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Somaliska språket 

Afroasiatiskt språk i den 

kusjitiska gruppen. 
 

Över 20 miljoner talare:  

Somalia   ca 10-12 

Etiopien   ca 6-7 

Kenya    ca 2,5-3 

Djibouti   ca 0,5 

Övr. världen ca 2-3 
 

Ung. 70:e största i världen. 
 

9:e största i Afrika efter  

arabiska, swahili, hausa,  

oromo, yoruba, igbo,  

fula och amhariska. 
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Den första skrivna somaliskan: 
 

1800-talets andra hälft 

• Somaliska poeter skrev på somaliska med arabisk skrift. 

 

• Europeiska missionärer och språkvetare skrev ordböcker, 

grammatikbeskrivningar och tecknade ner traditionella 

berättelser med latinsk skrift. 
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Officiellt språk i Somalia sedan 1973 

• Rik muntlig berättartradition, där poesin är högt värderad. 

• 1957: den första sidan på somaliska i en dagstidning. 

• Sedan 1965: trycka böcker och tidskrifter. 

• Okt 1972: somaliskan utropas till officiellt språk från jan 1973. 

• Jan 1973: somaliskan införs inom allt förvaltning och i skolans 

lägre klasser. 

• En omfattande alfabetiseringskampanj höger läskunnigheten 

mycket kraftigt. 

• Efter några få är somaliskan skolspråk ända upp till gymnasiet. 

• Idag är situationen något mera varierad. 
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Ett väldokumenterat afrikanskt språk 

• Relativt mycket forskning jämför med de flesta språk i Afrika. 

• Ett par hundra vetenskapliga artiklar. 

• Över 20 grammatikbeskrivningar  

• Drygt 50-tal ordböcker till och från ett drygt tiotal språk. 

• Somaliskan är i mycket hög grad standardiserad. 

• Standarden har delvis fallit i glömska då skolsystemet inte 

fungerat. 

• Dialektvariationen inte särskilt stor för en så stor yta: mer än 

dubbelt så stor som Sverige. 

• Skola, media och internet har haft en kraftigt utjämnande effekt. 
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En tydlig standard finns 

• Formades både spontant och genom medveten språkplanering 

under 1970- och 1980-talet. 

• Skolböcker, dagstidningar, radio, TV etc. styrde utvecklingen på 

ett tydligt sätt. Landet var en socialistisk folkrepublik där alla 

media var statskontrollerade. 

• Efter 1990 har den delvis fallit i glömska bland allmänheten. 

• Somaliska lärare och andra med intresse för språk och litteratur är 

dock mycket överens om att ett standardspråk finns och i stort 

sett vilka normer som gäller. 

• Viss variation, ofta regional, är som regel mer eller mindre 

accepterad inom ramen för standarden. 
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Somaliskan i Sverige den 31 dec 2015 

 60.623  födda i Somalia (där bara hälften av somalierna bor) 

 20.769  med båda föräldrarna födda i Somalia 

   8.017  med en förälder född i Somalia 

 89.409  totalt 

 

 Jfr. Norge 40.000, Danmark 21.000, Finland 20.000 

 

Men då ingår inte ett okänt antal somalisktalande födda i  

– Kenya (med mer än 2,5 milj. somalier),  

– Etiopien (med ca. 7 milj. somalier),  

– Djibouti (med ca. 0,5 milj. somalier),  

– och andra länder,  

– liksom deras barn. 
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Somaliskan i den svenska grundskolan 

• Somaliska poeter skrev på somaliska med arabisk skrift. 

 

• Europeiska missionärer och språkvetare skrev ordböcker, 

grammatikbeskrivningar och tecknade ner traditionella 

berättelser med latinsk skrift. 
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Modersmålslärarnas dilemma 

• Stor variation i stavningen ses av väldigt många som något helt 

naturligt, t.ex. Mahamad, Mohamed, Maxamed, Moxamad… 

 

• Utbredd osäkerhet och variation gällande en del böjningsformer 

och deras bruk. 

 

• Många regionalt betingade synonymer inom ordförrådet, t.ex. 

shukumaan / tuwaal (< asciugamano / towel) ’handduk’ 

 

• Var hittar lärarna stöd för den norm de vill lära ut? 

 

• Handböckerna uppvisar ofta olikheter sinsemellan… 
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Få handböcker och kvaliteten skiftar 

• 5 enspråkiga ordböcker: 

Mogadishu 1976, en stark redaktör vid akademin 

Djibouti 2004, vill reformera stavningen 

Nairobi 2008, skriven av en privatperson boende i Danmark 

Rom 2012, listar väldigt många varianter 

Djibouti 2013, väldigt många medarbetare 

• 15-tal grammatikböcker på somaliska, stora och små 

• 10-tal på andra språk 

mycket varierande kvalitet 

stor variation i innehållet 

mycket som man inte är överens om 
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Somaliska Korp vid Språkbanken 

• En somaliska korpus med 4 miljoner löpord. 

• Tillgänglig via samma sökgränssnitt som den svenska 

nationalkorpusen med över 10 miljarder löpord. 

 

• Lärarna har nu möjlighet att skaffa stöd i exempel från Korp. 

• Modersmålseleverna kan själva undersöka språket under lärarens 

ledning. 

11 | Morgan Nilsson | Grammatikfestivalen, 17 mars 2017 



www.gu.se 

Texttyper i somaliska Korp 

4 milj. löpord varav 

• 22% Wikipedia  

• 21% nyhetstexter  

• 21% Bibeln  

• 16% parlamentsprotokoll och lagtext  

• 8% skolböcker 

• 6% skönlitteratur  

• 2% samhällsinformation  

• 2% språkvetenskapliga texter 
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Ortografi: tilmaamaysaa/tilmaameysaa ’visar’ 

   Handböckerna säger att valet mellan ay/ey är fritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Xisaab Fasalka 2 (Matematik åk 2), Nairobi 2001 
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Ortografi: tilmaamaysaa / tilmaameysaa 

Skola 1970-tal  1990-tal  2000-tal  Lagar/parlament 

• tilmaamay– 16 100%  5 100% 22 56%  263  91% 

• tilmaamey–   0    0   17     25 

 

• –aysaa  98   77%  46   88% 398   89% 709   74% 

• –eysaa  30      7     49   252 
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Ortografi: tilmaamaysaa/tilmaameysaa 
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Ortografi: tilmaamey– 

Alla 17 träffarna kommer från ett annat ord än verbet tilmaamaysaa ’visar’ 

 

• tilmaameyaal ’adjektiv’ 

• tilmaameyaasha ’adjektiven’ 

• tilmaameyaashan ’de här adjektiven’ 

 

Alla 17 träffarna finns i två specifika böcker. 

 

Här finns en annan problematik. 

• Valet mellan –ay–/–ey– är i de flesta fall fritt, men 

• före pluralsuffixet –yaal ska man enligt alla handböcker skriva –a– 

fure ’nyckel’, furayaal ’nycklar’, inte *fureyaal. 
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Ortografi/morfologi: plural på –ayaal 

Skola 1970-tal  1990-tal  2000-tal  Lagar/parlament 

 

• –ayaal  33 92%     3 100%   37   57%   313   92% 

• –eyaal    3      0     28       29 

 

• –ayaasha 37 90%   14 100% 122   78% 1394  87% 

• –eyaasha   4      0     35     179 

 

• Av de 28 –eyaal finns 22 i två specifika böcker, övriga i samma serie. 

• Av de 35 *eyaasha finns 30 i tre specifika böcker, vara två är samma som ovan. 
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Ortografi/morfologi: plural på –ayaal 

Skola 1970-tal  1990-tal  2000-tal  Lagar/parlament 

 

• –ayaal  33 92%     3 100%   37   57%   313   92% 

• –eyaal    3      0     28       29 

 

• –ayaasha 37 90%   14 100% 122   78% 1394  87% 

• –eyaasha   4      0     35     179 

 

• –y-ayaal               60  83% 

• –y-eyaal               12 

• –y-ayaasha             279  76% 

• –y-eyaasha               84 
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Ortografi/morfologi: plural på –ayaal 

    Lagar/parlament 

 

• –ayaal, men inte –yayaal     313 – 60 = 253  94% 

• –eyaal, men inte –yayaal          29 – 12 = 17 

 

• –ayaasha, men inte –yayaasha  1394 – 279 = 1115  92% 

• –eyaasha, men inte –yeyaasha    179 –   84 = 95 
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Morfologi: bestämd form –ayaalka/–ayaasha 

 

 

 

 

 

 

 

 

ur Qaamuuska af-Soomaaliga, Rom 2012  

• ismaldhikhiyayaalka 

• kujiyayaalka/kujiyayaasha 

• diir-hoosayaasha 
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Morfologi: bestämd form av plural på –ayaal 

 Hela materialet 

 

• –ayaalka      17  

• –ayaasha  3052  99,4% 

 

4 av de 17 är inte pluralformer, utan substantiv som i singular slutar på –ayaal. 

9 av de 17 träffarna kommer från Wikipedia, 3 från Radio Danmark, 1 från Sveriges 

radio. 
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Morfologi: bestämd form på 

 Hela materialet 

 

• -ayaalka  17  

• -ayaasha   

 

• -ayaalkan  

• -ayaashan  
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Morfologi: oreglebundna pluralformer 

 

ur Qaamuuska af-Soomaaliga, 2012 

 

ur Barashada Naxwaha af-Soomaaliga, 1999 

 

          Hela materialet 

oday ’gamling’ i plural: 

• regelb. odayo, best. odayada     4 + 7 

• oregelb. odayaal, best. odayaasha 44 + 90  92% 
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Morfologi: oreglebundna pluralformer 

 

            Hela materialet 

macallin ’lärare’ i plural: 

• regelb. macallimmo, best. macallimmada  9 + 2 

• regelb. macallinno, best. macallinnada   0 + 0 

• oregelb. macallimiin, best. macallimiinta  36 + 101 93% 

 

Alla de 11 regelbundna formerna med kommer från samma källa, 

nämligen Bibeln. De oregelbundna, arabiska formerna 

förekommer inte där över huvud taget. 
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Morfologi: oreglebundna pluralformer 

 

ur Qaamuuska af-Soomaaliga, 2012 

 

 

          Hela materialet 

abti ’morbror’ i plural: 

• regelb. abtiyo, best. abtiyada   2 + 0 

• oregelb. abtiyaal, best. abtiyaasha  1 + 0 
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Bing.com 

Exakt sökning 

  med ankarord 

 

Skriv 

 

+”det sökta ordet” waa iyo 

 

waa – markerar påstående 

iyo ’och’ 
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Bing.com: Exakt sökning med ankarord 

abti ’morbror’ 

 

regelbunden plural: 

+”abtiyo” waa iyo   195   = 203 

+”abtiyada” waa iyo       7 

 

oregelbunden plural: 

+”abtiyaal” waa iyo  615   = 665  77% 

+”abtiyaasha” waa iyo   50 
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Bing.com: Exakt sökning med ankarord 

oday ’gamling’ 

 

regelbunden plural: 

+”odayo” waa iyo        774  =   1.914   

+”odayada” waa iyo    1.140      

 

oregelbunden plural: 

+”odayaal” waa iyo  12.500  = 29.700  94% 

+”odayaasha” waa iyo 17.200 
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Lexikon: regionalt ordförråd 

’katt’    Korp       Bing 

 

• bisad–   318  86%  bisad  2.160   63% 

 

• mukulaa–    38  10%  mukulaal 1.180   35% 

 

• yaanyuur–    13    4%  yaanyuur      84     2% 
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   Fördelar      Nackdelar 

Korp  mera komplexa sökningar mindre mängd data 

   t.ex. söka på delar av ord 

   söka på ordkombinationer 

   info om källan 

 

Bing  större mängd data   bara sökning på hela ord 

          sämre precision 

          upprepningar är vanliga 

          ingen info om källan 
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Förhoppningsvis kan vi se fram emot 

en stadigt växande korpus och  

nya korpusbaserade referensverk 

för somaliskan. 
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Mahadsanidiin! 

 

Tack ska ni ha! 
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