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Sammanfattning 

 

Projektet ”Språkpiller” har utformats genom ett samarbete mellan logopeder och biblioteken i 

Östergötland. Projektet syftar till att stimulera språket hos barn med språkstörning och 

fungerar i första hand som ett komplement till logopedisk behandling (Linköpings kommun, 

2012). 

 

Föreliggande studie syftar till att undersöka om bilderböcker skrivna på 

bosniska/kroatiska/serbiska (BKS) tränar samma grammatiska struktur som motsvarande 

bilderböcker på svenska gör. Syftet är även att granska huruvida böckerna i föreliggande 

studie går att rekommendera som träningsmaterial för barn med språkliga svårigheter.  

 

En kontrastiv analys mellan BKS och svenska har genomförts av totalt tre bilderböcker. 

Böckerna i studien innehåller skillnader mellan BKS och svenska inom de flesta grammatiska 

kategorier och stämmer väl överrens med vad som beskrivits i litteraturen. Det föreliggande 

materialet antas därför kunna användas som träningsmaterial till vissa grammatiska strukturer. 

 

 

Nyckelord: Kontrastiv analys, grammatik, språkpiller, BKS, tvåspråkighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Upphovsrätt 
 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 

längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter 

uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke kommersiell forskning 

och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 

detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. 

För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 

skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/ 

 

Copyright 
 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement 

- for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, 

to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-

commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 

revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 

his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 

procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its  

home page: http://www.ep.liu.se/ 

 

© [Dina Ajanović & Dalida Korjenić] 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Hanna Walsö som varit till stor hjälp under vårt skrivande. Utan 

dig och dina goda råd hade vår uppsats inte varit möjlig att genomföra. 

 

Ett stort tack riktas även till Janna Ferreira som kommit med givande kommentarer. 

 

Tack också till Olga Korajzl, som även Du tagit dig tid till att hjälpa oss förstå grammatiken 

på BKS bättre. Tack även för den litteratur vi har fått låna som varit till stor hjälp. 

 

Vi vill också tacka Husein Dizdarević för stor hjälp med litteraturen. 

 

 

[Dina Ajanović & Dalida Korjenić, Linköping 2013] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ............................................................................................................................. 1 

1.1 Språkpiller ........................................................................................................................ 1 

1.2 Tvåspråkighet ................................................................................................................... 1 

1.2.1 Definition av tvåspråkighet ....................................................................................... 1 

1.2.2 Utveckling av språk ................................................................................................... 2 

1.2.3 Grammatisk utveckling ............................................................................................. 3 

1.3 Skillnad mellan bosniska, kroatiska och serbiska ............................................................ 3 

1.4 Kontrastiv analys .............................................................................................................. 4 

1.5 De grammatiska skillnaderna mellan det svenska språket och BKS................................ 5 

1.5.1 Morfologi .................................................................................................................. 5 

1.5.2 Svensk ordbildning .................................................................................................... 5 

1.5.3 BKS ordbildning ....................................................................................................... 6 

1.5.4 Svenska substantiv .................................................................................................... 6 

   1.5.4.1 Bestämdhet .......................................................................................................... 6 

   1.5.4.2 Genussystem ........................................................................................................ 6 

   1.5.4.3 Kasus ................................................................................................................... 6 

1.5.5 BKS substantiv .......................................................................................................... 6 

   1.5.5.1 Bestämdhet .......................................................................................................... 6 

   1.5.5.2 Genussystem ........................................................................................................ 7 

   1.5.5.3 Kasus ................................................................................................................... 7 

1.5.6 Svenska adjektiv ........................................................................................................ 7 

   1.5.6.1 Kongruensböjning ............................................................................................... 7 

1.5.7 BKS adjektiv ............................................................................................................. 8 

   1.5.7.1 Kongruensböjning ............................................................................................... 8 

1.5.8 Svenska verb ............................................................................................................. 8 

1.5.9 BKS verb ................................................................................................................... 8 

1.5.10 Svensksyntax ......................................................................................................... 10 

   1.5.10.1 Negationsplacering .......................................................................................... 10 

1.5.11 BKS syntax ............................................................................................................ 10 

   1.5.11.1 Negations placering ......................................................................................... 10 

2 Syfte ...................................................................................................................................... 11 

3 Metod .................................................................................................................................... 11 

3.1 Metodisk ansats .............................................................................................................. 11 

3.2 Urval av material ............................................................................................................ 11 

3.3 Genomförande ................................................................................................................ 12 

4 Resultat .................................................................................................................................. 13 



4.1 Morfologi ....................................................................................................................... 13 

4.2 Ordbildning .................................................................................................................... 13 

4.3 Substantiv ....................................................................................................................... 14 

4.3.1 Bestämdhet .............................................................................................................. 14 

4.3.2 Genussystem ............................................................................................................ 14 

4.3.3 Kasus ....................................................................................................................... 15 

4.4 Adjektiv .......................................................................................................................... 15 

4.4.1 Kongruensböjning ................................................................................................... 15 

4.5 Verb ................................................................................................................................ 16 

4.5.1 Perfekt ..................................................................................................................... 16 

   4.5.1.1 Perfekt particip aktivum .................................................................................... 17 

4.5.2 Futurum ................................................................................................................... 17 

4.6 Syntax ............................................................................................................................. 18 

4.6.1 Placering av negation .............................................................................................. 18 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 19 

5.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 19 

5.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 21 

5.3 Generell diskussion ........................................................................................................ 22 

5.4 Slutsats ........................................................................................................................... 23 

5.5 Framtida studier .............................................................................................................. 23 

Referenser ................................................................................................................................. 24 

Bilaga 1: ................................................................................................................................... 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 Introduktion  

1.1 Språkpiller 
Projektet ”Språkpiller” har utformats genom ett samarbete mellan logopeder och biblioteken i 

Östergötland. Liknande projekt har sedan tidigare tagits fram på andra orter i Sverige. 

Projektet syftar till att stimulera språket hos bar med språkstörning och fungerar i första hand 

som ett komplement till logopedisk behandling. Böckerna används framför allt till fortsatt 

träning i hemmet inom det språklika område barnet har svårigheter inom. Varje språkpiller 

består av en bilderbok som uppmärksammar olika aspekter av det svenska språket. 

Språkpillerböckerna är indelade i olika kategorier beroende på vilket språkligt område som 

man avser träna. Exempel på kategorier som finns är substantiv, verb och prepositioner. 

Böckerna återfinns på samtliga bibliotek i Östergötland och de rekommenderas av en 

legitimerad logoped (Linköpings kommun, 2012).  

 

1.2 Tvåspråkighet 

1.2.1 Definition av tvåspråkighet 
Forskare inom ämnet tvåspråkighet har olika uppfattningar om huruvida en individ kan 

betraktas som tvåspråkig eller inte (Håkansson, 2003). Tove Skutnabb-Kangas (1981) 

beskriver att det finns nästintill lika många definitioner som forskare inom ämnet. Orsak till 

begreppsförvirringen menar Skutnabb-Kangas beror på forskarna som anpassar definitionen 

efter forskningsområdet.  

 

Nationalencyklopedin (2013) definierar begreppet tvåspråkighet och flerspråkighet som  

”I princip samma företeelse” som betraktas kunna användas synonymt, och innefattar 

förmågan att behärska mer än ett språk.  

 

Tove Skutnabb- Kangs (1981) tar upp förslag till definitioner av tvåspråkighet utifrån fyra 

kategorier: ursprung, kompetens, funktion och attityd.  

Enligt ursprungskriteriet identifierar man modersmålet som det första språket barnet lär sig. 

Barn som lär sig två språk från början anses vara tvåspråkiga, med två modersmål (Skutnabb-

Kangs, 1981). Kompetenskriteriet berör definitionen av begreppet modersmål. Modersmålet 

är enligt detta kriterium det språket barnet behärskar bäst är individens modersmål (Skutnabb-

Kangas, 1981). Barn som behärskar två språk lika bra anses vara tvåspråkiga och har därmed 



2 
 

två modersmål (Håkansson, 2003). Funktionskriteriet beskriver modersmålet som det språk 

som används mest av individen. (Skutnabb-Kangas, 1981). Tvåspråkig betraktas man vara då 

båda språken används i de flesta situationskrävande miljöer (Håkansson, 2003). 

Attitydkriteriet anger att en individ kan betraktas som tvåspråkig om den själv betraktar sig 

själv som det. Det språk individen själv identifierar sig med är dess modersmål (Skutnabb-

Kangas, 1981).  

1.2.2 Utveckling av språk 
En majoritet av barn runt om i världen anses vara två- eller flerspråkiga (Håkansson, 2003; 

Salameh, 2001). Trots detta har en stor del av forskningen vad gäller barns språkutveckling 

riktat in sig på enspråkiga barn (Håkansson, Nettelbladt och Salameh, 2004).  

 

Inom tvåspråkighetsforskningen görs en tydlig åtskillnad mellan simultan och successiv 

tvåspråkighet (Crago, Genesee & Paradis, 2004; Salameh, 2011; Håkansson, 2003; 

Håkansson et al., 2004). Den avgörande skillnaden mellan indelningarna rör främst 

exponering av två eller flera språk, samt dess bearbetning av språk. En simultan tvåspråkighet 

anses föreligga om ett barn möter två eller flera språk redan före tre års ålder. Den successiva 

tvåspråkigheten beskriver att inlärningsprocessen av det andra språket påbörjas efter att 

modersmålet etablerats, vilket oftast sker efter tre års ålder (Genesee et al., 2004; Grosjean, 

1982; Salameh, 2011). 

 

Frågan om huruvida tvåspråkiga barn bearbetar sina språk i ett eller flera språkliga system 

ställs av flera forskare. Taeschner och Volterra (1978) riktar sin uppmärksamhet på barn som 

tidigt möter fler än ett språk och hävdar att språken hos dessa barn processas i ett gemensamt 

system till en början. I treårsåldern antas det gemensamma språksystemet delas upp i separata 

språksystem (Genesee, 1989). Andra forskare antar att barn redan från början utvecklar 

separata system för sina språk. Dessa system anses stå i nära kontakt med varandra, med egna 

grammatiska system och lexikon. Genesee et al., (2004). 

 

Genesee et al. (2004) beskriver att utvecklingsstegen av språkutvecklingen hos en- och 

tvåspråkiga barn utvecklas i samma takt. Barn som exponeras för båda sina språk tidigt, under 

det första levnadsåret påbörjar sin jollerutveckling vid samma ålder som enspråkiga barn. 

Därefter följer de samma mönster och takt vad gäller uttal av sitt första ord samt satser 

(Genesee et al., 2004). 
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1.2.3 Grammatisk utveckling 
Processbarhetsteorin (PT) är en psykolingvistisk teori som beskriver andraspråksutveckling 

(Abrahamsson, 2009; Pienemann, 1998a). PT har sitt ursprung från Levets modell, 

(Nettelbladt et al, 2007; Håkansson & Pienemann, 1999) som beskriver språkbearbetningen 

hos enspråkiga (Håkansson, 2003). Utgångspunkten hos PT är att bearbetningen av språken 

hos tvåspråkiga sker i separata språksystem (Abrahamsson, 2009; Håkansson, 2003). I PT 

förklaras den grammatiska utvecklingen följa stegvisa utvecklingsnivåer där varje nivå har en 

bestämd språklig bearbetning av den grammatiska utvecklingen och utvecklas i bestämd 

ordning oavsett modersmål (Pienemann, 1998; Håkansson & Pienemann, 1999). 

Förutsättningen för att individen ska utveckla en högre nivå är att den grammatiska processen 

av den föregående nivån ska vara stabil och automatiserad (Håkansson, 2003; Pienemann, 

1998). Resultat från studier av Håkansson et al. (2004) samt Glahn, Håkansson, Hammarberg, 

Holmen, Hvenekilde & Lund (2001) stödjer processbarhetens utvecklingshierarki. 

 

Den generella icke-språkspecifika PT:s hierarkiska nivåer sammanfattas i tabell 1.  

PT:s första nivå kännetecknas av att behärska enskilda ord utan böjning. Andra nivån utmärks 

av att individen klarar av fördelning av ordklasser samt morfologisk böjning efter exempelvis 

numerus. Vid de högre nivåerna behandlas de grammatiska relationerna inom fraser, mellan 

fraser och mellan satser (Håkansson & Pienemann, 1999). 

 
Tabell 1. Icke-språkspecifika Processbarhetsteorins utvecklingsnivåer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (Rosdahl, Sandgren & Willen, 2007) 

 

 

1.3 Skillnad mellan bosniska, kroatiska och serbiska  

Bosniska, kroatiska och serbiska (BKS) talas av mer än 20 miljoner människor. Språken 

används framför allt i Bosnien-Hercegovina, Serbien, Kroatien och Montenegro och är nära 

Nivå  Process  Grammatiskt 

informationsutbyte  

Inlärningsordning  

5  Bisatsprocedur  Informationsutbyte 

mellan satser  

-  -  -  -  +  

4  Sats-

procedur/ordföljd  

Informationsutbyte 

mellan fraser  

-  -  -  +  +  

3  Frasprocedur  Informationsutbyte 

inom fras  

-  -  +  +  +  

2  Kategoriprocedur  Lexikala morfem  

Inget 

informationsutbyte  

-  +  +  +  +  

1  Ord/lemma  Oböjda ord  +  +  +  +  +  
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besläktade med varandra (Forsudd, 2011). Enligt Werle (2009) anses BKS vara ett enda 

språk. Förespråkare för att BKS skall betraktas som tre skilda språk grundar sin uppfattning i 

politik, identitet och små skillnader i grammatik och vokabulär (Werle, 2009). Ranko (2012) 

menar att syftet med att skilja språken från varandra är att splittra nationer, som en gång var 

enade. De skillnader som föreligger mellan språken är små och betraktas som dialektala. De 

vållar inte några förståelseproblem (Alexander, 2006; Forsudd, 2011). 

 

John Baylin (2011) gjorde i en experimentell översättningsstudie där han lät 16 vuxna med 

BKS som modersmål översätta 9 olika texter. Kroaterna fick översätta från serbiska till 

kroatiska och vise versa. Resultatet visade att den kroatiska och serbiska varianten av BKS 

har i huvudsak identiska språkliga system avseende alla språkliga nivåer. Enligt Alexander 

(2006)  är majoriteten av orden som används inom BKS samma, dock finns det fortfarande 

några ord som är typiska för varje språk och som betraktas som ”egna”. I praktiken är dessa 

ord omöjliga att kategorisera i grupper. Det är inte heller så att ett ord är karaktäristiskt för en 

grupp och inte används av någon annan. 

1.4 Kontrastiv analys 
Intentionen med en kontrastiv analys är att utreda språkliga strukturella skillnader mellan 

språk (Gast, 2012; Okiari & Pitkäjavi, 1998). Metoden gör det möjligt att jämföra samtliga 

språk med varandra (Gast, 2012). Enligt Lado (1957) är det fullt möjligt att, utifrån de 

identifierade strukturella skillnaderna mellan språkens system, anta vilka slags fel inläraren 

kommer att göra vid inlärning av ett andra språk och därmed antas att liknande strukturer 

mellan språken inte orsakar några svårigheter (Lado, 1957). 

 

Gilbert & Orlović (1975) visar att serbokroatiska inlärare av tyska språket saknar frekvent 

användning av den grammatiska kategorin artikel som förekommer i det tyska språket, men 

som saknas i modersmålet. I enlighet med den kontrastiva analysen är denna avsaknad av det 

tyska språkets artikel en förväntad företeelse då denna grammatiska kategori skiljer 

språksystemen åt. Beteau (1970) visar i sin studie att engelsktalande inlärare av det franska 

språket uppges ha svårigheter med viss meningsuppbyggnad trots att den är i sig likt 

modersmålets (Linnarun, 1993). Linnarun anser att det inte går att beskrivaen inlärares 

svårigheter genom att endast ta hänsyn till en faktor, det vill säga skillnader i språksystemen. 

Vid en kontrastiv analys kan en jämförelse mellan språk ske i hela språksystem, den kan även 

grundas på en jämförelse inom enskilda språkliga nivåer, som exempelvis grammatik 

http://sv.wiktionary.org/wiki/%C4%87
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(Abrahamsson, 2009; Puurunen, 2012). En kontrastiv grammatisk analys grundas på en 

jämförelse mellan språkens grammatiska strukturer där skillnader och likheter identifieras 

(Kohn, 1976). Kohn (1976) anser att en grammatisk jämförelse ökar förståelsen av den 

grammatiska företeelsen i ett språk.  

 

I enlighet med Puurunen (2012) följer kontrastiva analysen följande steg: beskrivning, 

sammanställning och jämförandet. Materialet av samtliga språk som ska analyseras i den 

jämförande studien, ska beskrivas utifrån samma teoretiska modell. Puurunen (2012) refererat 

till Kreszowski (1990) som menar för att en jämförelse mellan de språkliga materialen ska 

vara möjlig, är det viktigt att ingen av de språkliga konstruktionerna är bättre beskriven än en 

annan. Det är därför viktigt att man utgår från samma referensramar. Därefter följer en 

sammanställning av beskrivningarna av de språkliga konstruktionerna som ska jämföras. 

Utifrån den samanställda beskrivningen kan materialet analyseras och därav kan skillnader 

mellan de språkliga konstruktionerna identifieras.   

1.5 De grammatiska skillnaderna mellan det svenska språket och BKS 
 

1.5.1 Morfologi 

De flesta ord i ett språk konstrueras genom att morfem sätts ihop med varandra (Dahl, 2003). I 

Nettelbladt et al, (2007) definierar Hansson och Håkansson (2007, s139) begreppet morfem 

som ”språkets minsta betydelsebärande enhet”. Varje morfem kan vara lexikalt eller 

grammatiskt. De lexikala morfemen anger en lexikal betydelse och är ett eget ord. 

Grammatiska morfem kan delas in i fria respektive bundna morfem. Fria grammatiska 

morfem utgörs av ett grammatiskt funktionsord som står som ett enskilt ord, till exempel 

prepositioner. Ett bundet morfem kan däremot inte stå enskilt. Det kan bestå av exempelvis 

som sitter på det lexikala morfemet, till exempel -en, i substantivet bollen (Nettelbladt et al., 

2007). 

1.5.2 Svensk ordbildning 
I det svenska språket bildas ord genom två alternativ, sammansättningar och avledning. Ord 

som bildas genom en sammansättning har satts ihop av två eller fler ord som redan finns i 

språket, till exempel lastbil som bildats av orden last och bil. Avledning som är det andra 

alternativet innebär att ord bildas av ett gammalt ord, till exempel bilist av bil (Dahl, 2003). 
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1.5.3 BKS ordbildning 
Sammansatta ord i BKS saknas nästintill helt. Eftersom de är ovanliga i BKS, bildas ofta ett 

adjektiv av svenska ordets förledare vid en aktuell översättning (Lundahl, 1972). Ett exempel 

är guldklocka ”zlatni sat” där adjektivet ”zlatni” betyder guldig, något av guld, och ”sat” 

betyder klocka. 

1.5.4 Svenska substantiv 

1.5.4.1 Bestämdhet 
Inom det svenska språket finns det möjlighet att med en mängd olika formsystem markera 

bestämdhet av ett substantiv (Bolander, 2005; Dahl, 2003). En bestämd form av ett substantiv 

markeras med olika morfologiska ändelser beroende på ordets genus och numerus. En 

obestämd form av ett substantiv saknar ändelse (Bolander, 2005). 

1.5.4.2 Genussystem 
I det moderna svenska språket är alla substantiv tillhörande ett grammatiskt genus. Språkets 

genussystem består av två genusformer, utrum (n-ord) och neutrum (t-ord). 

Genusfördelningen är inte enkel och överensstämmer inte helt med den grammatiska regeln 

vad gäller fördelningen av genus. Därför förekommer det undantag (Bolander, 2005; 

Lindberg, 1976).  

1.5.4.3 Kasus 
Den grammatiska böjningskategorin kasus hänvisar till substantiv, adjektiv, pronomen samt 

räkneord och ändrar ordets form efter dess funktion i satsen (Dahl, 2003; Lundberg, 1976). 

Det svenska språket har idag beroende på hur man ser på det, endast två kasus. Nominativ, 

även kallat för grundformen, samt genitiv. Det nominativa uttrycker subjektet i satsen medan 

genitiv benämner ägande eller tillhörande och betecknas med genitivmarkering -s (Bolander, 

2005; Dahl, 2003). Eftersom svenska språket har få kasus måste talaren kompensera detta 

genom uttryck med bland annat prepositioner samt någorlunda bunden ordföljd (Bolander, 

2005; Lundahl, 1972).  

 

1.5.5 BKS substantiv  

1.5.5.1 Bestämdhet 

BKS:s substantiv saknar bestämd/obestämd form. Ett bestämt substantiv kan markeras med 

intonation och ordföljd Lundahl (1972). 
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1.5.5.2 Genussystem 
Varje substantiv i BKS tillhör ett grammatiskt genus (Alexander, 2006). Genussystemet består 

av tre genusformer; maskulinum, femininum samt neutrum (Alexander, 2006; Muratspahić, 

2005; Mønnesland, 1994) se tabell 3. Principen vid genusfördelningen styrs av slutbokstaven i 

ett ord. Maskulina substantiv slutar oftast på en konsonant, medan feminima substantiv 

avlutas med bokstaven -a. Ord som slutar på -o/-e tillhör genusformen neutrum, dock kan 

vissa undantag förekomma (Alexander, 2006). 

1.5.5.3 Kasus 
Likt det svenska språket styrs BKS:s substantiv, adjektiv, pronomen samt räkneord efter kasus 

och markeras morfologiskt efter genus och numerus (Leko, 1989; Muratspahić, 2005). BKS är 

till skillnad från det svenska språket rikt på kasusformer (Lundahl, 1972). Utöver nominativ 

och genitiv har språket följande kasus (Leko, 1989; Mønnesland, 1994). Ett direkt objekt, det 

vill säga den/det som blir utsatt för handlingen är markerat i ackusativ till exempel, Bengt har 

tvättat bilen, där bilen i BKS skulle stått i ackusativt. Substantiv som betecknas i lokativt talar 

om vart man befinner sig till exempel; Jag är i skolan, där skolan i BKS skulle stått i lokativt. 

Ett indirekt objekt i en sats beskriver för vem handlingen utförs för och anges i BKS i dativ 

till exempel; Jag köpte godis till mamma, där mamma uppträder i dativ form i BKS. Ett 

redskap som ligger bakom en handling betecknas i en sats av instrumentalis till exempel; Hon 

ritade med krita, där krita i BKS skulle stått i intrumetalis. Vid direkt tilltal markeras detta i 

en sats med vokativt. Denna markering är vanligast vid tilltal av namn till exempel; Adam, 

kom! Där Adam i BKS skulle stått i vokativt (Leko 1989; Težak 1980). 

1.5.6 Svenska adjektiv  

1.5.6.1 Kongruensböjning 
I det svenska språket markeras kongruensböjning av adjektivet morfologiskt och är anpassat 

efter genus, numerus och bestämd/obestämd form av substantivet (Bolander, 2005; Lindberg, 

1976). Systemet för kongruensböjning är inte alltid tydligt vilket medför ett antal undantag, 

där bland annat ett fåtal svenska adjektiv saknar kongruens och ordet behåller därmed sin 

grundform, till exempel rosa. Ett annat undantag som är värt att nämna är de så kallade 

oregelbundna böjningarna av adjektiv, till exempel; liten-lilla-små (Bolander, 2005; Lindberg, 

1976). 
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1.5.7 BKS adjektiv 

1.5.7.1 Kongruensböjning 
Likt det svenska språket markeras kongruensböjning av adjektiv morfologiskt och är anpassad 

efter genus och numerus, som bestäms av substantivet (Mønnesland, 1994). Till skillnad från 

svenskan böjs adjektiv dessutom i kasus (Lundahl 1972; Mønnesland, 1994). 

1.5.8 Svenska verb 

Varje sats i det svenska språket, med undantag för uppmaningar, innehåller ett tempusböjt 

verb som uttrycker ett tidförhållande (Bolander, 2005; Jörgensen & Svensson, 1987). De olika 

tempusformerna i det svenska språket är presens, preteritum och supinum. Tempusformerna 

kan vara enkla eller sammansatta. Det som skiljer uppdelningen åt är att de sammansatta 

tempusformerna har ett medföljande hjälpverb medan en enkel tempusform endast markeras 

morfologiskt (Bolander, 2005). 

1.5.9 BKS verb 
Likt svenska språket har BKS tempusen presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt samt 

två former av futurum. Utöver dessa tempus förekommer även aorist och anses ha en 

begränsad användning (Muratspahić, 2006; Mønnesland, 1994). Detta tempus ersätts ofta av 

perfekt (Mønnesland, 1994). I enlighet med Lundahl (1972) motsvarar BKS perfekt svenskans 

imperfekt och perfekt till betydelsen. Talare av BKS har därmed svårt att skilja mellan 

svenskans imperfekt och perfekt då denna kontrast saknas i modersmålet. Imperfekt i BKS 

uttrycker en pågående handling i förfluten tid (Mønnesland, 1994). Det som skiljer språkens 

tempus åt är att BKS kompletterar i stort sett alla sina tempus med så kallad aspekt (Lundahl, 

1972). Aspekt talar om ifall händelsen är pågående eller avslutad. Det svenska språkets 

tempus saknar markering av aspekt som istället kan markeras med bland annat flera verb i 

följd (Bolander, 2005). I BKS förekommer likt svenskan tempusformerna presens, preteritum 

samt supinum.  

 

Nedan följer en tydligare förklaring av tempusformen supinum som visat sig vara det som 

skiljer sig mest åt mellan språken (Lundahl, 1972). 

 

Likt det svenska språket uttrycker perfekt förfluten tid och är ett sammansatt tempus av 

hjälpverbet vara,”biti”. Till skillnad från svenskan böjs hjälpverbet i BKS efter person och 

numerus, se tabell 2, (Mønnesland, 1994). Tempusformen består dessutom av så kallad 

perfekt particip aktivum (Lundahl, 1972) som enligt Mihaljević (2006) betecknar den som 

http://sv.wiktionary.org/wiki/%C4%87
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utför handlingen och markeras med en tillagd morfologisk ändelse till verbets infinitivform. 

Perfekt particip aktivum böjs efter genus, person och numerus, se tabell 3 (Mønnesland, 

1994).  

 

Tabell 2. Hjälpverbet ”biti” som är svenskans motsvarighet till vara, böjs efter person och numerus på 

följande sätt (Mønnesland, 1994): 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Tabell 3. Den morfologiska ändelsen av perfekta particip aktivum böjs följande efter genus och 

numerus (Mønnesland, 1994): 

 Singular Plural 

Maskulinum -o -li 

Femininum -la -le 

Neutrum -lo -la 

 

 

Tabell 4.  Exempel på tempusformen perfekts användning (Mønnesland 1994). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Det som skiljer den första futurumformen mellan språken är att BKS saknar motsvarighet till 

ska och kommer att. Istället uttrycks tempusformen med hjälpverbet ”htjeti” som motsvarar 

svenskans vill som böjs efter person och numerus  

(se tabell 5), följt av en infinitiv (Lundahl, 1972; Mønnesland, 1994). 

 

 

 

 Singular Plural        ”biti”          

1 pers maskulinum 

2 pers 

3 pers 

sam  

si  

je  

smo  

ste  

su  

1 pers femininum 

2 pers 

3 pers 

sam  

si  

je  

smo  

ste  

su  

3 pers neutrum je  je  

 Singular Plural                        ”läst” 

1 pers maskulinum 

2 pers 

3 pers 

sam čitao-(jag) har läst 

si čitao-(du) har läst 

je čitao-(han/hon) har läst 

smo čitali-(vi) har läst 

ste čitali-(ni) har läst 

su čitali-(de) har läst 

1 pers femininum 

2 pers 

3 pers 

sam čitala-(jag) har läst 

si čitala-(du) har läst 

je čitala-(han/hon) har läst 

smo čitale-(vi) har läst 

ste čitale-(ni) har läst 

su čitale-(de) har läst 

3 pers neutrum je čitalo-(den/det) har läst je čitala-(den/det) har läst 

http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
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Tabell 5. Hjälpverbet ”htjeti” böjs efter person och numerus (Mønnesland, 1994). 
 

 

 

 
 

 

 

Tabell 6. Exempel på tempusformen futurum användning. Böjning av hjälpverbet ”htjeti” enligt 

Mønnesland (1994). 

 

 

 

 

 

 

1.5.10 Svensksyntax  

1.5.10.1 Negationsplacering  
I det svenska språket har negationen olika placeringar i huvudsats och bisats. I huvudsatsen 

placeras negationen direkt efter finita verb, till exempel; Jag vet inte. I bisatsen däremot står 

negationen före det finita verbet som till exempel; Jag åker och handlar när jag inte har 

något annat för mig. Utöver detta kan negationen placeras efter ett infinitivt verb, utanför 

bisatskontext, till exempel; Stå inte! Ett annat sätt kan vara före det infinita verbet, till 

exempel; inte stå (Nettelbladt et al, 2007). 

1.5.11 BKS syntax  

1.5.11.1 Negations placering 

I regel står negationen i BKS alltid framför verbet. I BKS utmärks negationer oftast genom 

partikeln ”ne”. Den kan stå självständigt och har då betydelsen nej, men kan också stå i 

kombination med verb eller utmärkas som ett prefix till ett verb och motsvarar en nekande 

form av verbet, till exempel, ”ne znam” (jag vet inte), ”neću” (jag vill inte). ”ne” är ett prefix 

till verbet ”htjeti” som är böjt i första person (Golub, 2009). Förhållandet mellan partikeln 

”ne”, och det verb som följer är så stark att inget utrymme finns för något ord emellan de, 

dock med några få undantag (Alexander, 2006). De flesta frågande adverb och pronominella 

former kan omvandlas till negationer på ett liknande sätt. Detta sker genom att placera 

prefixet ”ni-” framför ordets stam, som då bildar en negation, se tabell 7 (Alexander, 2006). 

 

 

 

 Singular Plural        ”hjteti”          

1 pers  

2 pers 

3 pers 

ću           

ćeš       

će   

ćemo      

ćete     

će      

 Singular Plural                 ”läsa” 

1 pers  

2 pers 

3 pers 

ću čitati- (jag) ska läsa          

ćeš  čitati- (du) ska läsa      

će  čitati- (han/hon) ska läsa 

ćemo čitati- (vi) ska läsa     

ćete čitati- (ni) ska läsa 

će čitati- (de) ska läsa 

http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
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Tabell 7.  

  Grundformen                                Negationsformen 

 

 (Alexander, 2006) 

 

2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om bilderböckerskrivna på BKS tränar samma 

grammatiska struktur som motsvarande bilderböcker på svenska gör. Ett ytterligare syfter är 

att undersöka huruvida bilderböcker går att använda som träningsmaterial till barn med BKS 

som modersmål.  

3 Metod 

3.1 Metodisk ansats 
Den genomförda studien är utarbetad med en kvalitativ undersökningsmetod. En kontrastiv 

grammatisk analys har tillämpats på texterna till bilderböckerna skrivna på svenska samt 

BKS.  

3.2 Urval av material  
Inga böcker på BKS finns tillgängliga i förteckningen av böcker på språkpillerlistan. I den 

föreliggande studien har därför tre bilderböcker valts ut av Hanna Walsö, som varit delaktig i 

utformningen av språkpillerprojektet i Östergötland. Dessa tre bilderböcker bedömts vara 

jämförbara med de som finns på språkpillerlistan. Kriterier för urvalet var att böckerna skulle 

vara lättlästa och texterna skulle finnas på båda språken I de böcker som vi har valt ut finns 

båda språken i samma bok. 
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Tabell 8. Följande böcker ingår i studien: 

Boktitel 

Svenska 
Författare                  Boktitel                                 Översättare 

                                    BKS  
 

1) Inte så fort, Adam 
 

 

|Annelie Drewsen       |Ne tako brzo, Adame           |Sabina Sabaredzović 

2) Fröken Marmelad 
 

 
3) Var ligger 

utomlands? 

|BethAnne Yoxismer  |Gospodica Marmelada         |Sabina Sabaredzović 

 Paulsrud   
                                  

|Malin Roca                |Gdje lezi inostranstvo?         |Sabina Sabaredzović                                  
 Ahlegren 

 

Boktitel Antas träna 
 

1) Inte så fort, Adam 

 

 

Tempusböjningen presens och meningsbyggnad med tre-fyra 

ordsatser. 

 

2) Fröken Marmelad 

 

3) Var ligger utomlands? 

Negationsplacering och adjektiv 

 

Substantiv och meningsbyggnad, längre satser  

(oftast mer än sju ord). 

 
3.3 Genomförande 
 

            

             

Figur 1. Bilden visar stegvis hur den kontrastiva analysen genomförts i föreliggande studien (Gast, 

2012). 

 

En av bilderböckerna i urvalet utgjorde pilotbok för att pröva om undersökningsmetoden var 

användbar. 

 

http://sv.wiktionary.org/wiki/%C4%87
http://sv.wiktionary.org/wiki/%C4%87
http://sv.wiktionary.org/wiki/%C4%87
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Samtliga tre steg i kontrastiv analys användes i föreliggande studie. I det första steget beskrivs 

de båda språken. Beskrivningen av språken i denna studie har sin start i en systematiserad 

indelning av tillhörande ordklass av varje ord i respektive text. Med denna typ av beskrivning 

får man en noggrann inblick i språkens grammatiska kategorier samt meningarnas 

uppbyggnad, se bilaga 1. Fortsatt beskrivning av språken sker genom morfologisk analys av 

varje ord, där varje morfem uppdelat i stam och affix markeras. För ytterligare och större 

förståelse inom BKS föreligger en bokstavlig översättning på svenska av respektive text 

skrivna på BKS,  dock inte enligt svensk korrekt grammatisk översättning. Syftet med den 

bokstavliga översättningen är att få ökad förståelse av BKS och dess språkliga uppbyggnad. 

 

Utförandet av det första steget, det vill säga beskrivningarna av språken sammanställs vilket 

motsvarar steg två. Sammanställningen av språken ordnas efter varandra för att vidare i steg 

tre kunna analyseras för att möjliggöra identifiering av grammatiska skillnader.  

4 Resultat 

Nedan redovisas resultaten från det tredje steget av den kontrastiva analysena av såväl 

originalversionen som den BKS översatta versionen av de tre böckerna. Varje grammatisk 

strukturell skillnad exemplifieras med ett utdrag från datamaterialen och en bokstavlig 

översättning till svenskan. 

4.1 Morfologi  
 

Tabell 9. Skillnad i antal morfem och antalet ord per bok. 

Boktitel Antal morfem 

        BKS 
Antal morfem 

   Svenska 
Antal ord 

    BKS 
Antal ord 

   Svenska 
1) Inte så fort, Adam 

 

      196         179     143            139 

2) Fröken Marmelad 

 

3) Var ligger 

utomlands? 

      798    

 

      612 

 

        702 

 

        549               

    530 

 

    418 

         549 

 

         432 

 

 
4.2 Ordbildning  
I den föreliggande analysen påvisas en frekvent skillnad vad gäller sammansatta ord.  

Tabell 10a, återger ett utdrag från ”Fröken Marmelad” där en omskrivning sker på BKS av ett 

svenskt sammansatt ord. Tabell 10b & c, återger ett utdrag från ”Var ligger utomlands?” där 

en omskrivning sker med hjälp av ett adjektiv på BKS av det svenska ordets förledare. 
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Tabell 10. Skillnad vid sammansatta ord mellan språken. 

 

Meningen tagen ur ”Fröken Marmelad” 
 

a) Exempel på svenska:  Svartvinbärsmarmelad. 

    Exempel på BKS:       Marmeladom od crnih ribizla.  

    Översättning:              (Marmelad av svarta vinbär.) 

Meningen tagen ur ” Var ligger utomlands?” 
 

b) Exempel på svenska: Badbyxor. 

    Exempel på BKS:      Kupaće gaćice. 

    Översättning:             (Badiga byxor.) 

 

c) Exempel på svenska: Resväska. 

    Exempel på BKS:      Putna torba. 

    Översättning:             (Resande väska.) 

 

4.3 Substantiv 

4.3.1 Bestämdhet 
Vid analys av datamaterialet uppkommer frånvaro av bestämdhet av substantiv frekvent i 

BKS. Se tabell 11. 

 

Tabell 11. Skillnad i bestämdhet av substantiv mellan språken. 

Meningen tagen ur ”Inte så fort, Adam” 
 

a) Exempel på svenska: Glöm inte hjälmen.     

    Exempel på BKS:      Ne zaboravi šljem.  

    Översättning:             (Glöm inte hjälm.) 

 

b) Exempel på svenska: Det ligger en sten på vägen. 

    Exempel på BKS:       Kamen je na putu.  

    Översättning:              (Sten är på väg.) 

 

 

Meningen tagen ur ” Var ligger utomlands?” 
 

c) Exempel på svenska: På hela kroppen.     

    Exempel på BKS:      Po cijelom tijelu. 

    Översättning:             (På hela kropp.) 

4.3.2 Genussystem  
Vid granskning av datamaterialet framkommer det svenska språkets två genusformer, samt 

BKS:s tre genusformer tydligt. Se tabell 12. 

http://sv.wiktionary.org/wiki/%C4%87
http://sv.wiktionary.org/wiki/%C4%87
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C5%A1&action=edit&redlink=1
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Tabell 12. Språkens olika genusformer. 

Meningen tagen ur ”Var ligger utomlands?” 
 

a) Exempel på svenska: Leos gosedjur Nine.                               |neutrum 

    Exempel på BKS:      Leova igračka Nine.                               |femininum 

    Översättning:             (Leos leksak Nine.) 

 

Meningen tagen ur ” Inte så fort, Adam” 
 

b) Exempel på svenska: Glöm inte hjälmen.                                 |utrum   

    Exempel på BKS:      Ne zaboravi šljem.                                   |maskulinum 

    Översättning:             (Inte glöm hjälm.)  

 

4.3.3 Kasus  

I samtliga böcker framkommer skillnader inom kategorin kasus mellan språken.  

Tabell 13 visar utdrag från boken ”Fröken Marmelad” där substantiv på BKS tar form efter 

något av sina sju kasus. 

 

Tabell 13. Kasusformer i de olika språken. 

Meningen tagen ur ”Fröken Marmelad” 
 

a) Exempel på svenska: Hon såg blå marmelad.                             

    Exempel på BKS:      Ona je vidjela plavu marmeladu
1
.             |ackusativ 

    Översättning:             (Hon har sett blå marmelad.) 

  

b) Exempel på svenska : Inte så fort Adam ropar pappa.  

    Exempel på BKS:       Ne tako brzo Adame
2
 viče tata.                  |vokativ                                      

     Översättning:             (inte så fort Adam ropar pappa.)  

 

 
1Marmeladu i nominativ: marmelada 2 Adame i nominativ: Adam. 

4.4 Adjektiv 

4.4.1 Kongruensböjning 
Följande utdrag (se tabell 14) anger kongruensböjningen av adjektiv anpassad efter 

substantivets form, där BKS även tar hänsyn till substantivets kasus. Tabell 14a, återger 

”torba” (väska) i nominativ vilket medför att adjektiven ”velika” (stor) och ”putna” (resande) 

tar samma kasus. Tabell 14b, hänvisar till adjektiven ”plavu”
3
 (blå) och ”crvenu” 

4 
(röd) i 

ackusativ då substantivet ”marmeladu”
5
 (marmelad) är skrivet i samma kasus. 

 

http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C5%A1&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%8D&action=edit&redlink=1
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Tabell 14. Skillnad vid kongruensböjning mellan språken. 

Meningen tagen ur ”Var ligger utomlands?” 
 

a) Exempel på svenska: Stor resväska. 

    Exempel på BKS:      Velika putna torba.  

    Översättning              (Stor resande väska.) 

Meningen tagen ur ”Fröken Marmelad” 
 

b) Exempel på svenska: Hon såg blå marmelad, röd marmelad.   

    Exempel på BKS:      Ona je vidjela plavu marmeladu, crvenu marmeladu. 

    Översättning               (Hon har sett blå marmelad, röd marmelad.) 
3 

Plavu i nominativ: plava
 4 

Crvenu i nominativ: crvena
 5 

Marmeladu i
 
Nominativ: marmelada.

 

 

4.5 Verb 

4.5.1 Perfekt 

I texterna skrivna på BKS framkommer tempuset perfekt frekvent där samtliga hjälpverb 

”biti” (vara) är böjda i tredjeperson och motsvarar ”je” i följande utdrag, se tabell 15. I 

analysen förekommer skillnad av översättningen av BKS:s supinumform av verbet på 

svenska, se tabell 16. 

 

Tabell 15.  Hjälpverbet ”biti” böjt i tredje person. 
 

 Meningen tagen ur ”Fröken Marmelad” 

 
a) Exempel på svenska: Söndag morgon åt Nina en bit rostat bröd. 

    Exempel på BKS:      Jedno jutro u nedelju, Nina je pojela komad tosta 

                                       (En morgon i söndag, Nina har ätit upp bit rostat bröd) 

 
b) Exempel på svenska: Hon såg blå marmelad. 

    Exempel på BKS:      Ona je vidjela plavu marmeladu. 

     Översättning             (Hon har sett blå marmelad) 

Exempel tagen ur ”Inte så fort, Adam” 
 

c) Exempel på svenska: Adam ramlar. 

    Exempel på BKS:      Adam je pao. 

    Översättning              (Adam har ramlat.) 
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Tabell 16. Antal förekommande verb i verbstrukturen perfekt. 

 Boktitel Antal verb i perfekt 

          BKS 
Motsvarande tempusverb i  

            Svensk text 
1) Inte så fort, Adam                   3 st.                                      3 st. presensverb 

 

2) Fröken Marmelad                   31st.                                     31 st. preteritumverb 

 

3) Var ligger utomlands?            0 st.                                       - 

 

4.5.1.1 Perfekt particip aktivum 

Ett utdrag på BKS (se tabell 17) visar på att particip aktivum är morfologiskt markerat på 

samtliga verb böjda i tempusformen supinum. Ur tabell 17a, kan man urskilja particip 

aktivum i verbet ”pao” (ramlat), som betecknas av den morfologiska ändelsen –o, 

böjt efter genusformen maskulinum. Tabell 17b, uppvisar perfekt particip aktivum i verbet 

”pojela” (ätit), där den morfologiska ändelsen betecknas med –la, böjt efter genusformen 

femininum.  

 

Tabell 17. Particip aktivum böjt efter genus. 

Exempel tagen ur ”Inte så fort, Adam” 
 

a) Exempel på svenska: Adam ramlar. 

    Exempel på BKS:      Adam je pao. 

    Översättning:             (Adam har ramlat.) 

Exempel tagen ur ”Fröken Marmelad” 
 

b) Exempel på svenska: Söndag morgon åt Nina en bit rostat bröd.. 

    Exempel på BKS:      Jedno jutro u nedelju, Nina je pojela komad tosta.. 

    Översättning:             (En morgon i söndag, Nina har ätit bit rostat bröd..) 

  

 

4.5.2 Futurum 
Analysen visar på att samtliga verb skrivna i futurum har hjälpverbet ”htjeti” (vill) böjt i 

tredje person, och motsvarar ” će” i utdragen, se tabell 18. 

 

 

 

 

http://sv.wiktionary.org/wiki/%C4%87
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Tabell 18. Hjälpverbet ”htjeti” böjt i tredje person. 

Exempel tagen ur ”Var ligger Utomlands?” 
 

a) Exempel på svenska: Leo ska åka utomlands. 

    Exempel på BKS:      Leo će putovati u inostranstvo. 

    Översättning:             (Leo vill resa i utomlands.) 

  

b) Exempel på svenska: Leos gosedjur Nine ska också följa med. 

     Exempel på BKS:     Leova igracka Nine će isto na put s njim. 

     Översättning:            (Leos leksak Nine vill också på väg med honom.) 

 

 

Tabell 19. Antal förekommande verb i verbstrukturen futurum. 

Boktitel Antal verb i futurum 

          BKS 
      Antal verb i futurum  

               Svensk text 
1)Inte så fort, Adam                         0 st.                                           0 st. 

 

2)Fröken Marmelad                          0 st.                                           0 st.  

 

3)Var ligger utomlands?                   2 st.                                           2 st 

 
4.6 Syntax  

4.6.1 Placering av negation 
Vid granskning av datamaterialet uppkommer nästintill lika många negationer på svenska som 

på BKS, se tabell 20. Analysen påvisar dock frekvent skillnad i negationsplacering mellan 

språken, se tabell 21. 

 

Tabell 20. Skillnad i negationsplaceringen mellan språken.  

Exempel tagen ur ”Fröken Marmelad” 
 

a) Exempel på svenska: Glöm inte att tvätta ditt ansikte Nina. 

    Exempel på BKS:      Nemoj se zaboraviti umiti, Nina. 

    Översättning:             (Inte glöm tvätta ansikte Nina.)  

 

b) Exempel på svenska: Och Nina tvättade inte sitt ansikte. 

    Exempel på BKS:       I Nina se nije umila. 

    Översättning:              (Och Nina inte tvätta ansikte) 
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Tabell 21. Antal förekommande negationer. 

Boktitel Antal negationer 

        BKS 
Antal negationer 

   Svenska 

1) Inte så fort, Adam 
 

      4 st.    4 st. 

2) Fröken Marmelad 
 
3) Var ligger 

utomlands? 

      28 st.   
 
        

       6 st.                          
 

   28 st. 
   

   
   5 st.             

 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

I föregående analys har bilderböckerna som analyserats visat på anmärkningsvärda skillnader 

inom de flesta grammatiska kategorier.  

 

I den kontrastiva analysen påvisas skillnader vad gäller substantivens grammatiska struktur 

inom de båda språken. Tydliga skillnader förekommer vad gäller avsaknad av bestämdhet i 

BKS till skillnad från svenskan, vilket stämmer väl överens med Lundahl (1972). Man kan 

uttrycka bestämdhet av substantiv i BKS med en mer bestämd ordföljd, vilket dock inte kunde 

påvisas i dessa böcker (Lundahl, 1972). Orsaken till detta kan vara att texterna innehåller 

företrädandvis enkla satser. Därmed kan dessa böcker inte betraktas som ett träningsmaterial 

för båda språken avseende bestämdhet av substantiv. 

 

Att även genusformerna mellan de olika språken skiljer sig åt, stämmer väl överens med vad 

som återfunnits i litteraturen där Alexander (2006), Muratspahić (2005) men även 

Mønnesland (1994) beskriver de tre genusformerna som finns i BKS. Bolander (2005) och 

Lindberg (1976) bekräftar att det svenska systemet endast består av två genusformer. Trots 

denna skillnad visar analysen av bilderbokstexterna att språkens respektive genusformer är 

frekvent förekommande och texterna kan därmed användas för båda språken. 

 

Den stora skillnaden i morfem mellan de texterna på de båda språken beror sannolikt på att 

BKS har betydligt fler kasusformer än vad det svenska språket har, vilket bekräftas av 

Lundahl (1972). Ordklasserna som bland annat substantiv och adjektiv tar form efter kasus, 
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(Leko, 1989; Muratspahić, 2005) vilket leder till att olika morfologiska ändelse av ord läggs 

till vilket kan antas leda till att antalet morfem ökar i samtliga texter skrivna på BKS. 

Föreliggande material visar även på variation vad gäller BKS:s tempusformen supinum och 

dess motsvarighet på svenska. Boken ” Fröken Marmelad” påvisar 31 stycken verb (av totalt 

78) i BKS med verbstrukturen perfekt, vars motsvarighet i den svenska texten motsvarar 31 

(av totalt 78) antal verb i tempusformen preteritum. Denna granskning stämmer överrens med 

Lundahl (1972) som menar på att det förekommer brist på förståelse för skillnad mellan de 

svenska verbstrukturerna preteritum samt perfekt, hos individer med BKS som modersmål. I 

enlighet med Lundahl (1972) kan verbstrukturen perfekt i BKS antas motsvara till betydelsen 

både svenskans preteritum samt perfekt. På grund av den alternativa översättningen av 

resterande verb, anses boken inte lämplig som träningsmaterial av tempusform då ett 

konsekvent tempus inte påvisas i det föreliggande materialet som därmed kan vara 

missvisande.  

 

Boken ”Inte så fort, Adam” uppvisar i texten skriven på BKS tre verb (av totalt 34 verb) i 

verbstrukturen perfekt, vars motsvarande verb i den svenska texten är skriven i presens. På 

grund av den alternativa översättningen, anses boken inte lämplig som träningsmaterial av 

tempusform då ett konsekvent tempus inte påvisas i det föreliggande materialet som därmed 

kan vara missvisande.  

  

Verbstrukturen futurum skulle kunna tränas parallellt på de olika språken, trots skillnaden som 

förekommer mellan hjälpverben. Dock skulle det föreliggande material inte vara ett bra 

träningsmaterial, då verbstrukturen endast påvisas i två meningar i en av böckerna.   

 

Att negationsplacering mellan språken, i föreliggande material skiljer sig åt, stämmer väl 

överrens med vad som återfunnits i litteraturen. I bilderboken ” Fröken Marmelad” 

förekommer negationerna lika frekvent. I båda språken förekommer 28 stycken negationer där 

placering i texterna skrivna på BKS stämmer väl överrens med Alexander (2006), som 

beskriver att negationsplaceringen i BKS förekommer innan ett verb. Samtliga negationer i 

materialet skrivet på svenska förekommer i huvudsats som enligt Nettelbladt (2007) placeras 

efter det finita verbet. I och med den lika frekventa förekomsten av negationerna och trots 

skillnaden i negationsplacering, kan detta material tänkas använda som ett träningsmaterial 

för parallell träning av negationsplacering i båda språken. Detta antagande grundas på 

överenstämmelse med litteraturen, dock ska man ha i åtanken att texten på svenska endast 
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tränar negationsplacering i huvudsats. 

 

Datamaterialet ”Inte så fort, Adam” påvisar fyra negationer i texterna skrivna på båda 

språken. Även i denna bok överensstämmer negationsplaceringen i texterna enligt litteraturen, 

Alexander (2006) och Nettelbladt (2007). Därmed kan detta material antas träna 

negationsplacering, där variation i negationsplacering förekommer i den svenska versionen av  

texten. Dock kan frekvensen av negationer i materialet diskuteras, huruvida 4/36 meningar 

innehållandes med negationer är tillräckligt för att träna denna struktur.  

 

Förekomsten av negationer i ”Var ligger utomlands?” är nästintill lika frekvent i 

originalboken och den BKS översatta versionen, dock förekommer en negation mer i texten 

skriven på BKS. Detta kan tänkas bero på en alternativ översättning av följande mening: 

 

Meningen tagen ur ”Var ligger utomlands?” 
 

 På svenska: Och i alla de här länderna pratar man andra språk än svenska. 

 På BKS:      U svim ovim zemljama govori se neki drugi jezik a ne švedski. 

 Översättning: (I alla de här länderna pratar man något annat språk och inte svenska.)  

 

Förslag på alternativ översättning: 
På BKS:      I u svim ovim zemljama govorie se drugi jezici osim švedskog. 

På svenska: Och i alla de här länderna pratar man andra språk utom svenska 

 

Därmed antas detta material inte kunna träna negationsplacering då en alternativ översättning 

som kan vara missvisande.     

5.2 Metoddiskussion  
Det har funnits begränsningar i resurser och svårigheter att få tillgång till bilderböcker 

översatta till BKS, som har kunnat anses jämförbara med bilderböcker befintliga på 

språkpillerlistan. Tre bilderböcker har ingått i det slutliga studieunderlaget och har varit 

grunden för det tillvägagångssättet vi valt för att nå den slutliga målsättningen. 

Bilderböckerna i denna studie är dock inte tillräckligt omfattande för att alla grammatiska 

skillnader som existerar mellan språken ska kunna identifieras. Samtliga böcker är översatta 

av samma författare, och detta kan betraktas som en nackdel då varje översättare har sitt 

grammatiska sätt att uttrycka sig på.  

   

http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C5%A1&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=%C5%A1&action=edit&redlink=1
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Metoden som föreligger i studien behandlar de tre stegen som enligt Gast (2012)  ingår i den 

kontrastiva analysen och som även bekräftas av Puurunen (2012). Metoden betraktas som 

generaliserbar och går att använda likt denna studie, för vidare jämförelser mellan andra språk 

inom olika grammatiska språkområden. Styrkan med den grundläggande metoden är att 

skillnaderna mellan språken framträder tydligt och därmed blir språken enkla att jämföra med 

varandra. Ett alternativt sätt hade varit att utifrån de kända svenska grammatiska strukturerna 

som finns, leta efter motsvarigheterna i BKS och på så sätt betona, inte bara skillnaderna 

mellan språken, utan även likheterna som framkom utifrån den kontrastiva analysen. Eftersom 

den kontrastiva analysen enligt Lado (1957) tolkar skillnaderna mellan två språk som 

svårigheterna har därmed fokusen av denna studie varit att belysa skillnaderna.  

 

Den systematiserade indelning av tillhörande ordklass av vartdera ord i bilderböcker som 

ingått i studien har varit väldigt tidskrävande och har krävt stor bakgrundsstudie gällande 

ordklasser och de grammatiska strukturer som förekommit. Eventuella felkällor skulle kunna 

vara feltolkning av enskilda ords tillhörande ordklass men även indelning av morfem.  

 

5.3 Generell diskussion 

I denna har B K och S betraktats som ett språk i en jämförelse med det svenska språket De 

som hävdar att de tre språken bör respekteras och behandlas som tre skilda språk, oberoende 

av varandra kan komma med invändningar (Werle, 2009). Fler språkforskare har dock 

påpekat att det endast är små skillnader mellan språken varför detta motiverar förfarandet i 

föreliggande studie (Alexander, 2006; Forsudd, 2011).  

 

De grammatiska skillnaderna i de olika språksystemen har i denna studie visat sig vara 

många. Vidare kan man diskutera hur och om språkutvecklingen skiljer sig mellan det 

svenska språket samt BKS. De icke- språkspecifika nivåerna över PT:s hierarkiska nivåer 

introduceras av Håkansson och Pienemann (1997). Följer man den generella tabellen kan man 

betrakta att enskilda strukturen inom BKS kan utvecklas i ett tidigt skede, vars motsvarighet i 

språkutvecklingen hos barn med svenska som modersmål kan antas föreligga i ett senare 

skede. Ett sådant antagande kan antas vad gäller utveckling av kasussystemet hos barn med 

BKS som modersmål och kan betraktas föreligger under PT:s  icke språkspecifika nivå två. 

Den anger att individer behärskar morfologisk böjning och man kan anta att kasusets 

motsvarighet för motsvarande information ofta kräver en någorlunda bunden ordföljd av det 

språk som är kasusfattigt. Detta kan därmed betraktas som en högre nivå inom PT, som kräver 
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en större behärskning av den grammatiska relationen mellan orden i en sats (Håkansson & 

Pienemann, 1997). 

 

Språkpillerprojektet har tillkommit för att utgöra ett träningsstöd för barn med språkstörning, 

och författarna till föreliggande studie anser att det föreliggande materialet som har 

analyserats i denna studie kan tänkas hjälpa BKS-talande barn med språkstörning. Materialet 

kan tänkas hjälpa dessa barn genom att de strukturer som barnet har svårt för kan tränas med 

hjälp av respektive bok.  Barnet tränar det svenska språket i förskolan där de svenska 

språkliga strukturerna stimuleras, och på BKS i hemmiljön. Här är det tänkt att barnet ska få 

ytterligare stimulering på sitt modersmål. Fördelen med böckerna är att en och samma bok 

främjar de båda språken samtidigt, oavsett vilket språk man tränar på.   

 

5.4 Slutsats 
Bilderböckerna i föreliggande studie har avsevärda skillnader avseende flera grammatiska 

aspekter. Det föreliggande material kan användas som träningsmaterial för vissa grammatiska 

strukturer på svenska och BKS, då strukturerna förekommer lika frekvent och skillnaderna 

inte är så stora. 

 

5.5 Framtida studier 

För framtida studier föreslås en närmare vetenskaplig utvärdering av projektet ”Språkpiller”. 

Det skulle vara intressant att granska huruvida språkpillerböckerna förbättrar 

språkutvecklingen hos barn med språkstörning.  

Analysmetoden i föreliggande studie har givit en inblick i grammatiska skillnader som 

förekommer mellan det svenska språket och BKS varför metoden föreslås vid analys av  fler 

bilderböcker, tillhörande andra språkliga kategorier som finns representerade i 

språkpillerindelningen.  
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Bilaga 1: Utdrag ur indelningen av tillhörande ordklass. 

Substantiv   

Verb (Hjälpverb) 

Adjektiv 

Pronomen: 

Adverb  (Negationer) 

Konjunktion 

Prepositioner 

Räkneord 

Artikel 

 

1. Söndag morgon åt Nina en bit rostat bröd med blåbärsmarmelad till frukost.  

2. Efter frukosten sade mamma, ”Glöm inte att tvätta ditt ansikte, Nina.” 

3. ”Jag vill inte tvätta mitt ansikte”, sade Nina. 

4. Och Nina tvättade inte sitt ansikte. 

5. Hon tvättade inte sitt ansikte på hela dagen.  

6. På natten kändes den blåa marmeladen kladdig i hennes ansikte när hon 

somnade.  

7. Måndag morgon åt Nina en bit rostat bröd med jordgubbssmarmelad till 

frukost.  

8. Efter frukosten sade mamma, ”Glöm inte att tvätta ditt ansikte, Nina.” 

9. ”Jag vill inte tvätta mitt ansikte”, sade Nina. 

10. Och Nina tvättade inte sitt ansikte. 

11. Hon tvättade inte sitt ansikte på hela dagen.  

 

 


