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Lingvistikk

▶ Det vitenskapelige studiet av språk
▶ Hva er det man kan når man kan et språk?
▶ Studieobjektet: Det mentale språksystemet til

språkbrukerne



(Berko 1958)
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Lingvistikk

▶ Det vitenskapelige studiet av språk
▶ Hva er det man kan når man kan et språk?
▶ Studieobjektet: Det mentale språksystemet til

språkbrukerne
▶ Wug-tester demonstrerer hvordan vi spontant og

uanstrengt bruker mentale regler vi ikke har bevisst
kunnskap om

▶ De fungerer som et vindu inn i menneskeskesinnet, og kan
si noe om språklig kunnskap og menneskelig kognisjon

▶ Språkvitenskap: En skattejakt i verdens 6000 språk og
leter etter slike regler og mønstre



Af-Soomaaliga

▶ Somali snakkes av omtrent 20–25 millioner mennesker
▶ Det er det niende største språket i Afrika
▶ (Og det snakkes 2000 språk i Afrika!)
▶ Likevel er det få som forsker på somali
▶ Somalisk grammatikk har mange rare trekk som gjør at

somali er et interessant språk for oss språkvitere



Grammatisk kjønn

Norske substantiver:
Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn
gutten jenta huset

Somaliske substantiver:
Hankjønn Hunkjønn
inanka (gutten) inanta (jenta)
cadowga (fienden) hooyada (moren)
aabbaha (faren) gabadha (jenta)
duqa (gamlingen) walaasha (søsteren)



Grammatisk kjønn

Norske substantiver:
Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn
gutten jenta huset

Somaliske substantiver:
Hankjønn Hunkjønn
inanka ayaa hadlayaa inanta ayaa hadlaysaa
cadowga ayaa hadlayaa hooyada ayaa hadlaysaa
aabbaha ayaa hadlayaa gabadha ayaa hadlaysaa
duqa ayaa hadlayaa walaasha ayaa hadlaysaa



Grammatisk kjønn
Hankjønn Hunkjønn
-ka -ta
-ga -da
-ha -dha
-a -sha

Entall inan inanka hooyo hooyada
Flertall innammo innamada hooyooyin hooyooyinka

Entall aabbe aabbaha walaal walaasha
Flertall aabbayaal aabbayaasha walaalo walaalaha

▶ Somaliske substantiver bytter kjønn i flertall!
(Genuspolaritet)



Litt historie

▶ Tidlig 1900-tall: Britisk Somaliland og Italiensk
Somaliland

▶ Skriftspråk: engelsk, italiensk og arabisk
▶ I 1950-årene jobbet man med å utvikle et eget somalisk

skriftspråk (Andrzejewski, Muuse Galaal m.fl.)
▶ 1960: Uavhengighet: Staten Somalia ble dannet
▶ Det ble vedtatt at somali skulle bli offisielt språk i Somalia
▶ Men det tok 12 år før man fikk bestemt seg for hvilket

skriftsystem man skulle bruke!
▶ Man valgte omsider det latinske alfabetet, og i 1972 ble

det somaliske skriftspråket innført



(Laitin 1977)



Fra lydsystem til skriftsystem

▶ Utviklingen av et somalisk skriftspråk hadde mye å si for
somaliske språkstudier

▶ Flere grammatikker, ordbøker og vitenskapelige artikler
ble publisert i løpet av denne prosessen

▶ Man må ha inngående kunnskaper om et språksystem, for
eksempel lydsystemet, før man kan vite hvordan man skal
representere lyd med grafiske symboler

▶ Man må også vite hvilke detaljer man kan utelate



Fra lydsystem til skriftsystem

Vi tar en liten tur innom norsk. Ta en titt på dette ordet:

Det hender at hender er et verb.
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Hender og hender

▶ I norsk kan vi skille mellom ord ved hjelp av melodien
eller tonegangen.

▶ Dette er ikke markert i skriftspråket, og mange ord er
derfor tvetydige i skrift: hender, ender, holder...

▶ Noe lignende skjer i Somali.



Hvem er død?

Libaax baa nin dilay
løve FOKUS mann drepte

Denne setningen kan leses på to måter.



Hvem er død?

(1) Libáax báa nín dilay
’En løve drepte en mann.’

(2) Libáax báa nin dilay
’En mann drepte en løve.’

▶ Den grammatiske forskjellen (kasus) uttrykkes gjennom
melodien til ordene: Somali har tonal kasusmarkering.

▶ Dette er et klassisk eksempel fra somaliske språkstudier.
Man valgte å la være å representere tonene ortografisk
fordi man som regel kan ta konteksten til hjelp (akkurat
som med hender og hender på norsk...).



Fra 1972 til i dag

▶ Innføringen av det somaliske skriftspråket var en
suksesshistorie uten like, og andelen analfabeter ble brått
redusert

▶ Dessverre varte ikke gleden så lenge. Etter borgerkrig og
statskollaps har få fått utdanning i Somalia, og få lærer å
lese og skrive

▶ Krig og konflikt har gjort at folk har flyttet på seg, og dette
har ført til møter mellom dialekter som tidligere ikke var i
kontakt, og kontakt med andre språk (f.eks. norsk).

▶ Dialektigayga mer wuxuu noqday internashunal.
’Dialekten min er blitt mer internasjonal.’



Om språkblanding og lånord

▶ Waa burubleem siries ah. (Anonym somalier)
’Det er et alvorlig problem.’

Sammenlign denne setningen med den lånordsfrie varianten:
▶ Waa arrin culus.

’Det er et alvorlig problem.’
Hvorfor brukes ah i den ene, og ikke den andre?



Om ah

Man bruker ikke ah etter adjektiver i denne konteksten:
▶ arrin culus

’et alvorlig problem’
▶ nin dheer

’en høy mann’
Derimot kan ah brukes etter substantiver:

▶ nin macallin ah
’en mann som er lærer’

Altså må siries være et substantiv:
▶ burubleem siries ah

’et alvorlig problem (eg. et problem som er alvor)’



Om språkblanding og lånord
▶ Waa burubleem siries ah.

’Det er et alvorlig problem (eg. et problem som er alvor).’
▶ Det engelske adjektivet serious lånes inn som et somalisk

substantiv
▶ Lånordet endrer ordklasse, og brukes i en mer kompleks

konstruksjon enn nødvendig
▶ Dette sier noe om det somaliske språket og de mentale

reglene som språkbrukerne benytter ubevisst og uanstrengt
▶ Somali har få adjektiver – ofte bruker man substantiver for

å uttrykke det vi ville brukt adjektiver til på norsk
▶ tuke tuug ah

’en tjuvaktig kråke (eg. en kråke som er tyv)’
▶ Lånord er altså ikke (bare) et problem, men naturlige

wug-tester som kan kaste nytt lys over språk, og over folks
intuisjoner om eget morsmål
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