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Jigjiga: ett kandidatprogram i somaliska språket, planerar ett masterprog. 

Dire Dawa: ett kandidatprogram i somaliska språket. 

Hargeysa: några kurser i somaliska för bl.a. studenter i andra ämnen, 

planerar att starta ett kandidatprogram i somaliska språket. 

Mogadishu: en kurs i somalisk litteratur. 

Neapel, Italien: har nybörjarkurser och möjlighet till BA, MA, PhD. 

SOAS, London: har nybörjarkurser och möjlighet till BA, MA, PhD. 

Columbus, Ohio: har nybörjarkurser. 

Göteborg: har modersmålslärarkurser och möjlighet till MA, PhD. 

Helsingfors: har nybörjarkurs, planerar kandidat- och masterprogram 

På andra platser möjligen examen inom ämnet Lingvistik. 

Morgan Nilsson 

Utbildning i somaliska vid världens universitet 

http://www.jju.edu.et/index.php/background-of-iosl
http://mu.edu.so/course/33142-somali-literature/
http://docenti.unior.it/index2.php?content_id=18545&content_id_start=1&ID_Utente=2918
https://www.soas.ac.uk/africa/languages/languages-of-africa-at-soas-somali.html
https://www.ohio.edu/global/cis/african/languages/somali.cfm
http://sprak.gu.se/amnen/somaliska
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Forskning i somaliska vid världens universitet 

En uppskattning av antalet forskare vid olika universitet som bedriver mera 

systematisk forskning kring somaliska språket (litteraturen är ej inräknad). 

 

Italien och Frankrike. 

 

USA och Djibouti. 

 

Hargeysa, Mogadishu, Etiopien, Storbritannien,  

Tyskland, Irland, Kanada, Ryssland, Sverige… 
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Some statistics 
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Somaliskan vid Göteborgs universitet 

 

2008-2011: Nybörjarkurser (30 hp) i somaliska för svensktalande. 

 

sedan 2014: Kurser (30 hp) för modersmålslärare. 

 

sedan 2015: Introduktionskurs (7,5 hp) i somaliska för SVA-lärare. 

 

2016-2018: Forskningsprojekt om somaliskans ljud- och tonsystem. 

 

sedan 2016: möjlighet att studera  till en examen (magister, master, PhD) 

i afrikanska språk med inriktning mot somaliska. 
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Kurser vid Göteborgs universitet (GU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan via Antagning.se 

Morgan Nilsson 

Som modersmål främst för 
modersmålslärare 
Höstterminen 
2016,  2018… 

Som modersmål främst för 
modersmålslärare 
Vårterminen 
2017,  2019… 

Som nybörjarspråk främst 
för lärare i sv som andraspr. 
Höstterminen 
2017,  2019… 

SOL110 – 7,5 hp 
Somaliska språket i ett 
kontrastivt perspektiv 

SOL130 – 7,5 hp 
Somaliska språkets struktur 

SOL150 – 7,5 hp 
Kontrastiv introduktion till 
somaliskan 

SOL120 – 7,5 hp 
Somaliskan i världen 

SOL130 – 7,5 hp 
Somaliskan i den svenska 
skolan 

http://gul.gu.se/public/courseId/43424/lang-sv/publicPage.do?item=25731081
https://www.antagning.se/se/search?period=HT_2016&freeText=somaliska&semesterPart=0
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Undervisning 

Kurser för modersmålslärare 

 Träffar på campus 

  2 hela dagar (lör+sön), 4 veckoslut varje termin. 

 Arbete på universitetets lärplattform 

  Diskussioner, individuella övningar, gruppuppgifter 

 

 

Kurser för SVA-lärare 

 Nätbaserad distanskurs 

 

Morgan Nilsson 



www.gu.se 

Antal studenter 

 

    Började HT Avslutade  Började VT Avslutade 

Modersmål       (fr. Gbg)         (fr. Gbg) 

2014/2015  43 (21)  33   31 (12)  31 

2015/2016  22 (9)    19   19 (6)  19 

2016/2017  38 (16)  (33) 

 

SVA 

2015   15 (13)    9 
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Ansökan till våra kurser i modersmål 
 

Antagning.se 
 

Det krävs grundläggande behörighet, men inte engelska. 
 

Scanna och ladda upp alla dina handlingar:  

 – gymnasiebetyg och ev. andra betyg i svenska 

 – ev. blankett för reell kompetens tillsammans med 

   - begäran om reell kompetens 

   - CV med meritförteckning 

   - andra betyg, intyg & rekommendationsbrev från t.ex. 

    arbetsgivare 

 

Skicka inga papper till Göteborg! 

Morgan Nilsson 

https://www.antagning.se/se/search?period=HT_2016&freeText=somaliska&noPrerequisite=on&semesterPart=0
http://utbildning.gu.se/anmalanochantagning/behorighet/reellkompetens
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