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Sammanfattning 
Lexikal pluralitet är en term för vissa substantiv som har en inneboende pluralbetydelse. Lexikal 
pluralitet är ett relativt outforskat område, särskilt ur ett typologiskt perspektiv. Några studier som 
gjorts inom lexikal pluralitet har visat att de lexikalt plurala substantiven tenderar att finnas inom vissa 
tvärspråkligt återkommande semantiska kategorier. Föreliggande studie bygger på dessa tidigare 
studiers kategorier, och syftet är att utveckla kategorierna för att bättre fånga in den semantiska 
variationen hos de kushitiska språken. Detta görs genom att samla lexikalt plurala substantiv ur 
grammatikor och sedan klassificera substantiven utifrån deras semantik. Resultatet visar, förutom att 
de semantiska kategorierna i stor utsträckning överlappar med tidigare studier, att de semantiska 
kategorierna grupper, granulära ämnen, duala enheter och vätskor & fasta ämnen tenderar att vara mer 
frekventa än kategorierna tidsuttryck, sjukdomar, platser och koncept/aktiviteter som involverar flera 
deltagare. 
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1 Inledning 
Lexikal pluralitet är en term för att beskriva substantiv som har en inneboende pluralbetydelse. 
Exempel på substantiv som i många språk är lexikalt plurala är folk, ris och boskap. Lexikal pluralitet 
är ett relativt outfortskat område inom språktypologi, men några tidigare studier som underöskt 
fenomenet komparativt är Börstell et al. (2017), Koptjevskaja-Tamm & Wälchli (2001) och van der 
Meer (2015). Dessa studier har visat att de lexikalt plurala substativen typiskt har vissa semantiska 
egenskaper, och att dessa semantiska egenskaper är desamma i många språk. Exempel på semantiska 
domäner inom vilka lexikalt plurala substantiv tenderar att återfinnas är sjukdomar, vätskor och fasta 
ämnen och tidsuttryck. 

Van der Meers (2015) studie är av särskild relevans för den här studien då den undersöker de 
kushitiska språken och då samtliga språk i hennes urval återfinns i denna studies urval.  

Denna studie ämnar, utifrån ett urval av 17 kushitiska språk, utveckla och revidera de semantiska 
kategorierna för lexikal pluralitet som föreslagits av ovanstående forskare, samt att undersöka om 
vissa semantiska kategorier är mer frekventa än andra.  

2 Bakgrund 

2.1 Definition av lexikal pluralitet 
Lexikal pluralitet är en term för substantiv som har en inneboende pluralitet. De lexikalt plurala 
substantiven tenderar att dela semantiska egenskaper och kan stå i en omarkerad form eller bara i 
pluralform (Börstell et al. 2017). Lexikal plulalitet överlappar delvis det fenomen som kallas pluralia 
tantum. Pluralia tantum är substantiv som grammatiskt bara förekommer i plural. Exempel är 
engelskans scissors. Tvärspråkligt är pluralia tantum ett relativt vagt begrepp, och även i enskilda 
språk kan det vara en skillnad mellan morfologisk- och syntaktisk pluralia tantum. T ex triggar 
engelskans tactics alltid singular kungruens medan means kan variera mellan singular och 
pluralkongruens. Acquaviva (2008) menar att, tvärtemot den allmänna uppfattningen, egenskapen att 
vara grammtisk plural inte innebär att pluralia tantum utgör en klass av lexikala enheter där numerus 
är en inneboende egenskap. Han påstår, för att illustrera detta, att även om man oftast grupperar dem 
tillsammans utifrån denna pluralegenskap så har de lika lite gemensamt som t ex alla lexikalt plurala 
substantiv som börjar på bokstaven f (Acquaviva 2008, s. 16).  

Acquaviva (2008, s. 11) menar att eftersom termen lexikal kan betyda så många olika saker så går det 
inte att ge en kort och otvetydig definition av begreppet. Han gör istället ett försök att karakterisera 
lexikal pluralitet genom att titta på vad fenomenet inte är. Till att börja med menar Acquaviva att det 
är otillfredställande att, som bland andra Bloomfield (1933, s. 266) kalla enbart alla oregelbundna 
pluraler för lexikala. Som ett exempel från engelskan ges bland annat pluralformen men som 
visserligen är oregelbunden men ändå har precis samma relation till singularformen som regelbundna 
pluraler. I kontrast till detta ställs depths och waters som är morfologiskt regelbundna pluraler där 
relationen till respektive singularform inte är semantiskt transparent. Att samla dessa olika typer av 
oregelbundenhet under etiketten lexikal pluralitet anser Acquaviva är missvisande. Han fortsätter med 
att hävda att inte heller semantisk opacitet ger en heltäckande beskrivning av vad lexikal pluralitet är. 
T ex skulle kriteriet semantisk oförutsägbarhet leda till att pluralia tantum inte räknas som lexikalt 
plurala; om man inte har någon singularform att utgå ifrån kan man inte avgöra huruvida en pluralform 
har en ickekompositionell betydelse. Vidare menar Acquaviva att antagandet att lexikal pluralitet är 
allt som är semantiskt oregelbundet innebär att man missar en klass av pluraler som är känsliga för 
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lexikal semantik. Som exempel ges en ålderdomlig pluralform i nederländska har bibehållits för en 
grupp substantiv som alla saknar tydlig ”individualitet”, såsom sammanhängande granulära ämnen 
(eng. aggregates), enheter som tenderar att upplevas som utbytbara mot varandra ( t ex löv), mass-
substantiv och kollektivor (t ex folk). Dessa semantiska kategorier är i många språk den gemensamma 
nämnaren för olika typer av oregelbunden pluralisering. Alla dessa aspekter är var och en för sig 
otillräckliga för att definiera vad lexikal pluralitet är, men sammantagna ger de en heltäckande 
beskrivning av fenomenet. Mot bakgrund av detta avser föreliggande undersökning att karakterisera 
lexikal pluralitet utifrån semantiska kategorier som är kopplat till en inneboende pluralbetydelse. 
Klassificeringen av substantiv som lexikalt plurala beskrivs närmare i avsnitt 4.1. 

2.2 Tidigare tvärspråkliga studier om lexikal 
pluralitet 
För att använda semantiska kategorier i föreliggande studie, bör valet av dessa motiveras. Detta görs 
utifrån tidigare tvärspråkliga studier som klassificerat lexikalt plurala substantiv semantiskt. Två av 
dessa beskrivs i det följande. En tredje studie av Van der Meer (2015) beskrivs i avsnitt 2.4 om lexikal 
pluralitet i kushitiska språk.  

Börstell et. al (2017) undersöker hur kodning av lexikal pluralitet i teckenspråk är ikoniskt associerad 
med tvåhandstecken. Utifrån ett urval av tio teckenspråk från fem teckenspråksfamiljer observerar 
författarna stora överlappningar mellan vilka begrepp som utförs med ett tvåhandstecken oberoende av 
om språken är besläktade eller inte. Språken överensstämmer vad gäller vilka koncept som ska utföras 
med tvåhandstecken. Detta styrs bland annat av konceptuell pluralsemantik. De semantiska kategorier 
som användes för att undersöka lexikal pluralitet i teckenspråk var reciproka (situationer/relationer 
som involverar mer än en deltagare, t ex” vän”), kollektivor (individer som grupperas tillsammans, t ex 
”familj) och duala entiteter (enheter bestående av två entiteter ihopparade, t ex ”ögon”). 

Koptjevskaja-Tamm & Wälchli (2001) undersökte distributionen av lexikal pluralitet i cirkumbaltiska 
språk. I undersökningen används termen pluralia tantum, men författarna argumenterar för en 
utvidgning av termens traditionella definition, då denna missar många substantiv som i själva verket 
uppför sig som en prototypisk pluralia tantum i många avseende men råkar ha en singularform. Som 
ett exempel på detta förhållande ges det lettiska substantivet för råg, där det finns en singularform som 
dock sällan används. Koptjevskaja-Tamm & Wälchli är alltså inte intresserade om huruvida det finns 
en singular- pluralform för ett visst substantiv, utan om det vilken form det oftast uttrycks i. 
Koptjevskaja-Tamm & Wälchli skriver att distributionen av lexikal pluralitet i cirkumbaltiska språk är 
mycket språkspecifik, men att det finns tendenser kring vilka koncept som uttrycks i plural. Lexikal 
pluralitet kan också ofta lånas in i ett språk vid språkkontakt. De semantiska kategorier som användes i 
deras studie för att undersöka lexikal pluralitet var various heterogeneous substances, clearly 
internally complex, places, diseases, periods of time, various festivities/festivals/rituals samt activities 
involving multiple actions/multiple participants.  

De semantiska kategorier som kommer att användas i föreliggande studie är i stor utsträckning 
baserade på dessa tidigare studiers kategorier. De beskrivs närmre i avsnitt 4.2.1. 

2.3 Kushitiska språk  
De kushitiska språken är en undergrupp av den afroasiatiska språkfamiljen och talas huvudsakligen på 
Afrikas horn, i Nildalen och i delar av regionen av de stora afrikanska sjöarna. Majoriteten av språken 
talas i Etiopien. Enligt Glottolog (Hammarström et. al 2017) består gruppen av totalt 45 språk, varav 
17 ingår i denna undersökning. Kushitiska språk kan delas in i undergrupperna: beja, centralkushitiska 
språk/agaw-språk (i denna studie kommer termen agaw att användas), ötkushitiska språk och 
sydkushitiska språk. I undersökningen återfinns språk från alla undergrupper. Exempel på språk från 

var och en av undergrupperna är: xamtanga från centralkushitiska, rendille från östkushitiska och 
iraqw från sydkushitiska.  



3 
 

De kushitiska språken är typologiskt sett relativt homogena (Mous, 2012). I centrala delen av det 
kushitisktalande området är språken främst i kontakt med andra besläktade språk. Ett språk som skiljer 
sig mycket från de övriga kushitiska språken är beja. Det har till och med föreslagits att språket borde 
klassificeras på en högre nivå inom den afroasiatiska språkfamiljen (Hetzron, 1980, s.78-101). De 
flesta kushitiska språken återfinns i de östra och södra regionerna. De kushitiska språken skiljer 
mycket från varandra vad gäller antalet talare. Det största språket borana oromo har över 20 miljoner 
talare, medan t ex iraqw har ca 100 000 talare. De kushisktalande folken livnär sig främst på 
djurskötsel och jordbruk. 

2.4 Lexikal pluralitet i kushitiska språk 
Van der Meer (2015) undersökte semantiska aspekter av lexikal pluralitet i kushitiska språk. Hennes 
språksampel utgjordes av åtta språk varav samtliga återfinns i föreliggande studies språksampel. De 
lexikalt plurala substantiven kallar hon för P-nouns eller P-gender eftersom dessa substantiv utlöser 
pluralkongruens utan att vara grammatiskt markerade som plurala. De semantiska kategorier Van der 
Meer (2015) använde i undersökningen för att klassificera lexikalt plurala substantiv var abstract, 
animate noun and animate collections, body parts, diseases, liquids and substances, natural, temporal 
and locational och tools. Resultatet visade bland annat att kategorin liquids and substances hade en 
hög frekvens av lexikalt plurala substantiv i samtliga språken, medan diseases förekom i få av språken 
och hade låg frekvens i de språk de förekom. Vidare var kategorin temporal and locational lågfrekvent 
eller saknades helt i 5 av språken, men högfrekvent i 3 språk (alagwa, rendille och iraqw).  

För  att klassificera de lexikalt plurala substantiven i kushitiska språk enligt semantiska kategorier 
försöker Van de Meer att skapa två regler som ska kunna avgöra om ett visst substantiv är lexikalt 
pluralt. Dessa två regler har sin grund i Jackendoffs (1991) studie av mental representation av 
semantik. Jackendoff skapar en modell för att förklara och förutsäga om ett substantiv är mass eller 
count. Detta görs utifrån de semantiska egenskaperna boundedness och internal structure. Med hjälp 
av dessa skapar Jackendoff  fyra semantiska klasser; individuals (t ex gris), groups (t ex kommitté), 
substances (t ex vatten) och aggregates (t ex boskap). Klassen individuals är bunden/avgränsad men 
har ingen intern struktur; en del av en gris är inte detsamma som hela grisen. Groups är både 
bunden/avgränsad och har intern struktur i form av t ex en kommittés medlemmar. Substances har 
varken avgränsning eller intern struktur; det går inte att dela upp t ex vatten i tydliga enheter. 
Aggregates, slutligen, saknar avgränsning men har intern struktur; man kan utöka en samling boskap 
oändligt utan att den semantiska aspekten av substantivet förändras. Den interna strukturen i boskap är 
de enskilda djuren. Mot bakgrund av detta säger Van de Meers (2015) första regel att ett substantiv är 
lexikalt pluralt om det är obundet (t ex substans). Den andra regeln säger att ett substantiv är lexikalt 
pluralt om det har intern struktur (t ex kommitté). Alla substantiv som överensstämmer med dessa två 
regler (och inga andra substantiv) ska alltså klassificeras som lexikalt plurala. För att förhindra att 
dessa två regler missar att klassificera substanser (som ju saknar både bundenhet och intern struktur) 
som lexikalt plurala, kommer Van der Meer upp med lösningen att ordna reglerna så att regel ett först 
täcker aggregates och substanser. Regel två täcker sedan groups. Föreliggande undersökning kommer 
att baseras på dessa regler. 

I ett studentarbete undersökte Hasth och Swärd, som en del av projektet Indexation of nominal 
plurality in Cushitic som pågår vid institutionen för lingvistik vid Stockholms Universitet, semantiska 
egenskaper av lexikal pluralitet i 11 kushitiska språk. De semantiska kategorierna som användes var 
dual entities, aggregates/collectives, liquides/masses, expressions of time/festivities, diseases, abstract 
nouns, locations och not clear. De 11 språken som överlappar med föreliggande studies urval är alaba-
k´abeena, daasanach, borana arsi-guji oromo, dirasha, hadiyya, iraqw, kambaata, konso, sidamo, 
tsamai och xamtanga. Undersökningens resultat visade att t ex substantiv för duala enheter ofta 
förknippas med människokroppen, samt att vissa semantiska kategorier inom domänen lexikal 
pluralitet är mer frekventa/prototypiska än andra. Resultatet visade också att den procentuellt största 
semantiska kategorin över alla språk var aggregates and collectives. De föreslår dock att denna 
kategori vore lämpligare att delas upp i två kategorier, för att därigenom bättre kunna fånga den 
semantiska skillnaden mellan dessa båda koncept. De fann även att då collectives oftast var animata 
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substantiv skulle man även kunna undersöka vilken roll animacitet spelar i aggregates och collectives. 
Föreliggande studie har mot bakgrund av detta gjort en uppdelning av denna semantiska kategori och 
även tagit hänsyn till animacitet genom att testa relevansen av animacitet på Van der Meers (2015) 
collections, som denna i denna undersökning dock har delats upp i de två kategorierna granulära 
ämnen och grupper. 

3 Syfte/Frågeställning 
Syftet med föreliggande studie är att göra en tvärspråklig analys av semantiska aspekter av lexikal 
pluralitet i kushitiska språk, beskriva variationen inom familjen i dess semantiska domän samt att 
undersöka om vissa semantiska kategorier är mer frekventa än andra. För att kunna göra detta har jag 
utvecklat och reviderat redan existerande semantiska klassifikationer av lexikalt plurala substantiv 
som grundas på tidigare forskning om semantik och lexikal pluralitet i andra språkfamiljer. 

4 Metod 

4.1 Datainsamling 
För insamlingen av de lexikalt plurala substantiven har grammatikor för de sjutton språken använts. 
Det existerar ingen enhetlig terminologi för lexikal pluralitet i de olika grammatikorna. Några 
grammatikor klassificerar det som ett tredje genus (tillsammans med maskulinum och femininum), 
medan det i andra behandlas det som numerus. I några av grammatikorna var substantiven explicit 
listade som lexikalt plurala, medan de i andra grammatikor . Då det inte existerar någon formell 
definition av begreppet lexikal pluralitet (se avsnitt 2.1) så har substantiv klassificerats som lexikalt 
plurala både utifrån deras grammatiska och semantiska egenskaper. Den grammatiska analysen bygger 
på att lexikalt plurala substantiv inte är böjda som plural men ändå utlöser pluralkongruens. Den 
semantiska analysen bygger på att lexikal pluralitet är en speciell klass av substantiv som har en 
semantiskt inneboende pluralitet. Klassificeringen utgår ifrån det faktum att lexikalt plurala substantiv 
ofta återfinns inom samma semantiska domäner i olika språk i världen (se avsnitt 2.1).  

De lexikalt plurala substantiven nedtecknades först i listor för varje språk (dessa listor återfinns i en 
bilaga i slutet av uppsatsen). Sedan delades substantiven in i olika semantiska kategorier. Dessa 
kategorier beskrivs i avsnitt 4.2. Därefter sammanställdes de färdiga ordlistorna i en excel-fil där det 
angavs, förutom de semantiska kategorierna, även språknamn, språkgeografisk och språkgenealogisk 
information som hämtades från Glottolog (Hammarström et. al 2017) och Ethnologue (Simons & 
Fenning 2017), isokod, glottokod, land där språket talas, språkgruppering inom språkfamilj samt 
språkets geografiska koordinater. De färdigställda ordlistorna överfördes till ett Microsoft Office 
Excel-ark där varje semantisk kategori fick en egen kolumn och varje språk en egen rad. Excel-arket 
öppnades sedan i programmet R för att skapa kartor och grafer.	R är ett programspråk för statistiska 
beräkningar och datavisualisering. 

4.1.1 Urval 

I figur 1 visas en karta över var de olika språken i urvalet talas. Språknamn är utskrivet i form av 
språkets isokod. 
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Figur 1. Geografisk distribution av de sjutton språken, med iso-kod som språknamn (karta skapad i R 
av Elias Swärd). 
De språk som undersöktes var: alaba-k’abeena (alw), alagwa (wbj), arbore (arv), baiso (bsw), beja 
(bej), borana arsi-guji oromo (gax), daasanach (dsh), dirasha (gdl), hadiyya (hdy), iraqw (irk), 
kambaata (ktb), konso (kxc), qimant (ahg), rendille (rel), sidamo (sid), tsamai (tsb) och xamtanga 
(xan).  Samtliga språk talas på Afrikas horn med omnejd. De representerar alla fyra undergrupper av 
den kushitiska språkfamiljen. Detta för att få ett geografiskt och genealogiskt balanserat urval. I tabell 
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2 ges en överblick över de studerade språken, med information om språknamn, grmmatika som 
använts, undergrupp av den kushitiska språkfamiljen, land där språket talas samt hur många L1-talare 
språken har.  

Tabell 2. De studerade språken med språknamn, grammatika som använts, isokod, undergruppering, 
land där språket talas samt antal L1-talare av språket. Källa: Ethnologue (Simons & Fenning 2017). 

Språknamn Isokod Undergrupp Land Antal talare 
alaba(schneider-blum, 
2007) 

alw Östkushitisk Etiopien 278 000 

alagwa(Mous, 2016) wbj Sydkushitisk Tanzania 53 000 
arbore (Hayward, 1984) arv Östkushitisk Etiopien 7210 
baiso(Corbett&Hayward,
1987) 

bsw Östkushitisk Etiopien 4620 

beja	(Roper, 1928) bej Agaw Sudan 3364000 
borana (Stroomer, 1995)  gax Östkushitisk Etiopien, Kenya och Somalia 3630000 
daasanach(Tosco, 2001) dsh Östkushitisk Etiopien 48 000           
dirasha(Wondwosen, 
2006) 

gdl Östkushitisk Etiopien 73 500 

hadiyya(Garkebo, 2014) hdy Östkushitisk Etiopien 1250000 
iraqw(Mous,1993), 
(Frajzynger&Shay,2008) 

irk Sydkushitisk Tanzania 603 000 

kambaata(Treis, 2008) ktb Östkushitisk Etiopien 743 000 
konso(Orkaydo, 2013) kxc Östkushitisk Etiopien 242 000 
qimant(appleyard, 1975) ahg Nordöstvästra Agaw Etiopien 1650 
rendille(Pillinger&Galb
oran,1999) 

rel Östkushitisk Kenya 60 000 

sidamo(Kawachi,2007),(
Teferra,2014) 

sid Östkushitisk Etiopien 2980000 

tsamai (Graziano, 2005) tsb Östkushitisk Etiopien 18 000 
xamtanga(Darmon, 
2014) 

xan Agaw Etiopien 213 000 

4.2 Databehandling 
Då språksamplet i föreliggande undersökning har varit relativt litet, och då det även saknats värden i 
flera kategorier, valdes att tillämpa deskriptiv statistik där distributionen av olika semantiska 
kategorier analyseras i varje språk för sig samt över hela urvalet. De semantiska kategorier som 
används i denna undersökning är animata granulära ämnen, inanimata granulära ämnen, animata 
grupper, inanimata grupper, duala enheter, kroppsliga vätskor och fasta ämnen, vätskor och fasta 
ämnen, tidsuttryck, festiviteter, sjukdomar, platser, kroppsdelar som duala enheter, duala enheter,  
koncept som involverar flera mänskliga deltagare, koncept som involverar flera deltagare, övriga, 
kroppsdelar inom kategorin övriga samt abstrakta inom kategorin övriga. Dessa överlappar delvis 
med tidigare studiers kategorier. I tabell 3 visas studiens semantiska kategorier samt överlappningar 
med tidigare studiers kategorier.  

Definitionerna för samtliga semantiska kategorier anges avsnittet 4.2.1. Överlappningar mellan 
studiens kategorier och tidigare studier presenteras därefter.  

Den semantiska kategori som inte undersökts i någon av de tidigare studierna är granulära ämnen 

4.2.1 Definitioner av de semantiska kategorierna 
Den semantiska kategorin granulära ämnen1 har samma definition som Wisniewski (2010) använder 
för det han kallar aggregates. Aggregates definieras som flera samförekommande, relativt små enheter 
som liknar varandra i struktur. Exempel på substantiv som i denna undersökning klassificeras som 
                                                        
1 Granulära ämnen är ett försök att översätta den engelska termen aggregates till svenska. Östen Dahl 

tackas för hjälp med svenska översättningar av de engelska kategorinamnen. 
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granulära ämnen är majs, fjädrar och ägg. I undersökningen kommer att ta hänsyn till animacitet, där 
granulära ämnen delas upp i animata och inanimata.  

Kategorin grupper definieras i föreliggande studie som en ansamling av samförekommande entiteter 
som kan vara grammatiskt singulara, plurala eller sakna grammatisk böjning. Denna kategori delas 
också upp i animata respektive inanimata grupper. Kategorin är en sammanslagning av det som 
Jackendoff (1991) kallar aggregates och groups. Kategorin överlappar även till större delen med 
Wisniewskis (2010) collectives. Wisniewski definierar collectives som en grupp av flera enheter som 
tillsammans konceptualiseras som en helhet. I föreliggande studie uttökas Wisniewskis definitionen 
för att få med även ansamlingar av enheter som inte konceptualiseras som en helhet (t ex boskap). 
Ytterligare en aspekt som motiverar att klassificera alla ansamligar av entiteter i en och samma grupp 
(oberoende av grammatisk böjning) är att man inte utifrån metaspråket (engelska) med säkerhet kan 
avgöra hurvida ett visst substantiv betecknar en ansamling av entiteter som konceptualiseras som en 
helhet (och är förmodligen grammatiskt singularis) eller endast som flera olika entiteter (och är 
förmodligen grammatiskt pluralis). T ex huruvida ordet för get betecknar getter som en helhet eller 
bara vanlig plural. Den enda skillnaden mellan kategorierna grupper och granulära ämnen är 
storleken på entiteterna,  vilket har gjort det svårt (t ex i substantivet ”ʔummó lúkku - kyckling” 
(arbore)) att välja kategori, då gränsen mellan stor och liten är godtycklig.  

Duala enheter definieras som entiteter som samförekommer parvis, och delas i denna studie in i de två 
underkategorierna kroppsdelar som duala enheter och duala enheter.  denna uppdelning har gjorts 
baserat på Hasth och Swärds resultat som visar att en stor andel av duala enheter utgörs av 
kroppsdelar. Van de Meers klassicificering har i föreliggande studie modifierats så att den även täcker 
andra duala enheter än kroppsdelar, såsom t ex sandaler. Ett exempel på klassificeringen av ett 
substantiv som duala enheter är ”funnaani - näsa” (borana), där uppsatsförfattaren gjort den 
semantiska tolkningen av kroppsdelen näsa som bestående av två symmetriska sidor.  

Kategorin vätskor och fasta ämnen har samma definition som Jackendoffs (1991) substances. I 
Koptjevskaja-Tamm & Wälchli (2001) kallas den various heterogeneous substances, och i Van der 
Meer (2015) kallas den liquids and substances. Kategori är uppdelad i de två delkategorierna vätskor 
och fasta ämnen och kroppsliga vätskor och fasta ämnen.  

Exempel på substantiv som i denna studie klassificerats i kategorin tidsuttryck är vecka, natt och 
imorgon. Kategorin användes i Koptjevskaja-Tamm & Wälchlis (2001) och Van der Meers (2015) 
undersökningar men i den senare undersökningen var kategorin sammanslagen med kategorin platser.  

Kategorin festligheter har valts att inkludera i denna undersökning då den finns med i undersökningen 
av Koptjevskaja-Tamm & Wälchli (2001). Ett exempel på lexikalt plurala substantiv från denna 
kategori i föreliggande studie är Alma’dó - årlig ceremoni som lyfter fram familjesolidaritet (Rendille).  

Kategorin sjukdomar återfinns i både undersökningen av Koptjevskaja-Tamm & Wälchli (2001) och 
Van der Meer (2015): Exempel på substantiv inom denna kategori är vattkoppor och smittkoppor.  

Platser är en kategori som i Van der Meers (2015) undersökning slagits ihop med kategorin 
tidsuttryck. Kategorin platser återfinns också i Koptjevskaja-Tamm & Wälchli (2001). Exempel på 
substantiv ur kategorin är skog och savann.  

I kategorin koncept/aktiviteter som inbegriper flera deltagare har en uppdelning i två delkategorier 
gjorts. Den ena kategorin tar substantiv som syftar på mänskliga deltagare medan den andra tar 
substantiv som syftar på icke-mänskliga deltagare.  koncept/aktiviteter som inbegriper flera deltagare  
återfinns som semantisk kategori i Koptjevskaja-Tamm & Wälchlis (2001) undersökning. Exempel på 
substantiv från denna kategori är jakt. I analysprocessen har det i flera fall varit svårt att avgöra 
huruvida ett substantiv tillhör den ena eller den andra av de båda delkategorierna. Ett sådant exempel 
är ”birda - något som stulits” (arbore) där uppsatsförfattaren haft svårt att avgöra huruvida handlingen 
att stjäla endast kan tillskrivas en mänsklig agent.  

I kategorin övriga återfinns de substantiv som inte kunnat klassificerats till någon av de andra 
kategorierna. Exempel på substantiv är blixt. Kategorin återfinns varken i Van der Meer (2015) eller 
Koptjevskaja-Tamm & Wälchli (2001). Denna kategori har delats upp i de ytterligare två 
delkategorierna kroppsdelar inom kategorin övriga och abstrakta inom kategorin övriga, där exempel 
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på substantiv från den förra kategorin är mun, och exempel på substantiv från den senare kategorin 
dröm. 

Tabell 3.  Studiens semantiska kategorier samt överlappningar med tidigare studiers kategorier. 
Kategorier där inga lexikalt plurala substantiv hittats återfinns inte i tabellen. 

 Van der 
Meer 
(2015) 

Koptjevskaja-
Tamm & 
Wälchli 
(2001) 

Börstell et. 
al (2017) 

Duala 

kroppsdelar 

 

X2 

  

Duala 
enheter 

  X 

Inanimata 
granulära 
ämnen 

   

Animata 
grupper 

  X 

Inanimata 
grupper 

  X 

Kroppsliga 
vätskor & 
fasta ämnen 

   

Vätskor & 
fasta ämnen 

X X  

Tidsuttryck X X  

Sjukdomar X X  

Platser X X  

Flera 
mänskliga 
deltagare 

 X X 

Flera 
deltagare 

 X X 

övriga    

Kroppsdelar 
inom övriga 

   

Abstrakta 
inom övriga 

X   

                                                        
2 Van der Meer (2015) undersöker endast kroppsdelar som duala enheter, så den kategorin överlappar 

endast delvis med föreliggande studie. 
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5 Resultat 
Figur 2 nedan visar distributionen av lexikal pluralitet i de 17 språken. Som framgår av figuren är det 
få av språken som har runt hundratalet lexikalt plurala substantiv (konso, rendille). De flesta språken 
ligger i spannet mellan 25 och 50 stycken. I 5 av språken (hadiyya, daasanach, qimant, xamtanga och  
alaba-k’abeena) har ingen lexikal pluralitet hittats. Det kan dock inte uteslutas att det ändå kan finnas 
lexikal pluralitet i dessa språk. 
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Figur 2. Distributionen av de lexikalt plurala substantiven. Färgnyans anger antal lexikalt plurala 
substantiv, där mörkare nyans av blått innebär fler. Grå färg betyder att inga lexikalt plurala substantiv 
hittats i språket (karta skapad i R av Elias Swärd). 

5.1 Distribution inom de semantiska kategorierna 
Detta avsnitt inleds med resultaten av distributionen av lexikalt plurala substantiv för var och en av de 
semantiska kategorierna. För varje semantisk kategori finns en kort beskrivning i löptext i grova drag 
av hur distributionen ser ut. Texten följs av ett stapeldiagram som visualiserar distributionen. Listor 
över de 17 språkens lexikalt plurala substantiv samt deras semantiska klassificering återfinns i en 
bilaga på sida 28 i uppsatsen. 

5.1.1 Duala enheter 
Dirasha, tsamai, arbore och baiso har alla  en förekomst inom duala enheter. Konso har flest 
förekomster i duala enheter och näst flest i kroppsdelar som duala enheter, där det är dirasha som har 
flest. Borana Oromo har färst förekomster i båda kategorierna, vilket även syns i diagrammet Frekvens 
av samtliga duala enheter. Exempel på substantiv inom denna kategori är funnaani – näsa (Borana) 

 
a 

arv bej bsw gax gdl irk ktb kxc rel sid tsb wbj

0
1

2
3

4

Frekvens av duala enheter



11 
 

 
b 

 

 
c 

Figur 2. Frekvens av duala enhter (a), kroppsliga duala enheter (b) och samtliga duala enheter (c). Y-
axeln anger antal förekomster och X-axeln anger språknamn i form av isokod.  

5.1.2 Granulära ämnen 
I datan för denna kategori fanns endast lexikalt plurala substantiv som var inanimata. Konso har flest 
(21 stycken) förekomster, och resten av språken har 10 eller färre förekomster. Exempel på substantiv 
inom denna kategori är ħurwai - dåliga majskorn (iaqw). 

arv bej bsw gax gdl irk ktb kxc rel sid tsb wbj

0
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6
Frekvens av kroppsdelar som duala enheter

arv bej bsw gax gdl irk ktb kxc rel sid tsb wbj

0
2

4
6

8

Frekvens av samtliga duala enheter
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Figur 3. Frekvens över inanimata aggregates. Y-axeln anger antal förekomster och X-axeln anger 
språknamn i form av isokod.  

5.1.3 Grupper 

Av alla språken i urvalet har kambaata överlägset flest förekomster (18) i animata grupper. Kambaata 
är också det språk som har flest förekomster om man summerar animata grupper och inanimata 
grupper. Detta framgår i diagrammet Frekvens av samtliga grupper.  Det är endast i kategorin grupper 
som kambaata har lexikalt plurala substantiv. Alagwa, baiso, iraqw, tsamai, sidamo och dirasha har 
endast animata grupper. Konso är det enda språket där de inanimata substantiven är fler än de animata. 
Exempel på substantiv inom denna kategori är ɗaymayé – fladdermus (animata grupper) (arbore) och 
haaló - plejaderna (inanimata grupper) (arbore). 

 
a 

arv bej bsw gax gdl irk ktb kxc rel sid tsb wbj

0
5

10
15

20
Frekvens av inanimata granulära ämnen

arv bej bsw gax gdl irk ktb kxc rel sid tsb wbj

0
5

10
15

Frekvens av animata grupper
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b 
 

 
c 
Figur 4. Frekvens av animata grupper (a), inanimata grupper (b) och samtliga grupper (c). Y-axeln 
anger antal förekomster och X-axeln anger språknamn i form av isokod.  

5.1.4 Vätskor och fasta ämnen 

De tio språk som har förekomster av kroppsliga vätskor och massor, har även förekomster av icke-
kroppsliga. Rendille har flest förekomster i vätskor & fasta ämnen och konso har flest i kroppsliga 
vätskor & fasta ämnen. Frekvens av samtliga vätskor & fasta ämnen visar att det mest frekventa 
antalet lexikal pluralitet över båda kategorierna är 7 stycken (borana, sidamo, tsamai och iraqw). 
Exempel på substantiv inom denna kategori är eenoo – mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
(baiso) och t’eena - regn (vätskor & fasta ämnen) (sidamo). 

arv bej bsw gax gdl irk ktb kxc rel sid tsb wbj
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Frekvens av inanimata grupper
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Frekvens av samtliga grupper
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a 

 
b 

c  
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Frekvens av kroppsliga vätskor & fasta ämnen

arv bej bsw gax gdl irk ktb kxc rel sid tsb wbj
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Figur 5. Frekvens av vätskor och fasta ämnen (a), kroppsliga vätskor och fasta ämnen (b) och samtliga 
vätskor och fasta ämnen (c). Y-axeln anger antal förekomster och X-axeln anger språknamn i form av 
isokod.  

5.1.4 Festiviteter 

Denna semantiska kategori finns bara representerat i rendille, där endast ett substantiv hittats: Alma’dó 
- årlig ceremoni som lyfter fram familjesolidaritet. 

5.1.5 Tidsuttryck 
Sex av de sjutton språken har förekomster av lexikalt plurala substantiv för tidsuttryck. Irawq har flest, 
5 fler än alagwa som har näst flest. Detta är en av få kategorier där konso har relativt få förekomster. 
Exempel på substantiv inom denna kategori är amasi – natt (Alagwa). 

	
Figur	6.	Frekvens	av	tid.	Y-axeln anger antal förekomster och X-axeln anger språknamn i form av 
isokod.		

5.1.6 Sjukdomar 

Kategorin finns representerad i 5 språk. Konso har flest, följt av rendille, iraqw, sidamo och alagwa. 
Exempel på substantiv inom denna kategori är t’isso – sjukdom (Sidamo). 

arv bej bsw gax gdl irk ktb kxc rel sid tsb wbj

0
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Frekvens av tidsuttryck
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Figur	7.	Frekvens	av	sjukdomar.	Y-axeln anger antal förekomster och X-axeln anger språknamn i 
form av isokod.	 

5.1.7 Platser	
Häften av de lexikalt plurala språken har förekomster i denna kategori. Rendille har flest. Iraqw, 
alagwa och konso kommer på delad andraplats. Därefter kommer tsamai och arbore. Exempel på 
substantiv inom denna kategori är siħúʔ - fjärran land (Iraqw) 

	
Figur	8.	Frekvens	av	platser.	Y-axeln anger antal förekomster och X-axeln anger språknamn i form 
av isokod.		

5.1.8 Koncept och aktiviteter som involverar flera deltagare	

Fem språk har förekomster från denna semantiska kategori. Rendille har flest, följt av iraqw, sidamo, 
arbore och alagwa. Exempel på substantiv inom denna kategori är ǰaalimma – vänskap (Sidamo). 
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Figur	9.	Frekvens	av	koncept	och	handlingar	som	involverar	flera	deltagare.	Y-axeln anger antal 
förekomster och X-axeln anger språknamn i form av isokod.		

5.1.9 Övriga	
Åtta språk finns representerade i denna kategori. Rendille har flest inom övriga och abstrakta inom 
kategorin övriga. De enda språk som inte har lexikalt plurala substantiv i någon av delkategorierna är 
kambaata, tsamai och baiso. Delkategorin med högst antal förekomster är abstrakta inom kategorin 
övriga. Exempel på substantiv inom denna kategori är hunná – kroppsstyrka (Arbore). 
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Figur 10. Frekvens av övriga (a), kroppsdelar inom kategorin övriga (b) och abstrakta inom kategorin 
övriga (c).  Y-axeln anger antal förekomster och X-axeln anger språknamn i form av isokod. 

5.2 Tendenser i distributionen av de semantiska 
kategorierna 
Det totala antalet lexikalt plurala substantiv i hela språkurvalet var 456. De semantiska kategoriernas 
storleksordning i procent över alla språk var vätskor och fasta ämnen (19,3%), grupper (16%), 
granulära ämnen (13,6%), övriga (10,5%), abstrakta inom kategorion övriga (9,6%), duala enheter 
(8,1%), platser (6,8%), koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare (6,6%), 
tidsuttryck (5%), kroppsdelar inom kategorin övriga (4,2%), sjukdomar (2,6%) och slutligen 
koncept/aktiviteter som involverar flera deltagare (1,3%).  

Resultatet i föreliggande undersökning visar att det finns vissa semantiska kategorier som är betydligt 
mer frekventa än andra, samt att ett språk inte kan ha en viss semantisk kategori utan att också han 
andra kategorier. Dessa tendenser och implikationer redogörs för i det följande. 

Om ett språk i urvalet har lexikal pluralitet så återfinns alltid några av de lexikalt plurala substantiven 
inom kategorin grupper. De flesta språk har fler substantiv i kategorin animata grupper än inanimata 
grupper, med undantag för språket Beja. Beja var ett språk med få (9) lexikalt plurala substantiv. 
Dessa återfanns i tre kategorier; vätskor & fasta ämnen, kroppsliga vätskor & fasta ämnen och övriga.  

En semantisk kategori som var relativt jämt fördelad över alla språken som har lexikalt plurala 
substantiv är samtliga vätskor och fasta ämnen. Kambaata är det enda språk som inte har några 
lexikalt plurala substantiv från denna kategori.  

Resultatet visar också att det (åtminstone för kateogorin grupper) finns en tendens att de animata 
lexikalt plurala substantiven är mer frekventa än de inanimata. Det finns dock ett undantag till denna 
tendens i kategorin granulära ämnen. I denna kategori är nämligen samtliga förekomster inanimata. 

En semantisk kategori som återfanns i få språk men hade hög frekvens i ett av språken (iraqw med 11 
förekomster) var tidsuttryck. 

För kategorierna grupper och granulära ämnen gjordes en ytterligare uppdelning baserad på 
animacitet. Resultatet visade att det fanns en tendens för grupper att vara övervägande animata, medan 
granulära ämnen var uteslutande inanimata. Tendenserna i distributionen i de semantiska kategorierna 
sammanfattas visuellt i tabell 1 och figur 10 nedan. 

Tabell 1. De semantiska kategoriernas storlek i antal följt av procent för respektive språk. Språk där 
lexikalt plurala substantiv inte hittats, samt semantiska kategorier i vilka inga substantiv hittats, 
återfinns inte i tabellen.  

 Kroppsl. 
Duala 
enheter 

Duala 
enheter 

Inanimata 
granulära 
ämnen 

Animata 
grupper 

Inanimata 
grupper 

Kroppsl. 
Vätskor & 
fasta ämnen 

Vätskor & 
fasta ämnen 

alagwa   1 (4,2%) 4 (16,7%)  2 (8,3%) 1 (4,2%) 

arbore 5 (11,9%) 1 (2,4%) 8 (19%) 3 (7,1%) 2 (4,8%) 5 (11,9%) 3 (7,1%) 

baiso 4 (36,4%) 1 (9%) 2 (18,2%) 1 (9%)  2 (18,2%) 1 (9%) 

beja      5 (55,6%) 1 (11,1%) 

borana 1 (4,7%)  6 (28,5%) 2 (9,5%) 1 (4,7%) 4 (19%) 3 (14,2%) 

dirasha 6 (25%) 1 (4,1%) 1 (4,1%) 1 (4,1%)  2 (8,3%) 6 (25%) 

iraqw 2 (4,2%)  4 (8,5%) 7 (14,9%)  4 (8,5%) 3 (6,3%) 
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kambaata    18 (90%) 2 (10%)   

konso 5 (5,2%) 4 (4,2%) 21 (21,9%) 1 (1%) 5 (5,2%) 8 (8,3%) 6 (6,3%) 

rendille 2 (2%)  9 (8,7%) 10 (9,7%) 1 (1%) 7 (6,8%) 13 (12,6%) 

sidamo   3 (10,7%) 4 (14,3%)  3 (10,7%) 4 (14,3%) 

tsamai 4 (12,9%) 1 (3,2%) 6 (19,3%) 10 (32,2%)  5 (16,1%) 2 (6,5%) 

 

 tidsuttryck Sjukdomar Platser Flera 
mänskliga 
deltagare 

Flera 
deltagare 

Övriga Kroppsl. 
inom 
övriga 

Abstrakta 
inom övriga 

alagwa 6 (25%) 1 (4,2%) 6 (25%) 1 (4,2%)  1 (4,2%)  1 (4,2%) 

arbore   3 (7,1%) 1 (2,4%) 1 (2,4%) 8 (19%)  2 (4,8%) 

baiso         

beja      1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 

borana 1 (4,7%)     1 (4,7%) 1 (4,7%)  

dirasha 1 (4,1%)     3 (12,5%) 3 (12,5%)  

iraqw 11 (23,4%) 2 (4,2%) 6 (12,8%) 4 (8,5%) 1 (2,1%) 8 (17%) 4 (8,5%) 10 (21,3%) 

kambaata         

konso 1 (1%) 5 (5,2%) 6 (6,3%) 8 (8,3%)  9 (9,4%) 5 (5,2%) 12 (12,5%) 

rendille 6 (5,8%) 3 (2,9%) 12 (11,7%) 7 (6,8%) 2 (1,9%) 5 (4,9%) 2 (2%)  

sidamo  1 (3,6%)  5 (17,9%)  4 (14,3%)  4 (14,3%) 

tsamai   2 (6,5%)      
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Figur 10. Distributionen av de semantiska kategorierna i de tolv språk där lexikal pluralitet hittats. Y-
axeln anger antal förekomster, X-axeln anger språknamn i form av isokod. Färgkodningen anger de 
olika semantiska kategorierna. 

Figur 10 visar de 12 språk i vilka lexikal pluralitet hittats. I språken alaba-k’abeena, daasanach,  
hadiyya, qimant och xamtanga har inga lexikalt plurala substantiv hittats och dessa språk finns 
följaktligen inte representerade i figuren. På x-axeln i figuren kommer språken i alfabetisk ordning 
(från vänster): arbore (arv), beja (bej), baiso (bsw), borana (gax), dirasha(gdl), iraqw (irk), kambaata 
(ktb), konso (kxc), rendille (rel), sidamo (sid), tsamai (tsb) och alagwa (wbj). Y-axeln anger totalt 
antal förekomster av lexikalt plurala substantiv inom respektive språk och semantiska kategorier. 
Färgkodningen till höger representerar de olika semantiska kategorierna (ovanifrån och nedåt): 
kroppsliga duala enheter, duala enheter, inanimata aggregates, animata grupper, inanimata grupper, 
kroppsliga vätskor & massor, vätskor & massor, tid, sjukdomar, platser, koncept som involverar flera 
mänskliga deltagare, koncept som involverar flera deltagare, kroppsdelar inom kategorin övriga, 
abstrakta inom kategorin övriga, samt övriga. Högst antal av lexikalt plurala substantiv har rendille, 
följt av konso, iraqw, arbore, tsamai, sidamo, alagwa/dirasha, borana, kambaata, baiso och beja. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Validitet 
Att data som använts i denna studie hämtats från grammatikor innebär vissa nackdelar. 
Grammatikorna är av skiftande ålder, där den äldsta (beja) skrevs för närmare hundra år sedan. Detta 
kan innebära att de lexikalt plurala substantiv jag hittat där kan ha tappat sin lexikala pluralitet och att 
nya lexikalt plurala substantiv tillkommit, då ju språks ordförråd förändras diakront. En annan 
potentiell nackdel är det faktum att avsaknad av en viss semantisk kategori av lexikal pluralitet i en 
grammatika inte nödvändindigtvis behöver betyda att språket i fråga helt saknar lexikal pluralitet. Det 
skulle också kunna vara så att nedtecknaren av  en grammatika helt enkelt missat eller bortsett från 
lexikal pluralitet vid nedtecknandet av grammatiken. Ytterligare en faktor som sänkt validiteten något 
är kvalitéten på en av grammatikorna, där slitage gjort att delar av ordlistan varit mer eller mindre 
oläslig. Metoden att samla in data via (i vissa fall relativt gamla) grammatikböcker har också sina 
nackdelar. Det optimala insamlingsmetoden hade varit en fältstudie där man kunnat intervjua 
modersmålstalare kring deras egna intuitioner om lexikal pluralitet, samt kunnat jämföra resultaten 
från olika talare av samma språk.  

En stor fördel med valda insamlingsmetod är dock att materialet är lättillgängligt och datainsamlandet 
genomförbart inom den givna tidsramen för undersökningen. 

6.1.2 Reliabilitet 
Replikerbarheten av denna studie är avhängig av att samma grammatikor används, då andra 
grammatikor över de undersökta språken skulle kunna ge ett annat resultat. Vad gäller klassificeringen 
av de leixkalt plurala substantiven i olika semantiska kategorier är det ett moment av metoden som i 
stor utsträckning grundat sig på subjektiv intuition. För total reliabilitet hade i metoddelen behövts en 
motivering till val av semantisk kategori för varje enskilt substantiv. 

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten av undersökningen utifrån syftet/frågeställningen. 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva variationen av lexikal pluralitet inom 
språkfamiljen kushitiska språk i dess semantiska domän samt att undersöka om vissa 
semantiska kategorier är mer frekventa än andra. För att göra detta har jag utvecklat och 
reviderat redan existerande semantiska klassifikationer av lexikalt plurala substantiv som 
grundas på tidigare forskning om semantik och lexikal pluralitet i andra språkfamiljer. 
Resultatet visade att de semantiska kategorierna duala enheter, granulära ämnen, grupper, 
vätskor och fasta ämnen tillsammans bildar en grupp som, både inom- och tvärspråkligt, är 
mest frekventa. De resterande kategorierna är avsevärt mindre frekventa. Tendensen som 
Hasth och Swärd visade att duala enheter substantiv ofta är namn på kroppsdelar visade sig 
stämma även för denna undersökning.. Många substantiv för kroppsdelar är lexikalt plurala i 
kushitiska språk. De flesta tillhör kategorin kroppsdelar som duala enheter. De övriga har 
placerats i kategorin kroppsdelar inom kategorin övriga. 

6.2.1 Animacitet 
Resultatet från föreliggande studie överensstämmer Van der Meer (2015) att i de semantiska 
kategorier där en uppdelning mellan animata och inanimata substantiv, var de animata mer frekvent. 
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Detta gällde för kategorin grupper som hade fler substantiv i den animata kategorin än i den 
inanimata. För kategorin granulära ämnen var det motsatt resultat; samtliga substantiv var inanimata. 
Detta resultat skulle kunna förklaras av att mindre enheter har mindre benägenhet att konceptualiseras 
som animata. Gränsen för animat/inanimat har i denna undersökning dragits vid lower animates, vilket 
betyder att om t ex substantivet fluga skulle ha varit lexikalt pluralt i någon av de undersökta språken 
så hade det klassificerats i animata granulära ämnen. 

6.2.3 Svårklassificerade substantiv 

Ett antal substantiv har varit svåra att klassificera. Ibland har det rört sig om substantiv som bedömts 
kunna platsa i fler än en kategori. Exempel på sådana substantiv är hjärta, som, beroende på hur man 
väljer att konceptualisera substantivet kan klassificeras som kroppsdelar som duala enheter (om man 
konceptualiserar hjärtat som bestående av höger och vänster halva) kroppsdelar inom kategorin övriga 
(om man konceptualiserar hjärtat som en odelbar kroppsdel). Olika arter har dessutom olika skapade 
hjärtan och i översättningen ges ingen information om vilken sorts hjärta det är fråga om.  

Andra substantiv har varit svårklassificerade på grund av att de är polysema. Det mest frekventa av 
dessa är ett substantiv som betyder både mun och språk. Substantivet återfinns i borana (afaani - mun, 
språk), arbore (ʔohó - mun, språk) och konso (afaa - mun, språk). Substantivet mun hade kunnat 
klassificerats som kroppsdelar inom kategorin övriga och substantivet språk som koncept/aktiviteter 
som involverar flera mänskliga deltagare. Men i och med att substantivet listas som ett och samma i 
grammatikorna har jag varit tvungen att placera dessa polysema substantiv i kategorin övriga.  

I några enstaka fall har det angivits i grammatikan om ett substantiv är en grupp eller bara vanlig 
plural. Ett exempel är k’olta - get(generellt) från språket dirasha. Detta har dock ingen relevans för 
föreliggande studie där det bortses från denna distinktion.  

För kategorin koncept/aktiviteter som involverar flera deltagare har det i många fall varit svårt att 
avgöra om det rört sig om mänskliga eller icke-mänskliga deltagare. Ett exempel på ett sådant 
substantiv är birda - något som stulits (Arbore), där man inte med säkerhet kan avgöra om den som 
stjäl är en människa eller kanske t ex ett djur. I alla sådana fall där man inte kunnat utesluta att 
konceptet/aktiviteten involverar icke-mänskliga deltagare har jag klassificerat substantivet i kategorin 
koncept/aktivitet som involverar flera deltagare. I några fall har information om detta givits i 
översättningen av substantivet, som t ex faló - förbannelse(över	en	person	eller	sak)	från	rendille. 

I kategorin festiviteter har inga substantiv hittats i denna undersökning. Det skulle kunna vara en 
indikation på att det kan finnas kulturspecifika aspekter för vissa kategorier, då denna kategori hade 
förekomster i cirkumbaltiska språk (Koptjevskaja-Tamm & Wälchli, 2001). En annan förklaraing till 
att det saknas substantiv inom denna kategori kan vara att substantiv som i metaspråket översatts till 
tidsuttryck också har betydelsen av festivitet, det vill säga att substantivet för t ex höst även har 
betydelsen höst-fest.  

I de semantiska kategorier (grupper och granulära ämnen) där det finns en animacitetsuppdelning i 
animat respektive inanimat verkar det finnas en bias i distributionen. De flesta av de substantiv som 
klassificeras som grupper är animata medan alla substantiv som klassificeras som granulära ämnen är 
inanimata. Detta skulle kunna tyda på att animacitet är en faktor som spelar en viss roll för 
distributionen av vissa semantiska kategorier som oftast är kopplat till lexikal pluralitet. 

6.2.4 Utvärdering av studiens ”nya” kategorier 

Ett av syftena med föreliggande undersökning var att utveckla en uppsättning semantiska kategorier 
som bättre (en t ex Hasth och Swärds) fångar in den semantiska variationen av lexikal pluralitet i 
kushitiska språk. Jämför man resultatet med föreliggande studies kategorier med resultatet med t ex  
Hasth och Swärd kategorier visar det sig att detta delvis lyckats. Till exempel har kategorin residuals, 
en av de största och semantiskt minst välmotiverade kategorierna i Hasth och Swärd i föreliggande 
studie delats upp i tre semantiskt mer välmotiverade delkategorier. På så sätt har den delkategorin 
(övriga) som motvarar Hasth och Swärds residuals fått betydligt färre lexikalt plurala substantiv. Detta 
skulle kunna vara en indikation på att utvecklandet av denna kategori har blivit bättre anpassad för att 



24 
 

fånga in den semantiska variationen för lexikal pluralitet i kushitiska språk. En annan uppdelning av 
kategorier som visade sig fungera bättre än i Hasth och Swärd är uppdelningen av deras kategori 
aggregates/collectives i de två kategorierna grupper och granulära ämnen. Det fanns en koppling till 
animacitet, där substantiv i kategorin grupper tenderade att vara animata medan substantiv i kategorin 
granulära ämnen var inanimata. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Det återstår fortfarande att revidera och utveckla semantiska kategorier för att bättre fånga in 
variationen av lexikalt plurala substantiv inom de kushitiska språken. Ett förslag till vidare forskning 
är att genom intervjuer med modersmålstalare av kushitiska språk skapa en mer komplett och aktuell 
bild av hur de semantiska mönstren av lexikal pluralitet ser ut.  

Ett annat förslag till vidare forskning är att analysera de lexikalt plurala substantiven ur ett diakront 
perspektiv. En sådan studie skulle kunna förklara hur en del substantiv, som vid en synkron analys ter 
sig atypiska, har fått sin lexikalt plurala status. 

Boroditsky (2003) undersöker om människors mentala representationer av objekt påverkas av vilket 
grammatiskt genus objektet har i deras modersmål. Hon frågar sig huruvida maskulint eller feminint 
genus kan leda till att talare även tillskriver objekten maskulina eller feminina kvalitéer. 

Härav drar Boroditsky slutsatsen att grammatiska distinktioner påverkar talarnas tankar i mycket större 
utsträckning än man tidigare trott.  

Med utgångspunkt i Boroditskys resultat skulle man kunna göra ett experiment för att testa om talares 
representationer av lexikalt plurala substantiv är associerad med pluralitet oberoende på hur mycket 
transparent deras plural betydelse är.  

Ett annat förslag till vidare forskning är att testa denna studies semantiska kategorier på andra 
språkfamiljer i världen.  

Med ett större urval av språk och en bättre dokumentation av semantiska kategorier i varje språk skulle 
möjliggöra en kvantitativ analys av resultaten.  

Då skulle man kunna testa kvantitativt hur stor sannolikhet det är att ett visst substantiv i ett kushitiskt 
språk hamnar i en viss semantisk kategori, och dels hur biased distributionen av lexikalt plurala 
substantiv är till vissa semantiska kategorier. 
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Bilaga 
 

Borana (21) 

funnaani - näsa (kroppsdelar som duala enheter) 

elellani - kaurisnäckskal (inanimata granulära ämnen) 
ilkaani - tand, tänder (inanimata granulära ämnen) 
k’arrifaani - hörntänder(inanimata granulära ämnen) 
hinjiraani - lus, löss (inanimata granulära ämnen) 
miciraani - fruktkärnor (inanimata granulära ämnen) 
mid’aani - frön, korn, mat (inanimata granulära ämnen) 
seep’ani - en läderrem på mjölkningskalebass (inanimata granulära ämnen) 

ilmaani - söner (animata grupper) 
looni - boskap (animata grupper) 

buusani - plejaderna (inanimata grupper) 

fooni - kött (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
finc’aani - urin (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
imimaani - tårar (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
aanani - mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
udaani - exkrement (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 

bisaani - vatten (vätskor & fasta ämnen) 
k’oraani - ved (vätskor & fasta ämnen) 

halkani - natt (tidsuttryck) 

afaani - mun, språk (övriga) 

c’id’aani - penis (kroppsdelar inom kategorin övriga) 

Kambaata (20) 
wees-í-ta - (enset plants) (inanimata granulära ämnen) 
ha’mm-íta - (enset seeds) (inanimata granulära ämnen) 

meent-ú - kvinnor (animata grupper) 
mann-á - män, folk (animata grupper) 
nubaab-ú - äldre personer (animata grupper) 
ilam-ú - släktingar (animata grupper) 
koh-á - gäster (animata grupper) 
goon-á - manliga varelser (animata grupper) 
wodall-á-ta - ungdomar (animata grupper) 
qacal-í-ta - ungt gift folk (animata grupper) 
kambaat-á - kambaatafolk (animata grupper) 
harr-í-ta - åsnor (animata grupper) 
faars-ú - hästar (animata grupper) 
fella(a)’-ú - getter (animata grupper) 
adan-í-ta - katter (animata grupper) 
wosh-á-ta - hundar (animata grupper) 
samag-áa - leoparder (animata grupper) 
got-á - hyenor (animata grupper) 
oos-ú-ta - barn (animata grupper) 
lal-ú - boskap, kor (animata grupper) 

Dirasha  (24) 
kóohina - lungor (kroppsdelar som duala enheter)  
hírriɓa - ögonbryn (kroppsdelar som duala enheter) 
kélalla - testiklar (kroppsdelar som duala enheter) 
híɓɓa - läppar (kroppsdelar som duala enheter) 



 
 

ʔóokka - vad (kroppsdelar som duala enheter)  
ɗúʔusa - njurar (kroppsdelar som duala enheter) 

hopa - sandaler (duala enheter) 

ɗimaʔmaʔ - revbenskorg (inanimata granulära ämnen) 

k’olta - get (genrellt)(animata grupper) 

soha - kött (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
ʔâanna - mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
márkina - tarmar (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 

kác̩̆erra - tyg (vätskor & fasta ämnen) 
mórra - kvarg (vätskor & fasta ämnen) 
ʔáwɗa - ost (vätskor & fasta ämnen) 
súrra - rep (vätskor & fasta ämnen) 
č’ook’a - lera (vätskor & fasta ämnen) 

tappa - vecka (tidsuttryck) 

paač’a - skära (övriga) 
ʔúnkula - kornlagringskorg (övriga) 
kópila - sköld (övriga) 

sitta - svans (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
s̆íra - lever (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
mútura - hjärta (kroppsdelar inom kategorin övriga) 

Sidamo  (28) 
č’ulunk’a - fingernagel (inanimata granulära ämnen) 
atara - ärta (inanimata granulära ämnen) 
hinko - tänder (inanimata granulära ämnen) 

hirbayye - gås (animata grupper) 
ɡoto - hyena (animata grupper) 
mančaame - gris (animata grupper) 
lalo - boskap (animata grupper) 

obba - gödsel (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
mundee - blod (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
ado - mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
maala - kött (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 

t’eena - regn (vätskor & fasta ämnen) 
malawo - honung (vätskor & fasta ämnen) 
buko - damm (vätskor & fasta ämnen) 

t’isso - sjukdom (sjukdomar) 

ǰaalimma - vänskap (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
moɡɡo - namne (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
mala - råd (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
ɡiwanšo - hat, oenighet (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
wosina - gäst (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 

waasa - waasa (övriga) 

haak’e - dröm (abstrakta inom kategorin övriga) 
su’nille - doft (abstrakta inom kategorin övriga) 
eɡenno - kunskap (abstrakta inom kategorin övriga) 
haɡiirre - glädje (abstrakta inom kategorin övriga) 
iibille - värme (abstrakta inom kategorin övriga) 
odo - nyhet (abstrakta inom kategorin övriga) 
heššo - liv (abstrakta inom kategorin övriga) 



 
 

Tsamai  (31) 
ʔaxxe - ögon (kroppsdelar som duala enheter) 
kirde - testiklar (kroppsdelar som duala enheter) 
ħaarke - händer (kroppsdelar som duala enheter) 
ɗenge - hals (kroppsdelar som duala enheter) 

äktenskapspar (duala enheter) 

ʔinnakko - flugor (animata granulära ämnen) 

sile - fjädrar (inanimata granulära ämnen) 
ʔilʛe - tänder (inanimata granulära ämnen) 
marʛe - rynkor i pannan (inanimata granulära ämnen) 
sire - smycken (inanimata granulära ämnen) 
ʔukaħe - ägg (inanimata granulära ämnen) 
ʔuzge - firestones (inanimata granulära ämnen) 

folk (animata grupper) 
ħeesko - kvinnor (animata grupper) 
män (animata grupper) 
barn (animata grupper) 
ʔarɗe - oxar (animata grupper) 
kor (animata grupper) 
kvigor (animata grupper) 
grannar (animata grupper) 
trollkarlar (animata grupper) 
punge - svanslösa får (animata grupper) 

ʔaxxe - mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
ʃooħe - urin (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
avföring (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
ʔilmale - tårar (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
waaq’e - saliv (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 

ʔanɗe - vatten (vätskor & fasta ämnen) 
gaare - trä (also trees) (vätskor & fasta ämnen) 

ʔaʃʃe - högland (platser) 
manne - hus (platser) 

Iraqw  (67)  
duuŋaʔ - näsa (kroppsdelar som duala enheter) 
gweʔeedoo - skinkor (kroppsdelar som duala enheter) 

kwalu - korn/droppar (inanimata granulära ämnen) 
laqayaʔ  - törntaggar (inanimata granulära ämnen) 
ħurwai - dåliga majskorn (inanimata granulära ämnen) 
kundi'i - bunt att bära, packe (inanimata granulära ämnen) 

war‘ee - pojkar och flickor som följer bruden (animata grupper) 
hikwaa - boskap (animata grupper) 
baynu - grisar (vilda och tama) (animata grupper) 
makay - djur (animata grupper) 
haywa - term för att tilltala barn (animata grupper) 
kumbeeri - kvinnor ledsagande brudens moder under bröllopet (animata grupper) 
kuungá’ - ni(pl) (animata grupper) 
maanda - Nyiramba Bantu (land och folk) (animata grupper) 

qunts’aa - saliv (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
daraʕma - rostat kött och tarmar för körsnärerna(kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
ilwa - mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
xaatɬ’iʔ - efterbörd, ett djurs moderkaka, träd (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
fuʔnaay - kött att ätas (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 



 
 

duwaa - mjölk från planta (vätskor & fasta ämnen) 
maʔay - vatten (vätskor & fasta ämnen) 

amsiʔ - midnatt, natt (tidsuttryck) 
axweesoo - kväll, natt (tidsuttryck) 
baloqa - övermorgon (tidsuttryck) 
ameetɬ’eemu - middagstid (tidsuttryck) 
aymadu - middagstid, lunchtid (tidsuttryck) 
de'ema - tid, varaktighet (tidsuttryck) 
xweeraa - natt (tidsuttryck) 
kiʕima - tur, tid, återvändande (tidsuttryck) 
matɬ’oo - imorgon (tidsuttryck) 
ts’iindoo - kväll (innan det blivit mörkt) (tidsuttryck) 

kuukoo - påssjuka (sjukdomar) 

baray - ner på en sluttning, lågt, inuti (platser) 
doori - sky, himmel (platser) 
irqwá daʕáw - bergigt område sydöst om Mbulu (platser) 
siħúʔ - fjärran land (platser) 
ts’eeʕa - utsida (platser) 
yaamu - jord, värld, under (platser) 
maraay - hus (platser) 

aldafiri - ränta återbetalad med det som lånats (koncept/aktiviter som involverar flera mänskliga 
deltagare) 
gila - gräl, strid (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 

ts’unqaa - saliv som välsignelse, gåvor i form av pengar till nygifta (övriga) 
alu - bakdel, baksida (övriga) 
slaaħareri - arom, k.o träd (övriga) 
slaħoo - lera, katarr (övriga) 
waayaa - arbete av olika slag, inte tungt, rutin (övriga) 
inooín - de (övriga) 
buhaare - regnsäsong, insekt (övriga) 
da’ata - rött av blod (övriga) 
dimbé - sida, fjärran, separat, olik (övriga) 
ibyaa - meningslös aktivitet med händerna (övriga) 
iiloʔ - vikt, last (övriga) 
gits’eeʕaʔ - panna, ansikte, tur (övriga) 
huwaa - börda (övriga) 

 
da’awa - bröst (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
ħaysoo - svans, penis (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
xaaxardu - gom (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
afeetɬ’oo - midja (kroppsdelar inom kategorin övriga) 

fayda - vinst(abstrakta inom kategorin övriga) 
aylaa - sång improviserad för tillfället (abstrakta inom kategorin övriga) 
aai - resa (abstrakta inom kategorin övriga) 
ts’axwaa - fara (abstrakta inom kategorin övriga) 
loeemaa - sanning (abstrakta inom kategorin övriga) 
qats’uwa - heroisk framgång i jakt eller krig (abstrakta inom kategorin övriga) 
waaqooda - hyckleri (abstrakta inom kategorin övriga) 
diidaa - skryt, stolthet (abstrakta inom kategorin övriga) 
daʕri - trolldom (abstrakta inom kategorin övriga) 

Arbore  (42) 
ʔedanó - testiklar (kroppsdelar som duala enheter) 
soonó - näsa (kroppsdelar som duala enheter) 
hunyɗá - ben (kroppsdelar som duala enheter) 



 
 

kalan-ó - njurar  (kroppsdelar som duala enheter) 
moyɗé - ögonbryn, ögonfransar (kroppsdelar som duala enheter)  

mulkó - järnklamrar vilka bärs som en uppsättning (duala enheter) 

farró - fingrar, tår (animata granulära ämnen) 

tummanté - revben, revbenskorg (inanimata granulära ämnen) 
ʔummó fúutta - bomullsboll (inanimata granulära ämnen) 
goofaré - man (på t ex häst)(inanimata granulära ämnen) 
hakkó - ägg (inanimata granulära ämnen) 
karis-ó - kindtand (inanimata granulära ämnen) 
reek’á - ryggrad (inanimata granulära ämnen) 
boɗɗó - näckros, och i synnerhet dess frön, som används som födoämne (inanimata granulära ämnen) 

ʔummó lúkku - kyckling (animata grupper) 
ɗaymayé - fladdermus (animata grupper) 
ʔummó - barn (animata grupper) 

haaló - plejaderna (inanimata grupper) 

hiɗimá - tårar (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
merɗé - tarmar (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
sinyɗá - urin (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
ʔeenú - mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
ʔudú - avföring, gödsel (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 

bicé - vatten (vätskor & fasta ämnen) 
zanné - träkol (vätskor & fasta ämnen) 

k’aɗɗó - huvudstruktur/ram av ett hus, innefattande taket och väggarna (platser) 
birɗá - spets, topp (platser) 
bón̄b̥̟̩

̥̥
 - damm (platser) 

gelɗumá - älskare (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 

birda - något som stulits (koncept/aktiviteter som involverar flera deltagare) 

suyé - åtta (övriga) 
tuzba - sju (övriga) 
seezzé - tre (övriga) 
laamá - två (övriga) 
korbó - dörr gjord av sammanvävda svarvar (övriga) 
kuré - dans (övriga) 
hiiró - ljus (från solen eller månen) (övriga) 
ʔohó - mun, språk (övriga) 
herɗó - gift (övriga) 

hunná - kroppsstyrka (abstrakta inom kategorin övriga) 
maaró - gåva given till en bruds familj (abstrakta inom kategorin övriga) 
zanyk’ó - dröm (abstrakta inom kategorin övriga) 

Baiso  (11) 
moo - höfter/korsrygg (kroppsdelar som duala enheter) 
kalaljaa - njurar (kroppsdelar som duala enheter) 
luk’k’aa - fötter/ben (kroppsdelar som duala enheter) 
iloo - ögon (kroppsdelar som duala enheter) 

keferoo - sandaler (duala enheter) 

ogorroo - hår (inanimata granulära ämnen) 
ilkoo - tänder (inanimata granulära ämnen) 

saé - boskap (animata grupper) 

eenoo - mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 



 
 

soo - kött (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
udú - avföring (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 

Beja  (9) 
mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
urin (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
saliv (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
uppkastning (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
sädesvätska (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 

vatten (vätskor & fasta ämnen) 

sadel (övriga) 
ansikte (övriga) 

ord (abstrakta inom kategorin övriga) 

Rendille  (103) 
sombób - lungor(kroppsdelar som duala enheter) 
beydó - skinkor (kroppsdelar som duala enheter) 

gimbát - fotsteg (inanimata granulära ämnen) 
inchabá - majs (inanimata granulära ämnen) 
iriiyyó - halsband (inanimata granulära ämnen) 
uriyó - ogift flickas halsband (inanimata granulära ämnen) 
rimrimó - kvinnas pannband av pärlor (inanimata granulära ämnen) 
in’duruúru - kenyanskt fem-cents-mynt (inanimata granulära ämnen) 
seebáb - löv (inanimata granulära ämnen) 
gu’dúr - långt hår på en man invigd att välsigna kameler (inanimata granulära ämnen) 
halál - spyboll (inanimata granulära ämnen) 

hoolá - djur (tama) (animata grupper) 
biná - djur (vilda) (animata grupper) 
aleyyó - honkameler (animata grupper) 
hoolá - boskap (animata grupper) 
maaró - avkomma (av djur) (animata grupper) 
weysí - person/folk med makt att välsigna eller förbanna (animata grupper) 
maaró - ungar (animata grupper) 
saamó - delegation (saamó) (animata grupper) 
gu’dúr - invigd man som välsignar kameler (animata grupper) 
kamál - barnbarn (animata grupper) 
roottí - packkameler (erfarna) (animata grupper) 

benjó - blandning av färsk mjölk och blod (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
soróy - blandning av surmjölk och blod (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
dambár - råmjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
ahál - födelsevatten (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 

difán - fett (vätskor & fasta ämnen) 
ensí - fett (från soppa) (vätskor & fasta ämnen) 
duubát - dimma (vätskor & fasta ämnen) 
iimirá - mairungi, miraa, somaliskt te (vätskor & fasta ämnen) 
hannú - mjölk (generellt) (vätskor & fasta ämnen) 
basbás - mjölkblandning av olika slag (vätskor & fasta ämnen) 
hadaadó - gift (vätskor & fasta ämnen) 
bicché - vatten (vätskor & fasta ämnen) 
tibaató - substans använd vid trolldom (vätskor & fasta ämnen) 
mutá - majsmjöl (vätskor & fasta ämnen) 
mutú - majsmjöl (vätskor & fasta ämnen) 
duubát - dimma (vätskor & fasta ämnen) 

waansí - råd (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
antó - auktoritet (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 



 
 

uryá - förlägenhet (abstrakta inom kategorin övriga) 
girmó - händelse som orsakar häpnad (abstrakta inom kategorin övriga) 
dogó - utfrågning (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
dagsí - gömställe (platser) 
eysí - jakt (koncept/aktiviteter som involverar flera deltagare) 
kooló - uppskattning (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
saa’dó - uppskattning (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
faló - förbannelse (över en person eller en sak (koncept/aktiviteter som involverar flera deltagare) 
neebsí - andetag (abstrakta inom kategorin övriga) 
illéh - sällskap, någon och sällskap (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare 
kuleelyó - svinkoppor (sjukdomar) 
hangalaaliyeyyó - tonsillit (sjukdomar) 
artó - gomspalt (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
garbó - övre ryggen (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
gin’dó - bas (övriga) 
oró - överdel av kropp, byst (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
mará - hjärna (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
afáf - dörr(öppning) i ett hus (övriga) 
af - språk (abstrakta inom kategorin övriga) 
meysí - omsorg om de sjuka (koncept/aktiviteter som involverar flera deltagare) 
harár - påssjuka (sjukdomar) 
u’dú - avföring (mänsklig) (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
futtoyó - tunnlar (platser) 
jebsí - desintegrerad bosättningsplats (disintegrated settlement site) (platser) 
yombó - bakdel, baksida (platser) 
oréy - (vid) början (tidsuttryck) 
Alma’dó - årlig ceremoni som lyfter fram familjesolidaritet (festiviteter) 
tabar - motsatt riktning (abstrakta inom kategorin övriga) 
oréy - framsida (av någonting) (platser) 
goyá - inuti (någonting) (platser) 
ilál - marker (platser) 
nábhay - torrperiod (tidsuttryck) 
soongá - Songa (by nära Marsabit) (platser) 
magtó - pinnar som används för att göra eld (inanimata granulära ämnen) 
weysí - välsignelseprocess (koncept/aktiviteter som involverar flera deltagare) 
jebsí - handlingen att ha sönder (någonting) (koncept/aktiviteter som involverar flera deltagare) 
oréy - tidigare (tidsuttryck) 

minán - kluster av hus, liten by (övriga) 
fahunó - naturlig glugg i övre tandraden (övriga) 
kaffó - avsiktligt skapad glugg i nedre tandraden (övriga) 
da’ddabó - slut (övriga) 
mischó - slut (övriga) 
af - knivblad (övriga) 
a’dí - rökelse (övriga) 
banáy - ljus (generellt) (övriga) 
ankhád - blixt (övriga) 
iimeeró - botemedel, ett botemedel (övriga) 
daaysí - kokande för att separera fett (övriga)   
kussí - kopia (övriga) 

af - mun (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
oró - torso (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
da’ddabó - ände (övriga) 

kussí - ära (abstrakta inom kategorin övriga) 
matahmiíg - envishet (abstrakta inom kategorin övriga) 
feyyá - hälsa (abstrakta inom kategorin övriga) 
sukuúku - firande/förhärligande (abstrakta inom kategorin övriga) 



 
 

kussí - betydelse (abstrakta inom kategorin övriga) 
leebicchá - brist på vatten (abstrakta inom kategorin övriga) 
antó - makt (abstrakta inom kategorin övriga) 
weysí - böner (abstrakta inom kategorin övriga) 
uryá - blyghet (abstrakta inom kategorin övriga) 
bobbów - flickas sång som uttrycker hemlängtan (abstrakta inom kategorin övriga) 
nebéy - vakande (abstrakta inom kategorin övriga) 

Alagwa  (24) 
qubu - hår (inanimata granulära ämnen) 

daaqaay - barn (animata grupper) 
tikay - kvinnor, hustrur (animata grupper) 
yawa - boskap (animata grupper) 
aaraa - getter (animata grupper) 

kwa/u - hus bestående av många pålar (inanimata grupper) 

ilba - mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 

mintsartú - freschör (hos mjölk) (vätskor & fasta ämnen) 
ma’ay - vatten (vätskor & fasta ämnen) 

baaluu - dagar (tidsuttryck) 
xwa’i - kväll (tidsuttryck) 
amasi - natt(tidsuttryck) 
aansí - tidigare tider (tidsuttryck) 
piray - natt till gryning (tidsuttryck) 
matlatlee - morgon (tidsuttryck) 

umpumáy - smittkoppor (sjukdomar) 

tsiindo - väst (platser) 
aluu - bakom (platser) 
pahaa - dal (platser) 
rawa - spets, himmel (platser) 
tsee/aa - Savann, betesmark (platser) 

tse/era - läkt sår (övriga) 

fayee - giftermålsuppgörelse, brudpris (bride price) (abstrakta inom kategorin övriga) 
neetla - djävul (abstrakta inom kategorin övriga) 

Konso  (96)  
χallaa - njure (kroppsdelar som duala enheter) 
χoffaa - ljumske (kroppsdelar som duala enheter) 
hirriiɓaa - ögonfrans (kroppsdelar som duala enheter) 
koofinaa - lunga (kroppsdelar som duala enheter) 
marʄaa - höft (kroppsdelar som duala enheter) 

χopta - sko (duala enheter) 
fulaa - grind, dörr (duala enheter) 
furaa - hänglås, nyckel (duala enheter) 
kawlaa - metallverktyg för bomullsrensning (duala enheter) 

oraaraa - moln på himlen (inanimata grupper) 
mookkaa - kassava (inanimata grupper) 
ɲaaɲɲaa - tomat (inanimata grupper) 

ekeraa - oliv (inanimata granulära ämnen) 
elalaa - kaurisnäcka (inanimata granulära ämnen) 
ikkaamaa - utvalda frön (inanimata granulära ämnen) 
rikaa - tand (inanimata granulära ämnen) 
ukukkaa - ägg (inanimata granulära ämnen) 
χaaʃaa - vass (inanimata granulära ämnen) 



 
 

χaylaa - plant-art (inanimata granulära ämnen) 
ʃahaa - honungskaka (inanimata granulära ämnen) 
filaa - kam (inanimata granulära ämnen) 
ʛolfaa - kapsel, bark (på träd) (inanimata granulära ämnen) 
kasaraa - dreadlocks (inanimata granulära ämnen) 
haaʃʃullaa - löv (inanimata granulära ämnen) 
kaaʄaa - pengar (inanimata granulära ämnen) 
pakaannaa - rotfruktsarter (inanimata granulära ämnen) 
kaylaa - tofs (inanimata granulära ämnen) 
mehaɗɗaa - tillhörigheter (inanimata granulära ämnen) 
miɗaa - kålblad (inanimata granulära ämnen) 
ɲirfaa - hår (inanimata granulära ämnen) 
toʄaa - vattendroppe (inanimata granulära ämnen) 

kanɗaa - gräsarter (animata grupper) 
kupaʔtaa - sköldpadda (animata grupper) 

waakkaa - trästaty (inanimata grupper) 

sinɗaa - urin (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
s aa - kött (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
utaa - avföring (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
ilmaamaa - tår (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
furʄaa - barnavföring (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
hanʄufaa - saliv (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
marʛinaa - tarm (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 
aannaa - mjölk (kroppsliga vätskor & fasta ämnen) 

furtaa - bomullssnöre för kvinnor (vätskor & fasta ämnen) 
uuʃaa - litet regn (vätskor & fasta ämnen) 
χolaa - varm dryck gjord på kaffeblad (vätskor & fasta ämnen) 
kolkaa - mat utan kål (vätskor & fasta ämnen) 
piʃaa - vatten (vätskor & fasta ämnen) 
teepaa - rep (vätskor & fasta ämnen) 
arasaa - lokal öl som säljs (vätskor & fasta ämnen) 

masaanaa - höst (tidsuttryck) 

ʄorrooʛaa - ögon-gojs (eye discharge) (sjukdomar) 
makkaa - sjukdom (sjukdomar) 
parappaʛaa - halsbränna (sjukdomar) 
teʔʃaa - elefantiasis (sjukdomar) 

oytaa - överdel av hemman (platser) 
unʛulaa - spannmålsmagasin av bambu (platser) 
urmalaa - marknad (platser) 
kosaa - stor kornbod (platser) 
χapnaa - (klanledares) skog (platser) 
eennaa - fält utan hyddor i en stad (platser) 

leʛaa - lån (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
paarkaalaa - fiende (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
peeʛaa - gräl, dispyt (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
pohaa - tribun (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
tiyyaa - dispyt (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
tooraa - motstånd (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
torraa - tal (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 
χoraa - böter, bestraffning (koncept/aktiviteter som involverar flera mänskliga deltagare) 

erkanaa - meddelande (koncept/aktiviteter som involverar flera deltagare) 

uwwaa - klänning (övriga) 
ʄaɓɓeernaa - patronbälte (övriga) 



 
 

afaa - mun, språk (övriga) 
ʃaaɓɓaa - bår (övriga) 
ɗuukaamaa - böld (svullnad) (övriga) 
payraa - typ av jordbruksverktyg (övriga) 
pakataa - bred sköld (övriga) 
paankaa - machete (övriga) 
kiʔsaa - kamin_syrsa (övriga) 
ɲupuraa - komponent på vävstol (övriga) 

ekaa - svans (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
tiraa - lever (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
saayaa - rectum (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
sitaa - svans (på ett djur) (kroppsdelar inom kategorin övriga) 
solaa- svans (på en fågel) (kroppsdelar inom kategorin övriga) 

aataa - kultur (abstrakta inom kategorin övriga) 
ɗarɗaa - lögn (abstrakta inom kategorin övriga) 
ɗooʃʃaa - sarkasm (abstrakta inom kategorin övriga) 
ipsaa - ljus (abstrakta inom kategorin övriga) 
olsaa - dröm (abstrakta inom kategorin övriga) 
ellaa - ande (abstrakta inom kategorin övriga) 
ʄiiʄaa - förbannelse (abstrakta inom kategorin övriga) 
kaariyyaa - djävul (abstrakta inom kategorin övriga) 
saaraa - dikt (abstrakta inom kategorin övriga) 
pahnaa - exempel (abstrakta inom kategorin övriga) 
fuuraa - rädsla (abstrakta inom kategorin övriga) 
hiippaa - gåta (abstrakta inom kategorin övriga) 
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