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Grundläggande översikt av arabiska med fokus på 

kontraster gentemot svenska1 
Maria Persson, docent i arabiska, Lunds Universitet 

 

Allmänt om språket 

Inplacering bland världens språk 

Arabiska är ett semitiskt språk och ett av de fem största världsspråken.  

Vi har flera lånord från arabiska i svenskan, bland annat från den tid 

då arabiska talades i Europa – i Andalusien: algebra, algoritm, 

alkohol, arsenal, hasard, kaffe, karaff, alkemi, madrass, magasin, 

siffra, socker, soffa och tariff. De har kommit till svenskan via andra 

språk och vissa av dem har både lånats och lämnats tillbaka! 

 

Klassisk arabiska, modern standard och dialekt 

Det är mycket stora skillnader mellan skriftspråket och de olika talade 

varianterna av arabiska. Den officiella arabiskan, standardarabiskan, 

är det enda erkända arabiska skriftspråket och används i radio och tv 

i alla arabländer - men det är ingens modersmål! 

Modersmålen å andra skiljer sig åt i så hög grad att du kan ha två barn 

i klassen som båda har arabiska som modersmål men som måste 

använda svenska för att förstå varandra! 

 

Fonologi och morfologi 

Arabiska har många konsonanter och få vokaler och alfabetet består 

av 28 bokstäver för 25 konsonanter och tre långa vokaler.  

Trots alla konsonanter saknas några av våra, nämligen /p/, /v/ och (i 

standardspråket) /g/, och man har bara ett sje-ljud. Dessutom saknar 

man alltså många av våra vokaler. 

                                                      
1 Mer ingående förklaringar och fler exempel ges i separat handout att ha som 
stöd under föreläsningen (distribuerad per e-post)! 

Jämfört med svenska har arabiska ovanligt många konsonanter som 

bildas långt bak, vid eller nära svalget.  Ytterligare en tydlig skillnad 

gentemot svenskan är de så kallade emfatiska konsonanterna.  

På föreläsningen ska jag demonstrera uttalet av en rad vanliga 

arabiska namn – alla blir glada när någon vet och kan säga vad de 

faktiskt heter! Jag ska också berätta hur man undviker att säga ”du har 

fångat min hund” när man vill säga ”du har fångat mitt hjärta”! 

 

Långa och korta konsonanter 

Det finns i arabiska både konsonanter och vokaler som är långa. 

Längden hos vokaler och konsonanter påverkas inte om en stavelse är 

betonad eller obetonad. Svenskans relation mellan vokallängd och  

dubbeltecknad konsonant är förvirrande ur ett arabiskt perspektiv! 

 

Konsonanter på rad 

Arabiska och svenska delar en regel som säger att inget ord kan börja 

på vokal. Man lägger därför till en konsonant – men medan svenskar 

gör det utan tänka på det så har arabiska en särskild bokstav för denna 

konsonant. En annan regel i arabiska förbjuder att konsonanter staplas 

på varandra utan vokal emellan. Det gör till exempel att ord som 

Stockholm, Strömstad, Skåne, Storuman, blomma, varmt och skal 

inte kan uttalas. Vi tittar på både vad det är för okänd svensk 

konsonant som läggs till vokaler och hur man löser problemet att inte 

kunna säga Stockholm, springa och idrott! 

 

Grundläggande ordbildning 
Arabiska ord är uppbyggda kring en bas av, i de flesta fall, tre 

konsonanter som bär ordets grundbetydelse. Med denna rot bildas, 

genom systematisk användning av vokalmönster och affix i 

regelbundna ordbildningsmönster en stor mängd ord. 
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 Genus och numerus 
Arabiska har  

 två genus: maskulinum och femininum 

 tre numeri: singularis, dualis och pluralis 

 standardspråket har tre kasus: nominativ, ackusativ, genitiv.  

 

 

Ordföljd 

 skriftspråket VSO (Verb-Subjekt-Objekt) men även SVO 

 talspråken SVO (Subjekt-Verb-Objekt) 

 prepositioner (inte postpositioner) 

 attributiva bestämningar följer efter sina huvudord 

 objektspronomen är suffix 

 

viktig bok = kitāb muhimm  = bok viktig 

skolbok  = kitāb madrasa  = bok skolas (skolas bok) 

min bok  = kitāb-i   = bok-min 

 

Arabiska har enbart rak ordföljd. Frågor anges med ett allmänt 

frågeord som sätts först i meningen och/eller med intonation. 

 

Sammansättningar 

Arabiska har därutöver mycket få sammansatta ord. Istället används 

genitivkonstruktioner som ”bok skolas” i föregående exempel. 

Ytterligare ett par exempel är  skolbuss = bāᵴ madrasa = buss skolas 

(en skolas buss) och kemilärare = mudarris kīmiyā = lärare kemis 

(kemis lärare). 

Förutom denna konstruktion använder man, i många talspråk, en 

omskrivning som motsvarar engelskans ”the roof of the house”. 

Vilket ord som används för att fylla den funktion som ”of” beror på 

den enskilda dialekten. 

 

Tempus/aspekt  

 

Svårt på svenska: 

Perfekt med nutida referens:  

”jag har bott här i tio år (och bor fortfarande här)”.  

→ Arabiskans motsvarighet är ”jag bor här (sedan) tio år”.  

 

Perfekt för att uttrycka pågående handling i förfluten tid: 

”jag bodde där förut”,  

→Arabiskans motsvarighet är ”jag var jag bor där förut”  

eller ”jag var boende där förut”.  

 

 

Verblösa satser 

Arabiska använder inte någon motsvarighet till svenskans ”är” i enkla 

utsagor om befintlighet: 

 

Ɂana mudarrisa  = jag lärarinna  = Jag är lärarinna 

Ɂismi Maria   = namn.mitt Maria  = Mitt namn är Maria 

ma (Ɂ)smuk?   = vad namn.ditt?  = Vad är ditt namn? 

əl-walad fi l-madrasa  = pojken i skolan  = Pojken är i skolan 

 

Det verb som motsvarar svenskans ”att vara”, men används alltså inte 

i presens. 

 

 

Avsaknad av verb för att ”ha” (neutralt) 

Arabiska har ett verb för att ”äga” men inte för det mer abstrakta ”ha”.  

Jag har en vän  → Åt/hos mig (är) en vän 
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Avsaknad av infinitiv 

 

tuħibb2 tadrus = hon.älskar hon.studerar = hon gillar att studera 

tuħibb əd-dirāsa = hon.älskar studerandet = hon gillar att studera 

  

 

Avsaknad av reflexiva pronomina 

Arabiska saknar reflexivt pronomen (sin). Istället använder man en 

speciell verbform, eller så använder man en omskrivning med ordet 

’nafs’ = själ/själv: 

 

ʕalima = han visste 

ʕallama = han lärde (ut) 

taʕallama = han lärde (sig) 

 

ʕallama + nafs + pronomen   

ʕallama nafsa-hu = han lärde själ-hans = han lärde sig själv3. 

 

Reflexivt possessivpronomen (sin) finns inte heller. Amanda gav 

Malin hennes bok” och ”Amanda gav Malin sin bok” sammanfaller i 

arabiska till ”Amanda gav Malin hennes bok”. Kontexten får avgöra 

vems bok det var fråga om. 

 

 

Relativsatser 

Att använda en motsvarighet till ”som” (relativpartikel/pronomen) är 

inte valfritt som i svenskan. Ett bestämt korrelat (det ord som 

relativsatsen beskriver) tar en relativsats inledd av en relativpartikel; 

ett obestämt korrelat gör det inte.  

                                                      
2 Här känner ni kanske igen ordroten ħ-b-b från ordet ħabībi = min älskling! 

 

 

A. På svenska kan vi säga ”Boken jag läser” eller ”boken som jag 

läser”; på arabiska måste det bli ”Boken som…”.  

B. På svenska kan vi säga ”En bok jag läser” eller ”En bok som 

jag läser”; på arabiska måste det bli ”En bok jag läser…” 

 

Dessutom måste korrelatet upprepas i relativsatsen i form av ett 

tillbakasyftande pronomen (pronominell kopia).  

 

mannen jag såg   ”mannen som jag såg honom” 

ett ord som jag glömt   ”ett ord jag glömde det” 

huset jag bor i     ”huset som jag bor i det” 

en lärare som lär mig svenska  ”en lärare han lär mig svenska” 

 

 

Lägesuppfattning 

På svenska står mjölken i kylskåpet, på engelska sitter den, men på 

arabiska gör den vare sig eller – den bara är där. Saker kan inte ”stå” 

eller ”ligga” på bord och bänkar eller i skåp, de kan bara ”vara”.  
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3 Ordagrant: Han lärde hans själ. 


