
Språk i Norden
Norden: Sverige, Finland, Danmark, Norge, 

Färöarna, Island, Åland och Grönland.

Källor: Digilär, Clio och Erika Norberg





Indoeuropeiska språk

• svenska

• danska

• norska

• isländska

• färöiska

80 %



Finsk-ugriska språk

• finska (20 % 
av Nordens 
invånare)

• samiska



Eskimåisk-aleutiska

• grönländska 
40 000 
personer



Svenska

• Störst i Norden

• Ca 9 miljoner talare

• Sverige

• Finland (6 % modersmål)

Digilär



Danska

• 5 miljoner

• Danmark

• Tyska Sydslesvig (60 000 
personer)

• Färöarna och Grönland

Digilär



Norska

• 4 miljoner

• Norge

• Sverige (59 000)

• USA (57 000)

• Bokmål och nynorska

Digilär



Finska
• 5,2 miljoner

• Finland (4,8 miljoner)

• Sverige (300 000)

• USA, Ryssland, Norge

• Nationellt 
minoritetsspråk

Digilär



Skandinaviska

• Norska, danska, svenska

• Ett språk med olika 
dialekter?

• Förstår varandra (ganska 
bra)

Digilär



Nationella minoritetsspråk
• Talas av en minoritetsgrupp

• Talats i Sverige i ca 100 år

• Beslut från regeringen

• Fem stycken just nu

• Myndighetskontakt

• Undervisning



Nationella minoritetsspråk
• Samiska (20 000 totalt)

• Meänkieli (60 000)

• Jiddisch (3 000)

• Romani (40 000)

• Finska (300 000)

Fredrik Sandberg, 2016, TT Nyhetsbyrån



Inledning av ett referat
I artikeln “Skandinaviska språk” av Andreas Pehrsson från 
2016-11-11 på Clio Online kan man läsa ...

• skandinaviska språk - vilka?

• norska, danska - skillnader jmf med svenska

• dialekter

• framtiden för språken

• ord med flera betydelser



Referatmarkörer i texten
• På Clio (2016) kan man läsa...

• Pehrsson (2016) skriver...

• Erika Norberg (2018) berättar...

• Skolverket (2009) understryker...

förklarar
visar

skriver
konstaterar
lyfter fram 

tycker
anser

understryker
påpekar
påstår

hävdar



Dagens uppdrag
• Skriv klart referatet om Skandinaviska språk

• Om du blir klar:

• Lägg till information från Erikas genomgång och 
sök fakta själv. Spara källorna!!!

Exempel: I en föreläsning med rubriken ”Språk i 
Norden” på Pilträdsskolan 2018-09-13 berättade 
Erika Norberg ...



Frågor?



Källhänvisning efter texten
Bok: Lindgren, Astrid (1954). Mio, min Mio.

(Författarens namn, utgivningsår, titel i kursiv stil)

Tidningsartikel: Johan Liljeberg, 2014, När Håkan kom 
hem, Dalarnas dagblad, 2014-04-01. 

(Författarens namn, år, titel på artikeln, tidningens namn i 
kursiv stil, datum när artikeln publicerades.) 



Källhänvisning efter texten
Internetkällor: Digilär. Hämtat från https://digilär.se/
inloggad/svenska-gr-sen/svenska/haja-spraket-om-
sprakbruk/textavsnitt/sprak-i-norden/ 2018-03-27.

(Författarens/företagets namn, fullständig adress, datum 
då du hämtade informationen.)



Källhänvisning efter texten
Muntliga källor: Norberg, Erika (2018), Språken i Norden, 
Lektion i svenska vid Pilträdsskolan, Västerås 2018-03-27.

(Namn på källan, år, titel, plats, datum.)


