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Tospråklige ordbokressurser for nyankomne innvandrere –
utvikles de raskt nok, og holder de tilstrekkelig høy kvalitet?
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Somaliskans storlek
Somalia, 
Somaliland, 
Djibouti (sydost), 
Etiopien (öster + Addis Abeba), 
Kenya (öster + Nairobi)
+ många i övriga världen

Ytan är ungefär som Sverige, 
Norge och Finland tillsammans.

c:a 25 miljoner talare.
9:e största språket i Afrika
c:a 70:e största i världen
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Somaliland



Somaliskans ställning

Somalia & Somaliland
officiellt språk

Etiopien
regionalt officiellt språk

Djibouti
talat språk
officiella: franska, arabiska

Kenya
talat språk
officiella: engelska, swahili

Morgan Nilsson, Göteborgs universitet Bild 5

Somaliland



Hur många talar somaliska i Sverige?

Statistiska Centralbyrån: drygt 100.000 1% av befolkningen
c:a 66.000  födda i Somalia
c:a 35.000  födda i Sverige med en eller två föräldrar födda i Somalia

Skolverket: modersmål, läsåret 2017/18
Berättigade barn i grundskolans klass 1-9 2% av skolbarnen

c:a 21.000 näst störst efter arabiskan
Barn som deltar i modersmålsundervisning

c:a 16.000 (77%) högst deltagande av alla språk
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Somalisktalande i övriga Norden

Norge 0,8% av befolkningen
Finland 0,4%
Danmark 0,4%

enligt uppgifter från ländernas statistikmyndigheter.
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Lexikografisk tradition: äldre tid

1897 – 1964
• en handfull stora ordböcker från somaliska till engelska, tyska, italienska
• författade av européer
• ett par ganska sofistikerade

• ej skrivna med dagens standardortografi
• idag svårtillgängliga för de flesta somalier
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Den första somaliska 
ordboken

London 1897

301 sidor

Finns som PDF
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http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/5177/1/Somali-English%20Dictionary%20-%20Larajasse,%20Sampont.pdf
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• ordklass
• genus hos subst.
• bestämd form
• pluralform
• verbs transitivitet
• exempel



Den första somalisk-tyska

Südarabische Expedition. 
Die Somali Sprache 
Vol. II. Wörterbuch. 

Leo Reinisch
Wien 1902. 
540 sidor.

Finns som PDF

Bild 11

http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/1705/1/Die%20Somali-Sprache%20-%20Vol.%20II.pdf


• betoning
• kognater i andra språ
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Den sista av de gamla

R. C. Abraham
London 1964
257 sidor
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Den nya lexikografiska eran från 1969

• Ortografin standardiserades från mitten av 60-talet
• Officiellt språk i Somalia 21 jan 1973
• Hittills 5 enspråkiga ordböcker
• sannolikt över 100 tvåspråkiga ordböcker, även en rad appar
• ordboksförfattarna oftast självlärda
• mest enkla ordböcker (ordlistor)
• ofta stor mängd fel (många små och en del större)
• ingen korpusbaserad ordbok
• först publika korpusen i november 2015
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Första ordboken
med dagens ortografi

D. I. Stepanjenko & 
Mohamed Haji Osman
Moskva 1969

319 sid.

Finns som PDF
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http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/1608/1/Af%20Soomaali%20iyo%20Rusha.pdf


Officiellt språk 1973
Regeringsbeslut 1972

Infört som myndighetsspråk i januari 1973

Successivt införande som skolspråk
i den takt läroböcker kunde produceras.

1978 fanns läroböcker t.o.m. gymnasienivå i alla ämnen.
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Första enspråkig ordboken

Yaasiin C. Keenadiid (red.)
Mogadishu 1976

Finns som PDF
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http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/2021/1/Dizionario%20Yaasiin%20C.%20Keenadiid.pdf
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Dagens mest spridda 
enspråkiga ordbok

Abdalla Mansuur & Annarita Puglielli (red.)

Rom: Roma Tre Press 2012
Leicester: Looh Press 2017, 971 s.

Finns som PDF
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http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/720/1/QAAMUUSKA%20AF-SOOMAALIGA%5B1%5D.pdf


den mest vetenskapligt utformade
• genus vid subst.
• transitivitet
• konjugationsnr.
• böjning
• synonymer
• ”partikelverb”

inte
• flerordsuttryck
• exempel
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Ordböcker från somaliska till nordiska språk
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• 1992. Qaamuus Soomaali-Iswiidish. Somalisk-Svenska. 
Abdigani M. Soyan. Sunne. 202 s. 8.000 ord.

• 2018. Kort somalisk-svensk ordlista. 
Morgan Nilsson. Göteborg. 174 s. 8.100 ord.

• 1996. Somalisk-dansk ordbog. Qaamuus Soomaali-Deenish. 
Ali Ahmed Nuur. Nuur Konsulent Service. 266 s. 7.600 ord.

• 2017. Somali-suomi sanakirja.
Farah Arale. Espoo: Tarka Kustannus. 146 s.



Ordböcker från svenska till somaliska
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• 1991. Svensk-somalisk ordlista. Qaamuuska Afka Iswiidhishka-
Soomaaliga. Mohamed Musse Hassan. Angered. 243 s.

• 1997. Buug’ereyeed Iswiidhish Soomaali. Svensk-somalisk ordbok. 
Mohamed M. Hassan. Angered: Abille. 451 s.

• 1998. Svensk-somaliskt lexikon. Qaamuuska Iswidhishka iyo
Soomaaliga. Sahardid Mahamoud Badil. Stockholm: Författares 
bokmaskin. 397 s.

• 2006. Svensk-somaliskt lexikon. Qaamuuska Iswidhishka iyo
Soomaaliga. Sahardid Mahmoud Badil & Mohammed Sh. Hassan. 
Stockholm: Institutet för språk och folkminnen. 1140 s. 28.500 ord. 
< http://lexin.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_som,; >

Sökbar i båda riktningarna, men inte i alla fält.

http://lexin.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_som,;


Ordböcker från danska till somaliska
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• 1993, 1997. Dansk-somalisk ordbog. Qaamuus Deenish-Soomaali. Ali 
Ahmed Nuur. Nuur Konsulent Service. 2:a uppl. 344 s.

• 1996, 1997. Dansk-somalisk ordbog. Qaamuus deenish-soomaali.
Xersi Faarax Xayir. Somalisk bøger. 2:a uppl. 290 s.

• 1998, 2002, ??, 2013, 2015. Dansk-somali ordbog. Qaamuus deenish-
soomaali. Abdulahi Mukhtar Hussein & Mohamed Abdulahi A. 
«Macaani» & Mohamed Hassan Elmi. Herning: Special-pædagogisk
forlag. 5:e uppl. 460 s. 16.000 uppslagsord.



Ordböcker från norska till somaliska
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• 1997, 2000, 2003, 2008. Norsk-somali ordbok med somali-norsk
register. 
Cismaan Cabdi Guuleed. Ås: elexi.no. 4:e uppl. 491 s. 14.700 ord.

• 2005. Lexin: bokmål-somali-bokmål / nynorsk-somali-nynorsk. 
Övers. Osman Gulled. Oslo: Utdanningsdirektoratet. 11.000 ord.
< http://lexin.udir.no/ >

Sökbar i båda riktningarna och i alla fält, även de engelska.
• 2007, 2017. Norsk-somalisk illustrert ordbok. Övers. 

Osman Gulled. Oslo: Utdanningsdirektoratet. 2:a uppl. 537 s. 11.000 
ord.

http://lexin.udir.no/


Ordböcker från finska till somaliska
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• 1999. Suomi-somali sanakirja. Mika Zinger & Anna-Maija Aquilera
Calderon & Warsame Mohamed Axmed. Helsinki: Somalian
community in Finland. 143 s. 

• 2017. Suomi-somali sanakirja. Farah Arale. Espoo: Tarka. 244 s.
• [2018]. Suomi-somali-sanakirja [A-T]. Övers. Liban Ali Hersi & Abdi 

Awil Musse. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. 24.630 uppslagsord. 
< http://kaino.kotus.fi/somali/?p=main >

Sökbarheten helt begränsad till de finska uppslagsorden. 

http://kaino.kotus.fi/somali/?p=main


Undersökta ordböcker
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• Svensk-somaliskt lexikon. Qaamuuska Iswidhishka iyo Soomaaliga. 
2006. 28.500 ord. < http://lexin.nada.kth.se/ > 2 milj. sökn./mån.

• Dansk-somali ordbog. Qaamuus deenish-soomaali. 
2013. 4:e uppl. 460 s. 16.000 ord.

• Lexin: bokmål-somali-bokmål / nynorsk-somali-nynorsk. 
2005. 11.000 ord. < http://lexin.udir.no/ >

• Norsk-somali ordbok med somali-norsk register. 
2008. 4:e uppl. 491 s. 14.700 ord.

• Suomi-somali-sanakirja [A-T]. 
[2018]. 24.630 ord. < http://kaino.kotus.fi/somali/ >

http://lexin.nada.kth.se/
http://lexin.udir.no/
http://kaino.kotus.fi/somali/


Undersökta aspekter av ordböckerna
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Två aspekter som ofta lyfts fram av modersmålslärare i somaliska:

• Beaktande av regional variation i somaliskans ordförråd

• Hantering av grundläggande terminologi inom skolämnena

+ Akribi och användarvänlighet i största allmänhet



Regional variation i somaliskan
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Mycket små skillnader i ljudsystem, formsystem, satsbyggnad.

Större skillnader i ordförrådet.

• Favoriseras nordliga eller sydliga synonymer och former?

• Hur ofta ges två alternativa ekvivalenter?
• Hur presenteras de i förhållande till varandra?

ordningsföljd, bruk av parenteser...



Ny bild

• Ny bild
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ur NO, åk 2 (2001: 23), 
Hargeysa resp. Mogadishu

• väldigt lite regional 
variation i stora segment 
av ordförrådet

• fonologisk skillnad mellan 
dh [ɖ ] (traditionellt i norr) 
r         (traditionellt i söder) 
komplicerad distribution 
jfr. sj-ljudet i svenskan



Ny bild

Ny bild
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ur Matte, åk 2 (2001: 126)
Hargeysa
resp. 
Mogadishu



41 undersökta uppslagsord
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apa, ape, abe, apina; banan, banaani; bil, auto; bröd, brød, leipä; dörr, dør, ovi; fisk, kala; 

fladdermus, flaggermus, flagermus, lepakko; flicka, jente, pige, tyttö; fråga, spørsmål, spørgsmål, 

kysymys; fönster, vindu, vindue, ikkuna; grön, grønn, grøn, vihreä; gul, keltainen; handduk, håndkle, 

håndklæde, pyyheliina; hungrig, sulten, nälkäinen; hus, talo; hyena, hyene, hyæne, hyeena; 

halva/hälft, halvpart, halvdel, poulikas; här, her, tässä/täällä; igelkott, pinnsvin, pindsvin, siili; 

katt, kat, kissa; kanna, kjele, kedel, kahvipannu; kniv, veitsi; kyckling, kylling, kana; kök, kjøkken, 

køkken, keittiö; melon, vannmelon, meloni; mjöl, mel, jauho; morot, gulrot, gulerod, porkkana; 

näsduk, lommetørkle, tørklæde, nenäliina; tisdag, tirsdag, tiistai; pojke, gutt, dreng, poika; 

räv, rev, ræv, kettu; röd, rød, punainen; salt, suola; skjorta, skjorte, paita; skugga, skygge, varjo; 

smuts, skitt, skidt, lika; svar, vastaus; titta, kikke, kigge, katsoa; törstig, tørst, tørstig, janoinen; 

väg, vei, vej, tie; ägg, egg, æg, muna



Det enda ord där alla lyckats bra
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tryckta
• DK:  gulerod sub. -en, -rødder, -rødderne – karooto (dabacasse)
• NO: gulrot, -a sb dabacase; kaarooto



En huvudekvivalent (en inom parentes)
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e-ordböcker
• SE 8 ord
• NO 2 ord
• FI 0

tryckta
• DK 4 ord
• NO 0



Endast en ekvivalent
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e-ordböcker
• SE 14 ord
• NO 30 ord
• FI 7 ord

tryckta
• DK 18 ord
• NO 8 ord



Ordet saknas helt i ordboken
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e-ordböcker
• SE 0
• NO 6 ord: halvpart, hyene, skygge, spørsmål, skitt, tørst
• FI 1 ord: hyeena (+ 4 då ordboken inte omfattar U-Ö)

tryckta
• DK 1 ord: hyæne
• NO 0



Småfel i ordboken
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e-ordb. stavning form
• SE 3
• NO 3 rätt: jiko

• FI 2

tryckta
• DK 5 2 rätt: Talaado, Salaasa

• NO 4



Summering: regionalt ordförråd
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antal ekvivalenter småfel
2+ 1 (1) 1 0

e-ordböcker
• SE 19 8 14 2
• NO 3 2 30 6 2
• FI  (-4) 29 7 1 1

tryckta
• DK 18 4 18 1 6
• NO 33 8 3



Favoriseras någon region?
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e-ordböcker
• SE norr
• NO söder
• FI neutral (ekvivalenterna presenteras alfabetiskt)

tryckta
• DK söder
• NO söder



Terminologi
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• ”LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i 
grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne 
målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som 
er nyttige å kunne når man bor i Norge.” <http://lexin.udir.no/>



Fördomar om termer i somaliskan
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• Somaliskan är ett så ungt språk att det ännu inte finns någon 
etablerad terminologi.

• Även om det finns en del termer så kan man inte använda dem 
för nästan ingen känner till dem.



Skolböcker
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• I Somalia producerades massor av skolböcker mellan 1971 och 1976
(varav vissa kom i nya, helt omarbetade utgåvor under 1980-talet): 
somaliska (åk 1-8), litteratur (4-12), matematik (1-12) , samhällskunskap (1-12), 
hälsa (1-5), naturkunskap (1-8), historia (2-12) , geografi (2-12), biologi (9-12), 
kemi (9-12), fysik (9-12)

• 2001 kom en helt ny serie skolböcker i samarbete med UNICEF/UNESCO:
somaliska (1-8), matematik (1-8), naturkunskap (1-8), samhällskunskap (1-8).

• Den tredje upplagan av dessa kom 2016 i Somaliland och 2018 i Somalia. 
Nu har dessa böcker utvecklats till två helt olika serier.

• Mellan 2011 och 2016 kom motsvarande, helt annorlunda böcker i Etiopien.
• Terminologin är så gott som helt enhetlig över tid och rum!!



Undersökning av termer för 73 begrepp
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Baserat på ett urval centrala begrepp i somaliska skolböcker för klass 3.
• Naturkunskap: björn, skalbagge, reptil/kräldjur, däggdjur, groddjur/amfibie, 

gälar, fena, ryggrad, ryggradslös, sinne, hörsel, syn, känsel, lukt, smak, 
känselspröt/antenn, förstoringsglas, mikroskop, kompass, Europa, Medelhavet, 
ekvator, meridian/längdgrad, breddgrad, klimat, fast form, flytande 
form/vätska, gas, magnet, fotosyntes, klorofyll, grundämne, koldioxid

• Matematik: addition, term, addend, summa, subtraktion, minuend, 
subtrahend, differens, multiplikation, multiplikand, multiplikator, faktor, 
produkt, division, dividend, divisor, kvot, bråk, täljare, nämnare, ekvation, 
area, cylinder, kon, kub, kvadrat, ellips/oval, passare, rektangel, romb, 
rätvinklig, triangel/trekant, fyrkant

• Språk: adjektiv, plural/flertal, pronomen, singular/ental, substantiv, verb, 
preposition



Undersökta kategorier
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• Finns begreppet?
Finns ologiska luckor?

• Formalia: 
finns markör?
finns ekvivalent?
finns förklaring?
finns felaktigheter: stavfel, formfel, strukturfel etc.?

• Fakta: 
ekvivalent: fullgod, oprecis, felaktig
förklaring:  fullgod, oprecis, felaktig



Begreppet saknas helt i ordboken
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e-ordböcker
• SE 13: groddjur, Europa, Medelhavet, kon, fast form, fotosyntes, dividend, divisor, addend, 

minuend, subtrahend, multiplikand, multiplikator
• NO 37: amfibium, ryggrad, virvelløs, sans, hørsel, syn, føle(sans), smak, forstørrelsesglass, 

mikroskop, ekvator, lengdegrad, kjegle, passer, rombe, rettvinklet, faststoff, væske, gass, 
magnet, fotosyntese, klorofyll, karbondioksid, kvotient, addend, sum, minuend, subtrahend, 
multiplikand, multiplikator, faktor, produkt, brøk, teller, pronomen, substantiv, preposisjon

• FI 3: sammakkoeläin (groddjur), selkärangaton (ryggradslös), neljäkäs (romb)
(+ 9 då ordboken inte omfattar U-Ö)

tryckta
• DK 22: amfibium, hvirvelløse dyr, følehorn, breddekreds/-grad, passer, rektangel, rombe, 

fast stof, fotosyntese, klorofyl, kuldioxid/carbondioxid, dividend, divisor, addition, addend, 
subtraktion, minuend, subtrahend, multiplikand, multiplikator, faktor, nævner

• NO 21: amfibium, finne, følehorn, forstørrelsesglass, kjegle, passer, rombe, rettvinklet, 
fotosyntese, klorofyll, karbondioksid, dividend, divisor, kvotient, ledd, addend, minuend, 
subtrahend, multiplikand, multiplikator, likning



Ologiska luckor
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finns finns inte
e-ordböcker
• SE
• NO breddegrad lengdegrad/meridian
• FI pluraali singulaari

tryckta
• DK længdegrad breddegrad/breddekreds

division, multiplikation addition, subtraktion
tæller nævner

• NO



Bra artiklar för termer
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• markör för ämnesområde
• ekvivalent
• förklaring

• ofta saknas markör



Mindre information
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• ibland ges ingen ekvivalent

’något som har formen av ett ägg’
’substantiv’

• ofta ges ingen förklaring



Andra formella brister
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• stavning                                                                                 ska vara: isle’eg

• morfologi
• artikelns utformning, t.ex. ekvivalent efter förklaring

• DK:

bjørn sub. -en, -e, -ene - Xayawaan dhogor leh oo
ku nool dhalalka qabow (madax kuti)

’Djur med päls som lever i kalla länder (björn)’



Summering av formalia
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har
e-ordb. markör förklaring ekvivalent andra brister
• SE   (60) 0% 67% 88% 12%
• NO (36) 3% 22% 87% 3%
• FI    (61) 48% 41% 98% 0%

tryckta
• DK  (51) 16% 31% 92% 25%
• NO (52) 23% 29% 98% 2%



Annat homonymt begrepp
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Om ordboken hade tillämpat markörer hade sådana fall blivit tydligare.

NO ordbok: 
produkt -et sb. waxyaalaha la soo saaro

’saker som man tillverkar’



Oprecis ekvivalent

Morgan Nilsson, Göteborgs universitet Bild 52

oorso, buti är regionala (ganska lokala) ord,
madaxkuti är standard och används i skolböckerna.



Felaktig ekvivalent
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’kompass’



Oprecis förklaring
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’plats som fiskar andas på’

’cell för andning hos fisk’

• DK: gælle sub. -n, -r, -rne - daloolka kaluunka ka neefsado
’hålet som fiskar andas med’



Felaktig förklaring
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’fyrkant med raka vinklar’

’fyrkant som är ett parallelloggram’



Summering av faktainnehåll
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annat ekvivalent förklaring
e-ordb. begrepp oprecis fel oprecis fel
• SE   (60) 5% 15% 5% 8% 3%
• NO (36) 6% 8% 3% 14% 0
• FI    (61) 2% 8% 2% 0 0

tryckta
• DK  (51) 6% 33% 14% 14% 2%
• NO (52) 6% 19% 2% 4% 0



Användarvänlighet
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• SE, NO Lexin mindre
läsvänlig layout

• Båda visar alltid
svensk/norsk förklaring 
och böjning 

• NO Lexin visar alltid
engelsk ekvivalent och 
förklaring



Användarvänlighet
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FI har enklare, mera läsvänlig layout med
knapp för visning av förklaring, böjning



Användarvänlighet
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FI har enklare, mera läsvänlig layout med
knapp för visning av förklaring, böjning



Sammanfattning
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• Den finska ordboken är noggrannast, har det bredaste ordförrådet, 
den högsta kvaliteten på innehållet och tydligast layout

• Norska Lexin är minst, innehåller få termer och ger sällan regionala 
synonymer

• Den privatutgivna norska ordboken är påtagligt mer innehållsrik
• Svenska Lexin innehåller störst andel ”slarvfel”
• Den danska har störst andel faktafel



Utvecklingsbehov
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• Svenska Lexin behöver granskas/bearbetas och utökas en del
• Norska Lexin behöver utökas kraftigt
• Särskilt fokus på skolordförråd
• Korpusbaserad somalisk-svensk(-nordisk) ordbok 

som grundarbete för bättre ordböcker i motsatt riktning.
• Som bas behövs en omfattande korpus (med bl.a. skolböcker och 

annan facklitteratur för att få grepp om tillämpad terminologi)



4 somaliska korpusar varav 3 publika

Morgan Nilsson, Göteborgs universitet Bild 62

• Somali Corpus 2016 Hargeysa 3 milj. token
• Korp 2015 Göteborg 19 milj. token
• Somali Web Corpus1 2017 Brno/Oslo/Addis Abeba 80 milj. token
• An Crúbadán1, 2 Saint Louis (USA) 25 milj. token

1 Endast webb-texter.
2 Ej publik korpus, endast publik frekvenslista.



Önskvärd crowdsourcing

Morgan Nilsson, Göteborgs universitet Bild 63

• Geografisk distribution av regionalt ordförråd
– enkäter på Facebook riktade till allmänheten

• Termer – enkäter i något mera sluten form riktad till fackfolk
– fältarbete vid t.ex. universitet inom respektive ämne enligt
SIL International’s Rapid Word Collection Methodology

https://www.sil.org/dictionaries-lexicography/rapid-word-collection-methodology
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