
Språkhistoria
Runsvenska och fornsvenska





Runsvenska 
ca. 800- 

1225 e. Kr.

Foto: Erika Norberg



Runsvenska
• Runinskriptioner i stenar

• Minnesmärken

• Namn på storman

• Vad personen gjort

• Vem som låtit resa stenen

• Vem som ristat in text och 
utsmyckningar

• Drakslingor & kors

Foto: Erika Norberg



Inskriptioner 
i Sverige

• Fler än 3 500 
inskriptioner i Sverige

• Över 1 000 i Uppland

Källa karta: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Runsten

Foto: Erika Norberg



Runalfabetet futhark
• 16 tecken

• Inspiration från det latinska alfabetet

Den yngre futharken. Normalrunor överst och kortkvistrunor underst.
Källa: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Futhark



Runstenen vid Anundshög

”Fulkuithr raisti staina thisi ala at sun sin 
Hithin, bruthur Anutar. Uraithr hik runar.”

”Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son 
Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.”

Källa bild: http://www.unikaboxen.net/FOTOSIDAN/Portofolio/Foto/Religion/
Runstenar%20och%20Runristare/RunstenarRunristare_Home.html



Forn-
svenska 
ca. 1225- 

1526

Källa bild: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Västgötalagen



Fornsvenska
• Sverige kristnas

• Det latinska alfabetet

• Latinska lånord

• Lagtexter skrivs ned

• Tyskt inflytande: be-, för-, 
-het, -bar

Källa bild: http://synonymedefou.se/klassisk-fornsvenska/



Den äldre Västgötalagen
Sun ær fapurs arvi. Ær eig sun. pa ær dottær. Ær eig 
dottær. pa ær fapir. Ær eig. fapir pa ær moper. pa ær 
broper. Ær eig broper. pa er. systir. Ær eig systir. pa æru 
sunærbörn etc.

Son är faders arvinge. Finnes ej son, då är dotter. Finnes ej 
dotter, då är fader. Finnes ej fader, då är moder. [Finnes ej 
moder,] då är broder. Finnes ej broder, då är syster. Finnes 
ej syster, då äro sonbarn etc.

Källa: http://svjt.se/svjt/1925/184



Frågor om runsvenska  
eller fornsvenska?



Källhänvisning efter texten
Internetkällor: Clio. Hämtat från https://
mitt.clioonline.se/assignment/bf2354cf-2788-4e97-
b9db-0ed77e8046fb/ 2018-09-17

(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.)



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.) 



Frågor om 
källhänvisningar?



Att göra
• Gå in på bloggen

• År 9

• Svenska år 9

• Ladda hem mallen och börja skriva!


