 31 ord var 29 ord stavade med nystavning. Det enda ord som inte är
nystavat, förutom överskriften, är själf. I nummer 10 är det totalt 35 ord som skulle kunna ha
varierad stavning, tre av dessa är gammalstavade och de resterande 32 orden är nystavade. De
ord som är gammalstavade är af och bref (både i löpande text och i överskriften), två ord som
återfinns i texten även på nystavat vis. I brevet i nummer 18 finner man inga gammalstavade
ord bland de totalt 14 ord som återfinns i texten. Här är även titeln skriven med nystavning,
alltså Tomtebrev. I breven i nummer 23, 25, 29 och 36 återfinns inga ord med
gammalstavning, utan alla ord som kan stavas med nystavning stavas med nystavning.
I slutet av ett av breven återfinns vad som kan ses som en metakommentar på
språkreformen.
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”Det är förfärligt svårt med den här nystavningen. Vi [sic] skulle vi lära oss denna? Jag tror
aldrig, jag numera kan skriva utan fel.” (Folkskolans Barntidning, nr 19 1907:60)

Detta visar ju även att språkreformen var något som man antog att barnen som läste tidningen
skulle ha koll på, då det inte bjuds på någon närmare förklaring. Av vad jag kunnat se i
resterande delar av tidningen i kringliggande nummer så har det inte skrivits något om det av
någon annan heller. Antagligen behövdes inte detta då reformen ju trädde i kraft i skolan först
och folkskoleelever antagligen fick all information från sina lärare.

5.3 1908
Tabell 5.3 Stavning under 1908
1908
Nummer 1
Nummer 23
Nummer 36
Sammanlagt

Gammalstavning
1
1
5
7

Nystavning

Totalt

35
27
18
80

36
28
23
87

Som vi kan se i Tabell 5.3 så fanns det i de tre tomtebrev jag undersökt från 1908 totalt 87 ord
som skulle kunna stavas på de två olika sätten. Av dessa var totalt 7 stycken stavade med
gammalstavning. I brevet från nummer 1 fanns det 1 ord som var stavat med gammalstavning,
af. Detta ord finns även stavat med nystavning på andra platser i texten. I brevet från nummer
23 finns det också 1 gammalstavat ord, godt. Även detta ord finns nystavat på flera ställen. I
brevet från nummer 36 finns det 5 ord med gammalstavning, två av dessa är lof och ett av
dem är jullof, senare i texten finns det även stavat med -v, jullovet.
Nu är jag glad i hågen, för nu är terminen slut, och nu får jag lof, jullof, liksom ni. Bisse är också
glad att få jullof kan ni tro.” (Folkskolans barntidning nr 36 1908:207) (se Bilaga 6).

De två andra orden är öfver och hvarandra. Båda återfinns med nystavning på andra platser i
texten.
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5.4 1909
Tabell 5.4 Stavning under 1909
1909
Nummer 1
Nummer 19
Nummer 36
Sammanlagt

Gammalstavning
1
1
0
2

Nystavning

Totalt

18
30
16
64

19
31
16
66

I de tre tomtebrev från 1909 hittade jag sammanlagt 66 ord som kan ha olika stavning, av
dessa var 2 stavade med gammalstavning. I den första texten, i nummer 1, återfinns
stavningen lifs, precis innan levande.
Ser ni, den stod utanför vårt fönster lifs levande sådan den vuxit sig rank och rak och fin under
femton år.” (Folkskolans barntidning nr 1, 1909:7) (se Bilaga 7)

Innan detta har man även skrivit livet. I texten i nummer 19 hittar vi också ett exempel på
gammalstavning, af. Både innan och efter detta har man skrivit av. I det sista brevet från 1909
fanns ingen gammalstavning.

5.5 Ord som gammalstavas
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom alla ord som gammalstavats i texterna efter
övergången till nystavning och resonera kring vad anledningen kan vara.

5.5.1 Tomtebref/bref
I de två första breven från 1907 stavas titeln på brevet fortfarande som tomtebref, även när
brödtexten skrivs med nystavning. Att det endast är titeln som är gammalstavad i hela texten
(med ett undantag som tas upp nedan), kan tyda på att titeln kanske redan var satt sen innan
och ingen tänkte på att ändra det. Kanske sattes titeln separat från texten och det kanske
saknades koordination mellan Stina Quint och rubriksättaren. Det är antagligen inte ett aktivt
val att stava just detta ord med gammalstavning, då man kan återfinna ordet brev stavat med
-v senare i texterna. Man hittar endast en stavning med -f i brevet från nummer 10, där man
även kan återfinna en stavning med -v i början av brevet. Detta tyder ju på att det bara är en
felstavning där den mänskliga faktorn ligger till grund.
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5.5.2 Själf, öfver och hvarandra
Förutom stavningen av tomtebref och bref finns det en annan gammalstavning i tomtebreven
under 1907, själf. Den här gammalstavningen finner vi i samma brev som den tidigare
nämnda gammalstavningen av bref. Det kan finnas en korrelation, kanske låg den stavningen
närmare på grund av den tidigare gammalstavningen?
I ett brev från 1908 har jag även funnit gammalstavningarna öfver och hvarandra, även
dessa finns nystavade på andra ställen i samma brev. Detta är antagligen ett slarvfel från
författaren, precis som själf.

5.5.3 Af
Jag har funnit gammalstavning av av i texter från både 1907 och 1908, även i en text från
1909. Till att börja med är av ett väldigt frekvent använt ord, vilket man kan märka bara av att
läsa denna uppsats. Det är ett ord som dyker upp i alla typer av texter och ett av de orden som
man nästan inte tänker på när man skriver, då det är så vanligt. Det gör ju att det antagligen
går lite på automatik när man skriver det och då är det nog inte det lättaste att inte råka falla in
i den stavning man lärt sig från början, alltså af i det här fallet. Majoriteten av förekomsterna
av ordet av är dock nystavade efter 1907, dessa tre fall är bara undantag.

5.5.4 Godt
Ordet gott dyker upp med -dt-stavning i ett brev från 1908, bara några rader under en
nystavad variant av ordet. Båda instanserna av adjektivet används som attribut i nästan
identiska nominalfraser: ”ett så gott förstånd” och ”ett så godt förstånd”. Den enda skillnaden
är just stavningen av ordet gott. Det är spännande att man gjort den här missen med två
identiska fraser, men det är svårt att hitta någon egentlig anledning till för det. Detta är
antagligen bara ett misstag från skribenten

5.5.5 Jullof/lof
Som vi kan se i citatet i avsnitt 5.3 upprepas orden jullof och lof i en mening, alla med samma
gammalstavning. Senare i samma text skrivs det även med -v. Det kan vara svårt att tro att
någon ska kunna göra den missen med ett ord så många gånger i rad utan att lägga märke till
det, men det finns antagligen inte någon annan förklaring att tillgå. Kanske var inte
korrekturläsningen av tomtebrevet högsta prioritet till just det numret, så att det kunde slinka
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igenom ett eller annat stavfel. I samma brev kan vi nämligen också finna de tidigare nämnda
orden hvarandra och öfver.

5.5.6 Lifs
Gammalstavningen lifs förekom en gång och då tillsammans med levande i det fasta uttrycket
”lifs levande”. Det blir ganska spännande eftersom levande är stavat på nytt vis, medan lifs
inte är det. Men om man lyssnar på någon som säger ”livs levande” kan man faktiskt höra att
[v] i livs avtonas till ett [f], så man säger faktiskt [lɪfs levande], vilket kan ha påverkat
stavningen i det här fallet. På Nationalencyklopedins hemsida kan man slå upp just det fasta
uttrycket ”livs levande” och där står det ”HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. lifs
livande”. Så tydligen har det även tidigare stavats med f i första ordet och v i det andra.

5.6 Jämförelse med Callins studie
I en jämförelse med Callins studie av dagstidningar kan man se att ingen tidning helt hade
skiftat 1906, men att Social-Demokraten hade påbörjat användningen. Vid hennes nästa
nedslag 1911 hade Social-Demokraten helt gått över till nystavning. Utifrån den här
informationen kan vi inte veta när exakt Social-Demokraten gått över till fullständig
nystavning, bara att det hände mellan 1906–1911. Vad vi vet är att tidningen börjat med det
Callin kallade för partiell gammalstavning 1906, vilket är tidigare än någon form av
nystavning började användas i Tomtebreven, där nystavning dök upp först 1907. Vad vi kan
se är att övergången till nystavning var relativt total och heltäckande i Folkskolans
barntidnings fall, men bara några få undantag (se Tabell 5.2). I det första numret för 1907 kan
man se att stavningen har skiftat. Det som är intressant är att ett av undantagen är i titeln på
brevet: ”Tomtebref”. Vilket blir ännu mer intressant när man ser att ordet brev har stavats på
nytt vis i resten av texten. Vad detta beror på kan man fundera på, då det även är på samma
vis i det nästföljande brevet, i nummer 10. Efter det har man konsekvent använt stavningen
med -v i titeln. Kan det vara ett slarvfel av den som skrivit brevet? Eller kan det vara så att det
är olika personer som skriver brevet och sätter rubrik? Enligt en artikel i Kamratposten, som
har refererats till ovan, så var det Stina Quint själv som skrev breven. Kanske stoppades titeln
dit i efterhand och vem än det var som hade det ansvaret var inte medveten om bytet eller
tänkte inte på det. Tidningen skulle ut med ett nummer varje vecka, kanske stod inte
korrekturläsning högst på listan när man hade en del text att samla ihop? Antagligen är just
detta bara ett misstag från den som var ansvarig för att sätta rubriker.
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6 Diskussion
I detta avsnitt kommer jag att diskutera det jag har redovisat i Resultat och jag kommer även
att diskutera min metod i relation till mitt material.
Syftet med studien var att undersöka hur snabbt reformen fick fäste i en tidskrift riktad till
barn och huruvida det gick snabbare när det var riktat till barn gentemot tidningar riktade till
vuxna. Den första delen av min frågeställning var alltså att se hur snabbt det gick i en tidning
riktad till barn, vilket min undersökning av Folkskolans barntidning skulle svara på.
Resultatet av den undersökningen visade att det tog ungefär ett år för reformen att börja
anammas efter att den trätt igenom 1906 i skolorna. I det första numret 1907 kan man se att
till stort sett alla ord som kan stavas på nytt vis är stavade på nytt vis, med några undantag
som kan ses på som slarvfel. Min andra frågeställning handlade om en jämförelse med en
annan undersökning (Callin 2014) där tre dagstidningar undersöktes med hänsyn till
nystavning mot gammalstavning. Jämförelsen visade att en av tidningarna, SocialDemokraten var något före i att anamma viss nystavning, men att det verkar som att
Folkskolans barntidning var först med en mer omfattande stavningsändring. Man kan inte
vara helt säker på om Folkskolans barntidning var före, eftersom omfattningen av våra
undersökningar skiljer sig åt något som jag redogjort för. Så slutsatsen på min andra
frågeställning blev helt enkelt att det inte går att veta säkert, men att tidningen SocialDemokraten som riktas till vuxna började använda någon form av nystavning först, även om
den inte var heltäckande. Min hypotes var att det skulle gå snabbare med övergången i en
tidning riktad till barn än i en riktad till vuxna, vilket ju i det stora hela verkar vara fallet då en
mer övergripande stavningsövergång hade gjorts tidigare i Folkskolans barntidning än i
Social-demokraten, trots att Social-demokraten hade viss nystavning tidigare.
Metoden jag använde mig av var en manuell genomläsning av de aktuella texterna, där de
ord som var intressanta markerades. Just för att jag gjorde genomläsningen själv finns ju
risken att jag har missat ord, men det bör inte vara en sådan mängd att det påverkat mitt
resultat. Det som är bra med den manuella metoden gentemot att ha gjort det med något slags
program är att jag har kunnat överväga varje ord för sig, som exempelvis i fallet ”sett” där jag
bestämde mig för att inte ta med det i resultatet.
En undersökning jag sett på förutom Callins är den av Åberg. Om man jämför resultatet i
min undersökning med Åbergs resultat i undersökningen från 2009 kan vi se att Folkskolans
barntidning var betydligt snabbare i sitt skifte till nystavning än Dagens Nyheter, både när det
gäller annonserna och artiklarna. Både artiklarna och annonserna i Dagens Nyheter skiftade
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1913, så Folkskolans Barntidning var ca sex år före i och med att deras skifte skedde 1907.
Om man ser till kontexten som ges i bakgrundsavsnittet, så kan man fundera över huruvida
Stina Quints bakgrund som lärare gjorde att hon hade större benägenhet att anamma den nya
stavningen som ju först infördes i skolor? Min hypotes är att det spelade roll, men om det
faktiskt var så kan jag för tillfället inte veta. Det kan bara vara så att hon tänkte på
målgruppen som börjat lära sig den nya stavningen i skolan.
Min slutsats angående min första frågeställning om när bytet till nystavning skedde blev ju
att det började användas i tidningen 1907. Men med några undantag för ord som stavats på
gammalt vis i texterna, oftast är det ord som även stavats på nytt vis på andra ställen i texten.
Det finns ett exempel i brevet i nummer 36, 1908 där Nisse tidningstomte är glad över att ha
jullof (se citat i avsnitt 5.3), här upprepas ordet flera gånger efter varandra med samma
stavning, medan det senare i samma brev skrivs jullov. Det känns lite otroligt att man ska ha
lyckats missa en gammalstavning i ett ord som skrivits tre gånger i tät följd, men man måste
anta att det är det som hänt i och med att det är rättstavat senare. Det är inte omöjligt att tänka
sig att det inte är helt lätt att ställa om sig till ett nytt stavningssätt när man vant sig vid det
gamla. En slutsats man skulle kunna dra av detta är att det inte handlar om att man inte vill ta
till sig det nya stavningssättet, utan att man inte är helt bekväm med det ännu. Man får helt
enkelt anta att det är tryckfelsnisse som har varit framme.

7 Avslutande kommentarer
Nu följer några avslutande kommentarer på undersökningen som gjorts, med tankar om
framtida forskning.
Den här undersökningen var ju något begränsad, med tanke på att det fanns en begränsad
mängd tid att utföra den på. Något som skulle vara spännande är ju att jämföra och se på flera
texter i Folkskolans barntidning kring samma årtal för att se om det ser likadant ut, då det var
olika författare som bidrog med texter till varje nummer. Det skulle även kunna gå att göra en
undersökning i den mer nutida Kamratposten och se på deras användning av exempelvis
nyord, som det relativt nya ordet hen.
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