
Svenska språkets 
släktskapsförhållanden 

Språkfamiljer & våra 
grannspråk 



Mål & Kunskapskrav 
Centralt innehåll: Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och 
släktskapsförhållanden. Språkförändring. 

 
Kunskapskrav: 
E 
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets 
släktskapsförhållanden och historiska utveckling. 
 
C 
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets 
släktskapsförhållanden och historiska utveckling. 
 
A 
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det 
svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom 
kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring. 

 



Familjer och släkter 

• Ca 6000 språk i världen 
• När man talar om hur olika språk hänger ihop så 

gör man det i termer av släktskap 
• Språk, precis som människor, hör samman 

”genetiskt” – man har samma ursprung 
• Man talar om familjer och släkter 
• Olika nivåer – svenskan tillhör: 

– Den indoeuropeiska språksläkten 
• Den germanska språkfamiljen 

– Den nordgermanska språkfamiljen 
» Den östnordiska språkfamiljen 

 



Den indoeuropeiska språksläkten 

• Den övergripande släkten där svenska ingår.  
• Förutom den germanska språkfamiljen ingår även: 

–  de romanska språken (t.ex. latin, franska) 
–  de indo-iranska språken (t.ex. sanskrit, persiska) 
–  de slaviska språken (t.ex. ryska, serbiska) 
–  de keltiska språken (walesiska, gaeliska) 
–  de baltiska språken (litauiska, lettiska) 
–  albanska 
–  armeniska 
–  grekiska 

• Sammanlagt 44 språk. 



Den indoeuropeiska språksläkten 
forts. 

• Alla språken i den 
indoeuropeiska 
språkstammen var 
ursprungligen samma 
språk 

• Hur kommer det sig att 
språken ser så olika ut 
idag? 

• Jo, språk förändras 
ständigt.  

• Geografiska anledningar 
• Människors sociala miljö 





Språksläkter världen över 



Två olika språksläkter 

Indoeuropeiska Finsk-urgiska 

Svenska Tyska Engelska Franska Samiska Finska Ungerska 

Ett 
 
             

Eins One Un Okta Yksi Egy 
 

Två Zwei Two Deux Guokte Kaksi Kettö 

Tre Drei Three Trois Golbma Kolme Három 

Fyra Vier Four Quatre Njeallje Neljä Négy 

Fem Fünf Five Cinq Vihtta Viisi Öt 



Den germanska språkfamiljen 

• Germanska språk – den större språkfamiljen som svenskan ingår i.  

• Inom den germanska språkfamiljen finns flera mindre språkfamiljer:  

– Den nordgermanska 

• Svenska, danska, norska, isländska och färöiska 

– Den västgermanska  

• Engelska, tyska, nederländska, afrikaans, jiddish, frisiska 

– Den östgermanska 

• Gotiska 

• Den nordgermanska språkfamiljen: 

– Östnordiska språk 

• Svenska & danska 

– Västnordiska språk 

• Norska, isländska & färöiska 



Vilket språk? 

1. Nu ska jag berätta om min bror. Min bror, Jonatan 
Lejonhjärta, honom vill jag berätta om. 

2. Ég ᴂtla að segja ykkur frá bróður mínum. Bróður 
mínum, Jónatan Ljónshjarta, ég ᴂtla að segja frá 
honum. 

3. Nå vil jeg fortelle om bror min. Bror min, Jonatan 
Løvehjerte, er det jeg vil fortelle om. 

4. Nú skal eg siga tykkum frá beiggja mínum. Beiggja 
mínum Jónati Leyvuhjarta, honum skal eg siga frá. 

5. Nu vil jeg fortᴂlle om min broder. Min broder, 
Jonatan Løvehjerte, ham vil jeg fortᴂlle om. 



Danska 

• Danmark var en stormakt under tidig medeltid – 
språket förändrades snabbt 

• De betonade stavelserna får mer tryck och det är nu 
som den för danska så karakteristiska stöten uppstår. 

• De obetonade ändelserna börjar nu stavas -e och -æ 
eller försvinner helt som på Jylland. P, t, k blir b, d, g 

• Senare under medeltiden (1350-1500) fortsätter latin 
att utöva inflytande på danskan. Danskan ärver en del 
ändelser från tyskan: -bar, -eri och -het m.fl. 

• 1900-talet: en snabb uttalsförändring som distanserar 
danskan från svenskan mer än tidigare.  

 

 



Att förstå danska 



Att förstå riktig danska 



• Efter 20 bildas danska räkneord så att entalet sägs först – en og tyve, to 

og tyve 

• Härstammar från gammaldags tjogräkning (ett tjog = 20 = tyve).  

• I talen 60 och 80 har man helt enkelt multiplicerat 3 x 20 och 4 x 20. 

Gånger heter sind(e). På danska blir ”tre gånger tjugo” ”tresindstyve”, 

vilket sedan har förkortats till bara tres (60). 80 blir ”firsindstyve” och 

förkortas firs. 

• 50, 70 och 90 har bildats med hjälp av ett gammalt system där man tar 

grundtalet minus en halv. 50 heter ”halvtreds”, vilket bildas av 

halvtredje, sinde och tyve, alltså 2,5 x 20. Likaså bildas 70 genom att 

man tar 3,5 x 20, vilket blir ”halvfjerdsindstyve” och förkortas 

”halvfjerds”. På samma sätt blir 90 ”halvfemsindstyve, vilket förkortas 

”halvfems”. 

Att räkna på danska 



Räkneorden 

 
 
 
 

 

0 Nul 50 Halvtreds 

1 En 51 Enoghalvtreds 

2 To 60 Tres 

3 Tre 70 Halvfjerds 

4 Fire 80 Firs 

5 Fem 90 Halvfems 

6 Seks 100 Hundrede 

7 Syv 150 Etthundrede 
halvfjerds 

8 Otte 195 Etthundrede 
femoghalvfems 

9 Ni 200 Tohundrede 

10 Ti 1000 Ettusen 

20 Tyve 1251 Ettusen tohundrede 
enoghalvtreds 

30 Tredive 

40 Fyrre 



BINGO! 



Norska – bokmål & nynorsk 

• Norskan har två skriftspråk 

• Bokmål: danskt ursprung. Nynorsk: man ville ha 
ett språk som byggde på norska dialekter 

• Norska elever får välja vilket skriftspråk de vill 
använda i skolan (huvudmål & sidomål) 

• Bokmål är vanligare än nynorsk 

• Generellt kan man säga att nynorsk används mer 
på landsbygden, och bokmål mer i de större 
städerna, som Oslo 



Att förstå norska 



Skillnad på bokmål & nynorsk 

• Olikheter i stavning och i böjning 

• Olikheter i ordförråd och satskonstruktion 

• Skillnader: 
– Bokmål: hv (hvorfor), nynorsk: kv (kvifor) 

– Bokmål: en, et utan diftong, nynorsk: ein, eit 

– Bokmål: -het, som kjærlighet & leilighet, nynorsk:  
-heit, -leik, som kjærleik & leilegheit 

– Nynorsk har generellt en mer komplicerat 
morfologi 

 



Danska & norska 

• Våra närmaste språksläktingar 
• Svenska, danska och norska utvecklades ur samma språk: 

Urnordiskan. Runt 800 började språken skilja sig åt. 
• Det kan vara svårt att skilja på danska och norska i skrift. 

Några tecken: 
– Om det finns många æ i texten, är den sannolikt dansk.  
– Säkra tecken på norska är ei (som i vei = väg), au (som i sau = 

får), øy (som i øye = öga).  
– Norskan har (som svenskan) nästan alltid p, t, k i ord där 

danskan har b, d, g. Jämför gap, fot, rik (i norska och svenska) 
och gab, fod, rig (i danska).  

– Om du hittar orden eg (= jag, ), ikkje (= inte) och etter (= efter), 
så är det en norsk text.  

– Om du hittar orden I (= ni), jeres (= er) är det en dansk text. 

 



Att skilja på danska & norska 

Voluspå  
Sol kom sunnan, 
syster åt månen, 
slo høgre handi 
um himmelhestar. 
Sol ikkje visste 
kvar salar ho åtte, 
Måne ei visste 
kvar makt han åtte, 
(stjernur ei visste, 
kvar stader dei åtte). 

Vølvens Spådom  
Fra Syd kom Sol 
med Måne i Følge; 
Himlens Rand 
den greb med sin 
højre. 
Sol ej vidste, 
hvor Sale den ejed, 
Måne ej vidste, 
hvad Magt den ejed, 
Stjerner ej vidste, 
hvad Sted de ejed. 
 

Valans spådom 
Solen kom från 
söder 
i sällskap med 
månen 
på höger hand 
över himlaranden. 
Solen ej visste, 
var salar hon hade, 
månen ej visste, 
vad makt han hade, 
stjärnorna ej visste, 
var de skimra 
skulle. 


