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      Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? 
 

Världens språk 
Uppgifter om hur många språk det finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur 

man räknar och hur man definierar ett språk. Var går gränsen mellan dialekt och språk? Svenska – 

skånska – älvdalsmål – norska (nynorsk – bokmål)? Den politiska situationen påverkar bedömningen 

Tidigare hade vi serbokroatiska som ett språk, nu är de uppdelade i serbiska, kroatiska, bosniska. 

Panarabismen vill bedöma arabiskan från Mauretanien till Irak som ett språk medan tadziker och 

afghaner menar att deras språk (dari och tadzjikiska) är egna språk och inte varianter av persiska. 

Begreppet ’dialect’ på engelska kan också förvirra. I kolonierna talade man om infödingarnas ’local 

dialects’ och avsåg då ibland språk som kunde tillhöra helt olika språkfamiljer, men benämningen 

lever kvar än idag. Många språk dör ut varje år, samtidigt som man fortfarande också upptäcker 

tidigare okända. Enligt en amerikansk organisation som har som mål att översätta bibeln till alla 

jordens existerande språk fanns det – enligt deras definition på språk - 6 912 språk år 2007. Bara på 

Nya Guinea finns ca 700 språk! Afrika är den rikaste kontinenten i det här avseendet med ca 2000 

språk. Nio språk har minst 100 miljoner modersmålstalare; mandarinkinesiska, hindi (Norra Indien), 

engelska, spanska, bengali (Bangla Desh), portugisiska (Brasilien, Portugal, Angola m fl.), ryska, 

japanska och tyska. Drygt hälften av språken talas av färre än 10 000 människor. Svenskan ligger på 

ca 90:e plats med sina 9 miljoner modersmålstalare (i Sverige och Finland). En majoritet av jordens 

barn växer upp med mer än ett språk i sin vardag.  

 

Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?  
Finns det något objektivt svar på denna i och för sig mycket intressanta fråga? Vissa studier har gjorts 

på barn. Om barn med ett visst modersmål skulle lära sig sitt språk snabbare än en grupp jämföra barn 

med ett annat modersmål skulle det kunna tyda på objektiva skillnader i svårighet mellan språken. 

Men när vi funderar på om svenska är ett svårt språk för invandrare att lära sig är frågan nästan helt 

irrelevant! Om vi begränsar oss till de 500 största språken som alla har ett skriftspråk och en egen 

litteratur kan de mest subtila nyanser i de flesta sammanhang kommuniceras på alla språk. Samiskan 

har förstås fler ord för snö än yoruba (i västra Nigeria och Benin med bortåt 20 miljoner som har det 

som modersmål) som i sin tur kan skilja på fler palmsorter än samiskan klarar. På båda språken kan 

man dock uttrycka sin kärlek till någon på tusen sätt. Strategierna som språken använder för att kunna 

uttrycka nyanser varierar; några är fruktansvärt ordrika, andra använder en grammatik som är 

synnerligen sofistikerad, åter andra använder sig av små tillägg, ändelser, instoppade småord. 

Metoderna kan variera och kombineras. Artrikedomen blir enorm.  

 

Språkens släktskap avgörande 
Om jag uppfattar svenska som lätt eller svårt beror nästan uteslutande på vilket modersmål jag har; 

med norska som modersmål är det så lätt att man inte behöver anstränga sig särskilt mycket. Rolig 

som betyder lugn på norska (jfr orolig på svenska), anledning som betyder möjlighet är några ord som 

kan vålla förvirring men det är inga stora svårigheter. Har jag kinesiska som modersmål blir det 

betydligt knepigare. Om det för en kines är aningen lättare/svårare att lära sig svenska än danska blir 

mest en akademisk fråga.  

 Mina närmaste språkliga släktingar kör med liknande verktyg. Det var kanske bara ett eller två 

tusen år sedan våra förfäder pratade samma språk (isländska–svenska, franska–italienska) medan 

andra språk kan ha utvecklats åt annat håll i 100 000 år. Då har vi hunnit fjärma oss från varandra i 

många språkliga avseenden. Räkneorden (se nedan) är ett tydligt exempel på detta. Slumpvisa likheter 

kan finnas i vissa avseenden - grammatiska detaljer, meningsbyggnad, förekomst av olika ljud, men 

generellt gäller principen att ju avlägsnare det språkliga släktskapet är, desto svårare blir det att lära 

sig. Ett viktigt avsteg från den principen gäller dock uttalet. (Se nedan under rubriken Språkens  
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personkemi.) Ett område där olika språk kan ha råkat utveckla likartade system oberoende av släktskap 

är räkneorden (som jag också återkommer till nedan). Om vi jämför svenska, danska och kinesiska så 

är det nog objektivt sett lättast för kinesiska barn att lära sig räkna, sen kommer svenska och sist 

danska. Kinesiskan är nämligen helt konsekvent med decimalsystemet och redan elva heter tio-ett, tolv 

heter tio-två etc. 10 till 20 blir lättare för de kinesiska barnen. De kan helt hoppa över den fas i 

inlärningen som är vanlig hos svenska barn då man efter ’tjugonio’ fortsätter med ’tjutie’, ’tjuelva’ 

’tjutolv’. Danska räkneord är ju mer komplicerade än de svenska med sitt ’halvtress’, tress’ etc. och 

entalen som efter 20 kommer före tiotalet. 

 

Indoeuropeiska språk  
Det finns idag totalt ca 450 indoeuropeiska språk. Även om det inte är den största familjen om man 

räknar antalet språk så utgör den världens i särklass mest utbredda språkfamilj.  Man tror idag att 

urindoeuropeiskan utvecklades i området mellan Svarta och Kaspiska havet och sedan spred sig med 

folkvandringar till bl.a. Indien och Europa. När sedan européerna erövrade världen genom kolonisa-

tionen spred de sig och idag finns ett indoeuropeiskt språk som officiellt språk i många länder i alla 

världsdelar; engelska och franska i Nordamerika, spanska, engelska och franska, i Karibien och 

Centralamerika, spanska, portugisiska, (engelska, franska och holländska) i Sydamerika, engelska, 

franska och portugisiska i Afrika, engelska, franska i flera länder i Asien, engelska i Australien. Att 

engelskan har blivit världsspråket utan konkurrens i dagsläget och inte t.ex. yoruba beror mest på att 

’vi råkade finnas på rätt plats vid rätt tillfällen i historien’
1
. 

   Alla lite större språk i Europa utom finska, estniska, samiska, ungerska, baskiska och maltesiska är 

indoeuropeiska språk. Baskiskan är ett intressant exempel. Omgivet av indoeuropeiska språk har det 

överlevt i årtusenden. Någon nära språklig släkting finns inte – förmodligen har de utrotats av 

indoeuropéerna. Det är fascinerande att fundera på kopplingen mellan språkets bevarande och de själv-

ständighetssträvanden som finns i Baskien. (Jfr hebreiska och romani som sega små folkgrupper också 

har lyckats bevara, fast i diasporan). 

 

Språksvårighetstrappan 

 

Modersmålets släktskap med svenska
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’Språksvårighetstrappan’

 
Är svenska ett lätt eller svårt språk att lära sig? 

 
Trappsteg 1. 

Germanska språk:      

-  Skandinaviska språk: svenska, norska, danska, isländska, färöiska 

-  Övr. germanska språk: tyska, holländska, engelska, luxemburgska, afrikaans 

 

En stor del av orden har likheter med svenskan, grammatiken är relativt lätt att lära sig. 

                                                           
1
 Yttrande av en engelsk statsman som jag dessvärre glömt vem det var 
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Trappsteg 2. 

Romanska språk: (latin), franska, italienska, spanska, portugisiska, rumänska,  

 

Även om vi har många låneord från franskan så är det ändå större skillnad på ordförrådet mellan 

svenska och de romanska språken än mellan svenska och övriga germanska språk. Grammatiken 

börjar också bli lite knepigare.  

 
Trappsteg 3-4. 

Hellenska språk: grekiska 

Slaviska språk: ryska, ukrainska, polska, vitryska, tjeckiska, slovakiska, serbokroatiska, 

slovenska, bulgariska, makedonska  

Baltiska språk: lettiska, litauiska 

Keltiska språk: walesiska, iriska, skotska 

Indoiranska språk: kurdiska (kurmandji, sorani), farsi (persiska- tadzjikiska- dari), urdu 

(Pakistan), dari och pashto (Afghanistan), hindi (Norra Indien), bengali 

(Bangla Desh), nepali (Nepal), romani (zigenska). 

 

 I de flesta länder där dessa språk talas finns stora folkgrupper som har ett 

icke-indoeuropeiskt språk som modersmål. 

 

Här börjar det dyka upp större skillnader. Slaviska språk har t.ex. väldigt många böjningar och en 

dubbel uppsättning av de flesta verb (s.k. aspekter), men saknar i stället i allmänhet bestämd form av 

substantiv. Skillnaden mellan meningen ’en bok ligger på ett bord’ och ’boken ligger på bordet’ kan 

inte uttryckas med hjälp av former. Däremot kan man använda ordföljden mycket friare för att skapa 

nyanser. (Svenskan har en fruktansvärt rigid ordföljd där man bl.a. har helt olika regler för bisatser och 

huvudsatser). ’Bok ligger på bord’, ’bok på bord ligger’, ’ligger på bord bok’ etc. är möjligheter som 

står ryssarna till buds och för en ryss är naturligtvis inte de olika varianterna helt identiska utan kan 

framhäva nyanser, i det här fallet kanske de kan påminna om skillnaden mellan vår bestämda och 

obestämda form. Kan den här skillnaden leda till missförstånd? Jo säkert. Titta på följande dialog 

mellan två makar, där mannen för ovanlighets skull lovat laga middagen en dag och hustrun sitter inne 

i vardagsrummet och läser tidningen: ”Var ska jag lägga potatisen?” – ”Lägg den i kastrullen!” – 

”Vilken djäkla kastrull!!” Om jag översätter den här dialogen ordagrant till ryska så undrar nog en ryss 

varför mannen blir arg och svär? Jo, det beror ju på att kvinnan använde bestämd form av kastrull, för i 

och med det så sände hon ungefär följande meddelande till karl’n i köket: ”Jag tror att du vet, ja 

åtminstone borde du veta, vilken kastrull jag menar!” Det är därför hon använder bestämd form. Ett 

användningsområde som vi har för bestämd form av substantiv är ju när de som samtalar är överens 

om vilket exemplar det är som avses. (”Potatiskastrullen fattar du väl, drummel!”)  

 

Några andra språkfamiljer 

 
Trappsteg 5 

Finsk-ugriska språk: finska, estniska, samiska,  -  ungerska (dock ganska avlägsen släkting)  

Turkiska språk: turkiska, azeriska (Azerbajdzjan), kazakiska, turkmenska, 

Semitiska språk: arabiska, hebreiska 

Östasiatiska språk(familjer): mongoliska, koreanska, japanska, kinesiska, vietnamesiska, kambodjanska, 

thailändska 

Afrikanska språk(familjer): (ca 2000 språk) 

 

Här hittar vi språk som kan vara agglutinerande (finska, turkiska, japanska, kiswahili) vilket betyder 

att de kan klistra (glue = klister på engelska) ihop sina ord och lägga in funktioner som t.ex. negation 

någonstans inne i ordet. Det betyder att ord kan bli rätt långa. Ordet Atatürkçüleştiremeyebilecek-

lerimizdensin på turkiska betyder ungefär ‘Du hör till dem som vi kanske inte kommer att kunna göra 

till Atatürkanhängare’. Om man säger det till en japan kanske han svarar: Wakarasaserarenikuira-

shiidesu (japanska) vilket betyder ungefär ’jag verkar vara svår att få att förstå det’.  Svenskan kan ju i 

och för sig också skapa väldigt långa ord, fast vi använder en annan metod; vi har våra ordsamman-

sättningar som i princip kan bli oändliga; fem+hundra+år+s+jubileum. Ibland lägger vi in ett s mellan 

de olika leden, ibland inte. Någon riktigt pålitlig regel för när vi gör det finns inte. Även om den unga  
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generationen gör vad den kan för att beröva det svenska språket den finess det innebär att kunna skilja 

på t.ex. ny snö och nysnö (som är en snökvalitet eller skidföre) så har vi fortfarande den möjligheten. 

Har jag den turkiska grammatiken inbyggd i min hjärna så är det en större omställning att lära sig 

svenska än om jag har den persiska, vars grammatik för en svensk inte är just så mycket svårare än den 

engelska. Samma sak om jag har finska som modersmål. Från rent språkliga utgångspunkter är det 

lättare att lära sig svenska för en iranier än för en finne! Givetvis finns det andra faktorer som också är 

viktiga, bl.a. kulturella skillnader. Ordet systembolag kan ur språklig synvinkel vara svårare för en 

finne, men ordet som sådant är en självklarhet, medan hela företeelsen kan kräva en hel del förklaring 

för en iranier. 

  

Annat alfabet/skrivsystem  
Många språk – såväl indoeuropeiska som icke-indoeuropeiska har ju ett annat alfabet än vårt latinska. 

Det tror många är en mycket stor svårighet, men om vi håller oss till fonetiska alfabet där varje 

bokstav återger ett ljud så är den svårigheten mest ett problem i början av studierna – förutsatt att jag 

är alfabetiserad på mitt modersmål. För en ryss (kyrilliskt alfabet) är det en fråga om några dagar, 

medan det för en iranier som talar persiska (indoeuropeiskt språk, men man använder det arabiska 

alfabetet) tar lite längre tid, men inte så mycket. För en kines med ett helt annat skrivsystem där 

tecknen är kopplade till betydelsen, är svårigheten betydligt större. Ofta kan ju de som gått i skola 

dock redan det latinska alfabetet. Den västliga kulturens inflytande är ju stort överallt. 

 

Räkneorden – ett tydligt sätt att visa språkens släktskap 
Nedan visas räkneorden ett till tio på ett antal språk. I räkneorden syns släktskapet mycket tydligt och 

det är ganska lätt att inse att det blir allt svårare att lära sig ju längre avståndet i det språkliga 

släktskapet är.  

 
Exempel på räkneorden 1 -10 från språk på de olika ’trappstegen i språksvårighetstrappan 
1. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti (danska)  

1. Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt, nege, tien (Afrikaans)  

2. Unus, duo, tres, quattor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem (latin)  

3. Odin, dva, tri, tjetyre, pjat, shest, siem, vosem, djevat, decjat (ryska)  

4. Jek, do, se, chahar, panj, shesh, haft, hasht, noh, dah (persiska) 

4. Jek, dui, tin, cha:r, pa:nch, cha, sa:t, a:t, nau,das (nepalesiska) 

__________________________________________________________________________________ 

5. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen (finska) 

5. Wahid, itneen, talatha, arba’a, khamsa, sitta, saba’, tamania, tisa, ’ashara (arabiska) 

5. Onrru, eranndu, moonrru, naanku, aynthu, aarru, azhu, addu, onpathu, aththu  (tamil) 

5. Go’o, d`id`-, tat-, nay-, jow-, joweego’o, joweedìd`, joweetat-, joweenay, sappo (fulani)  

  

Det råder väl ingen tvekan om att svårigheten för en svensk att lära sig räkneorden blir klart mycket 

svårare när man går över gränsen till de icke-indoeuropeiska språken. Det gäller naturligtvis också den 

motsatta vägen; för en irakier med arabiska som modersmål blir det svårare att lära sig (räkneorden 

på) svenska än för en iranier med persiska som modersmål. 

    Undrar förresten om den som hittade på räkneorden i fulani hade varit ute på en urtidsjakt av 

sabeltandad tiger och fått ena handen avbiten….  
 

Språkens personkemi 
Ett bra uttal är intimt förknippat med en god kommunikativ förmåga. Att uppfatta och förstå tal med 

en brytning tar rent neurofysiologiskt längre tid och ställer högre krav på lyssnarens korttidsminne. 

Det är tröttande och kan medföra att den infödde undviker att tala med invandrare
2
.  

 Utgångsläget när det gäller att tillägna sig ett uttal utan störande brytning är väldigt olika; en del 

människor har lätt att härma och räds inte att ’kasta sig ut på djupt vatten’ och kanske göra bort sig 

ibland, andra har svårare. Vi är alla olika. En viktig faktor är också hur uttalet i mitt modersmål 

förhåller sig till svenskans uttal. Den relationen är i viss mån fristående från det språkliga släktskapet 

med svenska i övrigt (jfr problemen att förstå norrmän och danskar).  Här kan man tala om en 

‘språkens personkemi’. Det är då oftast modersmålets naturliga språkmelodi (prosodin) som –  

                                                           
2
 Olle Kjellin, uttalsexpert, författare till bl.a. boken Uttalet, språket och hjärnan 
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applicerat på svenskan - kan göra att vissa brytningar ger ‘en positiv resonans i det svenska örat’ 

medan andra ger upphov till en mer negativ. Det kan medföra att vi uppfattar en person som trevlig, 

arg, etc. baserat på brytningen snarare än på det som sägs. Några brytningar som lätt påverkar ’det 

svenska örat’ är arabisk (arg), persisk (mjuk, vänlig), polsk, (uppfodrande, irriterad), latinamerikansk 

spanska (otydligt uttal), norsk (glad, käck), italiensk (intensiv), östasiatiska språk (allmänt svårt att 

uppfatta). Jag är övertygad om att de här skillnaderna är av betydelse när t.ex. irakier med arabiska 

som modersmål jämförs med iranier med persiska som modersmål vid exempelvis en anställnings-

intervju. Det är ju vid första mötet som risken är störst, när man sedan lär känna personen försvinner 

förstås effekten vartefter. Men medvetenhet om hur vi kan reagera är viktigt för att undvika att dra för-

hastade slutsatser om en persons sinnestämning eller t.o.m. intellektuella kapacitet. För SFI-deltagare 

med vissa modersmål blir det också extra viktigt att få en bra uttalsundervisning. 

    I modern språkundervisning arbetar man också intensivt med att grundlägga ett gott uttal redan från 

början. Det som då är viktigast är att prosodin – talets rytm och melodi – blir bra. Utöver bra dator-

program krävs väl utbildade och erfarna lärare vilket gör att dagens besparingar och omorganisationer 

inom SFI försvårar en positiv utveckling.  

     


