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Konventioner
I min uppsats kommer jag att hänvisa till diverse japanska ord och ljudsymboliska
tecken. Detta kommer huvudsakligen från Shōko Hamanos fonetiska skrivsystem.
Hamanos system utgår ifrån morfologin inom japanska där V står för vokal, C för
konsonant, Q för det lilla tsu (sokuon) som motsvarar en moraisk (fördubblad)
konsonant, samt konsonanten N (ん) för en moraisk nasal. Exempelvis ser systemet ut i
praktiken såhär: CVCV – mekimeki (anmärkningsvärt), där dessa symboler visar hur
onomatopoetiska ord är uppbyggda i olika former. Även när jag hänvisar till namn och
ord använder jag apostrofer för att underlätta läsningen och uttalet. På vissa ställen
skriver jag också ut t.ex. verb som omou, där alla mora är tydligt utskrivna.
Det fonetiska tecknet för konsonanten F, som är en del av moran för fu i det japanska
språket, kommer att hänvisas som ɸ. R i exempelvis C1V1C2V2RN, kommer också
motsvara en förlängd vokal.
Mina transkriberingar av japanska ord kommer att vara i fetstil.
Japanska ord med lång vokal kommer att uttryckas som makron, med undantag för
meningar som är hämtade ur Shōko Hamanos studie The sound-symbolic system of
Japanese.
Både västerländska och japanska namn kommer också att skrivas i västerländskt
ordning: förnamn - efternamn.
Parenteser kommer innefatta både svenska översättningar av japanska ord och
förklaringar av lingvistiska begrepp.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Redan i början av mina studier i det japanska språket blev jag mycket intresserad av den
lingvistiska delen som innefattar onomatopoesi. Den här delen av det japanska språket
är annorlunda och intresseväckande. När jag studerade på Stockholms universitet hade
vi i förbigående gått igenom grunderna för japanska onomatopoetiska ord på vissa
föreläsningar – men det var först senare under mina studier i Japan som jag upptäckte
hur flitigt japaner använde dessa ord i alla möjliga sammanhang, även vid formella
tillställningar. På grund av detta började jag på egen hand studera japanska
onomatopoetiska ord, och upptäckte att de ofta var svåra att översätta till svenska och
att de var svåra att använda i rätt kontext. Snart började jag fundera över om andra
svenska studenter också upplevde samma svårigheter med att applicera dessa intressanta
men likväl komplicerade ord till sitt vokabulär.

1.2 Syfte
Jag utför studier kring uppfattnings- och inlärningssvårigheter av japanska
onomatopoetiska ord. Framförallt huruvida svensktalande har svårigheter med att
uppfatta och förstå onomatopoetiska ord som innefattar gitaigo (ord som härmar
tillstånd, känslor, förhållningsätt). Exempelvis finns det många onomatopoetiska ord för
känslan ”förväntansfull” i det japanska språket, men många av dessa ord är inte
synonymer till varandra utan används i skilda sammanhang och har sitt särpräglade
användningsområde. Har svenska studenter svårt att förstå dessa ord och urskilja deras
ljudsymboliska värde?
Jag undersöker även orsaker till varför uppfattnings- och inlärningssvårigheter kan
uppstå när svenska studenter i japanska studerar gitaigo, och hur de skiljer sig från
inlärningen av andra typer av onomatopoetiska ord. Detta utifrån de variabler som
påverkar inlärningen, uppfattningen och den lexikala tillgången på ord: fonetik,
morfologi, och syntax. Jag tänker även undersöka de japanska respektive svenska
ljudsymboliska systemens likheter och skillnader, och om dessa faktorer påverkar
uppfattningen och förståelsen av japanska onomatopoetiska ord, uteslutande gitaigo, för
svensktalande studenter i japanska. På vilket sätt skiljer sig onomatopoetiska ord
emellan språken utifrån dessa variabler och påverkar detta inlärningen? Med en
jämförelse mellan de ljudsymboliska systemen, vill jag också komma fram till om
ljudsymbolik är språkspecifik eller inte.
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1.3 Avgränsning
Enligt Kokuritsu kenkyūjo (National Institute for Japanese Language and Linguistics) så är
japansk onomatopoesi ofta indelad i fem olika underkategorier. Dessa är: giseigo, giongo,
gitaigo, giyōgo och gijōgo.1
Jag har dock valt att dela in dessa underkategorier i två huvudgrupper och referera dem som
giongo (innefattar giseigo och giongo) och gitaigo (innefattar gitaigo, giyōgo och gijōgo).

Anledningen till denna indelning är att forskare ofta grupperar dessa underkategorier i
två huvudgrupper utifrån dess symboliska funktion; ord indelade i giongo härmar ljud
och läten, medan ord indelade i gitaigo härmar utseende, känslor och tillstånd.
Jag kommer också avgränsa mig till att bara undersöka uppfattnings- och
inlärningssvårigheter av japanska ord som innefattar gitaigo. Detta utifrån att gitaigo
innefattar ljudsymboliska ord som härmar psykologiska begrepp, känslor och tillstånd
som många gånger inte har en motsvarande översättning i det svenska språket. Jag
tänker även begränsa mig till att endast fokusera på en undersökning kring varför det
kan uppstå förståelse- och uppfattningssvårigheter vid studier i ord som är gitaigo, och
utelämna en undersökning i svårigheter av memorering och användningen av dessa ord,
då detta kräver en mer omfattande studie.

1.4 Hypotes
Min hypotes är den att ljudsymbolik är både universell och språkspecifik, men att den är
övervägande språkspecifik. För studenter som studerar japanska onomatopoetiska ord
som innefattar ord som härmar ljud (giongo), finns det bevis på att många kan uppfatta
och förstå dess symboliska betydelse – både i begrepp och betydelse. Japanska
onomatopoetiska ord delas även in i ord som härmar tillstånd och känslor (gitaigo) och
dessa ord innefattar, enligt min hypotes, begrepp och känslor som är svåra att uppfatta
och förstå för studenter i det japanska språket. Utformandet av japanska
onomatopoetiska ord styrs av dess ljudsymboliska system (fonetiska tillhörighet), dess
morfologiska snitt och dess syntaktiska indelning, och dessa variabler är ofta svåra för
studenter av det japanska språket att förstå, uppfatta och använda – vilket märks
framförallt i ord som kategoriseras som gitaigo, då dessa ord är icke-konkreta och
istället härmar psykologiska och känslomässiga uttryck eller reaktioner - som ofta kan
vara språkspecifika eller kulturspecifika.

1.5 Frågeställning
Varför kan det uppstå uppfattnings- och inlärningssvårigheter i för svenska studenter
vid deras studier i japanska onomatopoetiska ord som innefattar gitaigo?

1

Kokuritsugo Kenkyūjo (国立語研究所). Giongo gitaigo ni don na shurui ga aru?「擬音語・擬態語」
にはどんな種類がある [Vad finns det för kategorier av Giongo – Gitaigo?],
https://pj.ninjal.ac.jp/archives/Onomatope/column/nihongo_1.html, hämtad 2016-06-06 kl.20:33.
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2. Metod
Jag skapar mig en psykolingvistisk hypotes för att se hur den förhåller sig till
verkligheten – i en deduktivt teoretiserande ansats. Det blir en lingvistisk komparativ
undersökning mellan det svenska och japanska ljudsymboliska systemet. Med denna
studie vill jag hitta variabler som skiljer språkens ljudsymboliska system mellan, och de
eventuella gemensamma variablerna. Med detta tänker jag styrka min tes kring
anledningar varför svårigheter kan uppstå för svenska studenter i det japanska språket,
men även komma fram till om ljudsymbolik är språkspecifik eller universell. Det
kommer även bli analyser utifrån psykolingvistiska teorier – detta för att styrka min
hypotes kring inlärningssvårigheter. Jag kommer även att analysera skillnader och
likheter utifrån de lingvistiska aspekterna som påverkar uppfattningen, inlärningen och
den lexikala tillgången på ord: fonetik, morfologi och syntax.
Jag kommer även göra en induktiv analys utifrån en undersökningsstudie i form av
intervjuer med svenska studenter i det japanska språket, som kretsar kring ordförståelse.
Jag har valt att intervjua svenska studenter som har studerat det japanska språket i
ungefär tre år – detta för att undersöka hur studenter, som genomgående har lärt sig det
japanska språket via både utbytesstudier och studier på universitet i Sverige, uppfattar
japanska onomatopoetiska ord när de symboliserar olika tillstånd och känslor (gitaigo)
och undersöka om de kan urskilja och förstå dess symbolik. I min undersökning ger jag
dem åtta japanska onomatopoetiska ord som kretsar kring känslan ”rädsla”, samt åtta
bilder som motsvarar de olika typerna av rädsla som orden beskriver. Jag vill se om
studenterna kan koppla rätt ord till rätt känslouttryck i bilderna – med utgångspunkten
att japanska onomatopoetiska ords betydelse formas utifrån det japanska ljudsymboliska
systemet. Samtidigt ska de motivera sina svar kring varför och hur de kopplar just vissa
ljudsymboliska ord med specifika bilder och känslor.
Vidare i undersökningen kommer jag också att presentera fyra ord som symboliserar
olika typer av ”smärta”, samt en svensk översättning av samtliga ord. Även här vill jag
att de försöka koppla ett japanskt onomatopoetiskt ord till en översättning som de anser
stämmer överens med den fonetiska symboliken i det japanska ordet (gitaigo). Jag vill
likaså här att de motiverar sina svar kring varför och hur de kopplar vissa
onomatopoetiska ords fonetiska tillhörigheter med vissa känslor. Syftet med detta är att
ta reda på om de kan uppfatta och förstå japanska onomatopoetiska ord som
symboliserar känslor och tillstånd – samt om de kan urskilja deras olika karaktärsdrag
utifrån deras ljudsymboliska värde framförallt mellan ord som har samma
känslobegrepp men som har skilda användningsområden och betydelse. Med min
insamlade data ska jag, med hjälp av min teoretiska ansats, analysera och komma fram
till varför eventuella förståelse- och uppfattningssvårigheter kan uppstå.
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3. Teori och begrepp
3.1 Teori
Tidigare forskning om japansk onomatopoesi är ofta kopplad till undersökningar i det
ljudsymboliska systemet och teorin om hur detta avspeglar sig i hur onomatopoesin
formas. Framförallt är Shōko Hamanos studie The sound-symbolic system of Japanese
kring det japanska ljudsymboliska systemet en av de mest ansedda teorierna inom detta
område och en relevant källa i min uppsats.
Detta kommer jag att jämföra med det svenska ljudsymboliska systemet som Åsa
Abelin lägger fram i sin studie Studies in sound symbolism, d.v.s. likheter och skillnader
– samt vilken påverkan detta har på svensktalande studenters språkbruk och inlärning
och förståelse av japanska onomatopoetiska ord – med fokus på ord som innehåller
gitaigo.
I samband med detta kommer jag även att undersöka de psykolingvistiska aspekterna
av att lära sig ett andra eller tredje språk – samt vilka aspekter som påverkar inlärningen,
förståelsen och bearbetningen av ett nytt ord på ett tredje språk. Jag kommer bland
annat referera till Handbook of Bilingualism av Judith Kroll m.fl., och Rie Hasadas text
Meanings of Japanese sound-symbolic emotion words, angående inlärningen av gitaigo
– med fokus på psyko-härmande onomatopoetiska ord.

3.2. Japanska onomatopoetiska ord/ljudsymbolik
Till skillnad från många indoeuropeiska språk, där onomatopoetiska ord ofta anses
barnsliga eller vulgära, så är dessa ord en naturlig del av det japanska språket. Olga, A
Bartashova skriver i sin studie att japanska onomatopoetiska ord många gånger avslöjar
hur japaner uppfattar världen.2 Bartashova skriver att japaner använder dessa ord för att
göra språket mer naturligt och ge det liv. Detta har medfört att japanskan har, med över
2000 onomatopoetiska ord, bara efter koreanskan flest onomatopoetiska ord av världens
alla språk.3
Kanae Nishimura skriver i sin jämförelse mellan japanska och engelska
onomatopoetiska ord att det engelska lexikonet rymmer ungefär 1000 ord
(ljudsymboliska ord), medan det japanska ordlexikonet rymmer så mycket som 2500
ord.4 Här skiljer sig Nishimuras och Bartashovas uppgifter kring hur många
onomatopoetiska ord som återfinns i det japanska språket, men man kan räkna med att
det ligger mellan 2000-2500 ord. Förutom detta använder det engelska språket mindre

2

Bartashova, Olga A., Sichinskiy Anton E., Japanese–English Onomatopoeic
and Mimetic Parallels: the Problem of Translatability. Siberian Federal University, 2014 , s. 222
3
Ibid. s. 222
4
Nishimura, Kanae, Giongo – gitaigo ni kan suru nichiei taishō kenkyū Beatrix Potter [The Tale of Peter
Rabbit] hoka to sono nihongoyaku wo kansatsu taishō toshite (A Contrastive Study on Onomatopoetic
Expressions in Japanese and English: "The Tale of Peter Rabbit" and Others by Beatrix Potter and their
Translations in Japanese), Kinki university center for liberal arts and foreign language, 2014, ss. 56-57
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än 200 av dessa ord i vardagen, medan japanskan använder så mycket som 1000 av
dessa.5
Japanska onomatopoetiska ord är ofta indelade i två huvudgrupper. Den första
gruppen kallas för giongo och innefattar de ljudhärmande ord som de indoeuropeiska
språken är bekanta med; ord som härmar ljud. Denna huvudgrupp kan också delas in i
en undergrupp som kallas giseigo, som refererar till ord som härmar djur och
människor.6
Exempel på denna grupp:
Nyaa-nyaa – en katts jamande (mjau)
Wan-wan – en hunds skällande (voff voff)
Don – ljudet av en explosion, ett trummande
Den andra huvudgruppen är gitaigo. Denna form härmar inte ljud utan snarare beskriver
känslor, utseende, tillstånd m.m. De tre olika typerna av gitaigo brukar delas in i
underkategorierna gitaigo, som härmar tillstånd på saker och ting, giyōgo, som härmar tillstånd
hos människor (levande varelser) och gijōgo, som härmar känslor hos människor.

Akita Kimi skriver att psyko-härmande onomatopoesi (gitaigo men mer specifikt
gijōgo) kan delas in i två olika grupper. Dessa två är: förnimmelser i kroppen och
känslor.7 Vidare skriver han att dessa två grupper skiljer sig utifrån dess karaktäristiska
semantiska variabler – där kroppsliga förnimmelser saknar akustik, men är både
konkreta och känns inuti kroppen. För psyko-härmande onomatopoesi saknas både
akustiska tillhörigheter och konkretion, men är något man känner inuti kroppen.
Exempel på denna grupp:
BiQshori– att vara dyngsur
Ira-ira – att vara irriterad, nervös
ChikuQ(to) – en stickande känsla

3.2.1 Struktur
Den japanska onomatopoesin ter sig annorlunda i uttryck och syntax jämfört med den
svenska och den engelska. Den svenska onomatopoesin kan ofta stå som självständiga
verb, t.ex. i de olika formerna man kan uttrycka verbet gå: hasa, lunka, smyga m.m.

5

Nishimura, s. 57
Svensson, Mikael, Översättning till svenska av japansk onomatopoetikon i manga. Göteborgs
universitet, 2012, s. 5
7
Akita, Kimi. An embodied semantic analysis of psychological mimetics in Japanese. 2010, s. 1197
6
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Det japanska språket har i jämförelse med andra språk få nominalrotade verb.8 I den
japanska syntaxen får de onomatopoetiska orden istället ett värde som adverb eller
nominaladjektiv och ibland även som substantivfraser.
Victor Damberg ställer upp en tabell som visar skillnaderna i konstruktion mellan
svenska verb och japanska adverb + verb.9
Svenska
Japanska (sätt=adverb)
Japanska(handling=verb)
(sätt+handling=verb)
Fnittra
Kusu-kusu
Warau
Flabba
Gera-gera
Warau
Flina
NyaQto
Warau
Le
Niko-niko
Warau
Grundverbet, exempelvis aruku (att gå), modifieras med hjälp av onomatopoetiska
uttryck för att få en liknande betydelse. T.ex. uro-uro to aruku (gå runt i cirklar utan
mål), yoro-yoro (to) aruku (att vackla).10
I dessa exempel tar de onomatopoetiska orden ett verb och partikeln to. Med
partiklarna to eller ni uttrycker sig de onomatopoetiska orden som adverb. Men i
kombination med partikeln no eller na, formas de till ett nominaladjektiv. Dessa två
grupper brukar omnämnas som härmande adverbial och härmande nominaladjektiv.
Man kan också forma ett onomatopoetiskt ord till ett subjekt i en mening – antingen
genom att kombinera det med verbet suru (att göra), eller genom att binda det samman
med kopulan da. Man kan också göra härmande adverbial till objekt i satsen – vilket
ofta sker med ordet shabu-shabu (en typ av maträtt som fått sitt namn från ljudet köttet
ger ifrån sig vid tillagning). T.ex. i uttrycket: anata mo shabu-shabu o tabetai desu
ka? (Vill du också äta shabu-shabu?)
Skillnaden mellan vanligt nominaladjektiv och härmande nominaladjektiv är den att
härmande nominaladjektiv kan ta både partiklarna no och na före ett substantiv – men
att no används i större utsträckning.11

3.2.2 Morfologin
Morfologin för onomatopoetiska ord är varierande, med både enstavelse-formade ord
och tvåstavelse-formade ord. Inom dessa två grupper finns det också många
variantformer. Morfologiskt är de uppbyggda i form av uttrycken: V för vokal, C för
konsonant, Q för det lilla tsu (sokuon) som motsvarare en moraisk
konsonant(fördubblad konsonant), samt konsonanten N (ん) för en moraisk nasal. De
vanligaste formerna av onomatopoetiska ord är dessa:
8

Hamano, Shoko. The sound-symbolic system of Japanese, University of Florida, 1998 (1986), s. 1
Damberg, Victor. The Magic Chalk – A translation and commentary of Abe Kōbō's short story 魔法のチ
ョーク (Mahō no chōku), 2012, Stockholms Universitet, s. 21
10
Inose, Hiroko, Translating Japanese onomatopoeia and mimetic words, Sendebar, No. 20, Universidad
de Granada, Granada, 2009, s. 101
11
Hamano. s. 30
9
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CVCV+(CVCV reduplikation) – Niko-niko = grina, le
CVCVQ - pachiQ = knäppa (med fingrarna)
CVCVri – pachiri = med ett klick (kamerablixt)
CVCVN - pachin = med ett klick, med ett snäpp
CVCVRN - pachiin = med ett klick, med ett snäpp (utdragen händelse)
CVQCVri – paQchiri = stora och vackra (ögon)12
Enligt Kaori Tajima så består onomatopoetiska ord med upprepning av mer än 30 % av
alla lexikala onomatopoetiska ord.13 Men onomatopoesin kan också delas in i 47 olika
former, förutom upprepning. Bland dessa är sokuon (Q), dokuon (tonande
konsonanter) och ri-ljudet (alltså moran ri som avslutande mora), vanliga för att skapa
andra nyanser av onomatopoetiska ord. Tajima tar här upp exemplet med
onomatopoetiska ordet kara (torkad, uttorkad, skrammel), där man kan forma olika
variationer på detta ord med karaQ (plötsligt eller fullständigt förändring), gara
(plötsligt, fullständigt) och karari (skramlande ljud där två hårda objekt slår mot
varandra).14

3.2.3 Ljudsymboliska systemet
Många lingvister är överens om att ljudsymbolism finns i varje naturligt språk.
Diskussionen kring ljudsymbolik kretsar ofta kring om ljudsymbolik är språkspecifik
eller universal. Andra teorier menar på att vissa delar inom ett språk kan vara
språkspecifik och andra delar kan vara universella – detta diskutera jag senare i
uppsatsen. Enligt Taylor Taylor (1962), så är ljudsymboliken både språkspecifik och
kulturellt betingad, och formar en unik symbolik utifrån dessa variabler.15 Hur
ljudsymboliken är utformad skiljer sig språk emellan.
Den symboliska betydelsen för den inledande konsonanten i ett japanskt
onomatopoetiskt ord har Hamano strukturerat upp i en tabell.16

12

Inose. s. 100
Tajima, Kaori, Onomatope (giongo-gitaigo) ni tsuite, Kansai Gaidai University, 2006, s. 194
14
Ibid. s. 194
15
Hamano, s. 5
16
Ibid. s. 127
13
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Konsonant

Riktning

Område, yta

Form, storlek

P

Plötslig rörelse

Utsträckt område, linje

Lätt, nätt

B

Plötslig rörelse

Utsträckt område, linje

Tung, grov

T

Plötslig rörelse

Slak, slapp yta

Lätt, nätt

D

Plötslig rörelse

Slak, slapp yta

Tung, grov

K

Plötslig rörelse

Hård yta

Lätt, nätt

G

Plötslig rörelse

Hård yta

Tung, grov

S

Glidande, mjuk rörelse

Lätt, nätt

Z

Glidande, mjuk rörelse

Tung, grov

H

Andetag

M,
N
W,
ɸ,
Y

Undertryckande, vaghet
Högljudda människor,
djurläten

Skillnader i tonande och tonlösa konsonanter är betydande. Ord med inledande
konsonater som är tonlösa representerar ljud eller tillstånd hos saker som är små och
lätta. Ord som har inledande konsonanter som är tonande, representerar ofta ljud eller
tillstånd hos saker som är stora och tunga.17
Exempelvis:
Koro-koro = något rullar lätt

-

ToN-toN = ett lätt trummande -

Goro-goro = något rullar tungt
DoN-doN = ett tungt trummande

Därtill kan /K/ och /G/ symbolisera att ett föremål slår mot ett hårt eller tungt material –
t.ex. metall. I andra fall kan dessa konsonanter också uttrycka något intensivt.
Vidare skriver Hamano att vokaler beskriver form och storlek på det påverkade
området. I tvåstavelse-ord (ex. CVCV+ reduplikation – boro-boro) så är det den
avslutande (andra) vokalen som bestämmer form och storlek på ting eller händelser. Det

17
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finns 5 vokaler i det japanska språket och deras symboliska värde ställer Hamano upp i
sin studie.18
/i/
/e/
/a/
/o/
/u/

En linje, och/eller en ljus ton, gällt ljud
Vulgär, smaklös, ohyfsad, oanständig
Stort område, hela objektet, iögonfallande
Ett litet område, diskret, ödmjukt
En liten utskjutande/utstickande öppning

Vidare menar Hamano att det inte finns någon poäng i att dela in vokalerna i symbolisk
storleksordning, då detta kan variera.
Det verkar förefalla att i japanskan är det ljudsymboliska systemet jämförelsevis
mycket strukturerat. Enligt Hamanos system verkar varje konsonant och vokal har en
symbolisk funktion, som i kombination skapar ett uttryck som ofta har en följdriktig
betydelse.
Diftonger uttalas aldrig, men i fall där V och /i/ inte har någon morfologisk gräns
mellan varandra, exempelvis i ordet kai (snäcka), brukar man associera detta med
diftonger.19 Diftonger, framförallt /ui/ och/oi/, symboliserar uteslutande cirkulära
rörelser med en kort radie. Det kan även symbolisera semicirkulära rörelser av ben och
armar. Likaså kan det innefatta att man gör något avslappnat eller nonchalant.
Exempelvis hyoi-hyoi (att utföra något utan besvär). Vidare så symboliserar förlängda
vokaler att en handling är förlängd eller tar längre tid att utföra. Jämför: Pin to
hiQpaQ-te(att dra åt något) - PiiN to hiQpaQ-te (att dra åt något hårt).20
När det gäller finala konsonanten /N/ skapas symboliken av något mjukt och elastiskt
med efterklang. Med finala konsonanten/Q/ skapas symboliken av att något händer
snabbt och med kraft(ex. paQto), samt går i en riktning. Konsonanten /ɸ(f)/ brukar
symbolisera att något händer linjelöst och/eller utan kraft.21
Japanska onomatopoetiska ord kan också bestå av repetition. Ord utan upprepning
indikerar att något sker en gång, medan reduplikation indikerar upprepning eller att
handlingen sker i ett kontinuerligt flöde. Jämför till exempel:
1.a Teeburu-kurosu o piN to hiQpaQ-te hoshita ([jag] sträckte noggrant ut
bordsduken och hängde upp den på en lina)
1.b Teeburu-kurosu o piN piN to hiQpaQ-te hoshita ([jag] sträckte noggrant ut
bordduken flera gånger och hängde upp den på en lina).22
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I svenskan använder vi många gånger denna funktion i muntlig form eller för att lägga
emfas på att vissa dramatiska händelser upprepar sig, t.ex. när man hör smällar; bangbang-bang.
I den inledande delen av partiell reduplikation (CV-rep.Q – ex. pi-piQ) indikerar den
reduplikationen kraftfullhet eller att något sker med energi. I ett ord med avslutande
partiell reduplikation (CVQ- rep. – ex. pa’Qpa) indikerar reduplikationen vårdslöshet
och skyndsamhet.23
Man kan även dela in reduplikation i två grupper. Den vanligaste gruppen upprepar
både moran i ordet (C1V1C2V2 + reduplikation): ex. fura-fura, koso-koso. Den andra
gruppen upprepar endast andra moran; C2V2: (C1V1C2V2+C3V3C2V2) exempelvis:
ata-futa, jita-bata.24
Japanska onomatopoetiska ord består ofta av små nyansskillnader där förändring av
fonetiken medför små detaljrika förändringar i betydelsen. För exempelvis ord som har
inledande konsonanten /p/ är orden sinsemellan påtagligt lika, men med förändringar av
exempelvis konsonanten Q (sokuon), får symboliken en tydlig förändring. Just den
inledande konsonanten /p/ är ofta associerad med utländska ord och onomatopoetiska
ord, men används sällan i inhemska ord. Nästan alla ord med /p/ har den symboliska
betydelsen av att en händelse eller handling är explosiv/abrupt.25 Jämför de olika
nyansskillnaderna i dessa närbesläktade ord:
/paN/ = abrupt, lätt, genomljudande, kort, ingen upprepning
/paN-paN/ = abrupt, lätt, genomljudande, kort, upprepning (kontinuerlig)
/paaQ/ = abrupt, lätt, lång, utan riktning, ingen upprepning,
/pa-paQ/ = abrupt, kort, stort område, utan riktning
/baQ/ =abrupt, tung, stort område, utan riktning, ingen upprepning
För en utomstående, eller en nybörjare i det japanska språket, kan detta te sig
tämligen frusterande, då dessa ord är påtagligt lika. Som man märker verkar den
japanska ljudsymboliken följa ett tydligt system och mönster. Det förefaller också att en
person med japanska som modersmål förstår den ljudsymboliska betydelsen och ser den
som allmänt vedertagen. Därmed verkar detta indikera att det aldrig uppstår några
problem för en person med japanska som modersmål när denne ska urskilja eller gissa
betydelsen av ett nytt japanskt onomatopoetiskt ord.
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3.3 Svenska onomatopoetiska ord/ljudsymbolik
Det svenska ljudsymboliska systemet ter sig annorlunda än det japanska. Enligt Martin
Flyxe så fungerar onomatopoetiska ord i svenskan ofta som oberoende interjektioner
eller substantiv precis som i de flesta indoeuropeiska språk.26 Enligt tidigare nämna
Abelin är den mest tydliga ljudsymboliska funktionen man kan hitta i det svenska
språket just konsonantklustret. Med detta menas en kombination av konsonanter,
antingen som ett inledande konsonantkluster i ett morfem och/eller före den finala
vokalen i ett morfem, och dessa konsonatkluster ska enligt Abelin ha en ljudsymbolisk
funktion.
Vidare menar Abelin att det finns 36 olika typer av konsonantkluster, och många av
dessa har inte bara en symbolisk betydelse, utan kan ha flera symboliska funktioner.
Konsonantklustret bl- har 33 ljudsymboliska ord som kan kategoriseras både som
pejorativ, våthet, och ljus.27
Ett av de tydligaste ljudsymboliska inledande konsonatklustren i ett morfem är knsom bl.a. symboliserar ”ljud”. Det är exempelvis knacka, knaka, knall, knapra, knarr,
knastra, knatter, knirka, knirra. Vidare är de fem vanligaste ljudsymboliska
tillhörigheter som konsonatkluster uttrycker pejorativ, ljud, långa och smala föremål,
snabba/starka rörelser och våthet.28 Det finns även många kluster som delar samma
rotmorfem och som har liknande men inte samma semantiska betydelse. Dessa ord är
lexikalt och ikonicitetsmässigt besläktade, och kan kontextuellt bytas mellan varandra i
olika sammanhang.29 Detta gäller speciellt konsonantkluster så som gl-, bl- och gn-.
Även vokaler kan inneha ett ljudsymboliskt värde. Detta ger sig uttryck i ordpar som
har kontrasterande vokaler. De konstrasterande vokalerna som man kan hitta är [i]-[a],
[i]-[a]-[u], [i]-[o], [i][ɵ], varav majoriten av dessa imiterar ljud – t.ex. rispa-raspa.
Abelin jämför också ordet klinka med dunka – där konstrasten ligger i att klinka
symboliserar små och snabba rörelser, jämfört med de stora och långsamma rörelserna i
ordet dunka. De vokaler som har en ljudsymbolisk funktion är ofta den betonade
vokalen i morfemet. 30
Här delar alltså den svenska ljudsymboliken liknelser med den japanska
ljudsymboliken i att vokalen /i/ ofta symboliserar något litet, snabbt och gällt. Dock
skiljer sig de resterande vokalerna betydligt mer språken emellan. Svenska vokalen /a/
innehar en neutral symbolik medan /ɵ/ motsvarar något tungt med stora rörelser, samt
tenderar att ha en pejorativ innebörd, exempelvis i ordet lunka.31
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Flyxe understryker svenska ljudsymboliska ords brister i exemplet när man
översätter de japanska onomatopoetiska orden bocha-bocha och bacha-bacha.32 Här
har båda dessa ord översatts till det ljudsymboliska ordet ”plaska”, men bocha-bocha
symboliserar mer ett plaskande på djupt vatten – d.v.s. små nyansskillnader skiljer dessa
två ord åt. Mycket av den information som finns lagrad i japanska onomatopoetiska ord
försvinner vid översättning till svenska. Flyxe skriver också att vid översättning av
gitaigo (mer specifikt en undergrupp av gitaigo som kallas gijougo, som ofta beskriver
kroppsliga intryck och förnimmelser), är det vanligt med adjektiv eller
parafrasering(dvs. omskrivning), då en svensk motsvarighet ofta saknas.33

3.4 Psykolingvistiska aspekterna
Shōko Hamano skriver att många västerländska lingvister ofta förbiser ljudsymbolik i
indoeuropeiska språk (inklusive svenska) där ljudsymboliken ofta får ligga ”latent”, och
att indoeuropeiska språk sällan lägger emfas på imitation eller symbolik i tal och
språk.34
Enligt Judith F. Kroll och A.M.B de Groot så lär sig människan under sina första år
att bearbeta och använda fonologin i sitt modersmål. Succesivt förfinar man denna
förmåga och redan i ung ålder anses man vara en ”modersmålstalare”. När man senare
som vuxen försöker att förvärva samma förmåga i ett andra eller tredje språk, lyckas de
flesta aldrig göra detta. Detta gäller inte bara talproduktion, utan också i talperception,
och man lyckas inte uppfatta främmande fonem i ett andra språk.35 Kort sagt så lyckas
inte icke-modersmålstalare att fullständigt förstå ljudsymbolik och fonologi från ett
andra- eller tredje språk.
Vidare skriver de att specifika variabler styr inlärningen av ord:
Concrete words are easier to learn than abstract words, a result of their greater
information content, richer presentation, and greater opportunity for anchoring and
retrieval. Word forms that are phonologically familiar to the learner are easier than
those that sound more foreign.36

Bartashova och Sichinskiy skriver om att många lingvister och översättare utgår från
ordböcker och ordlistor för att översätta onomatopoetiska ord.37 Istället för att se det
ljudsymboliska som koncept, väljer man att göra en komparativ översättning. Detta
medför problem då många japanska onomatopoetiska ord saknar lexikal översättning.
Istället åberopar de att man ska se till de specifika variablerna i målspråkets
ljudsymbolik, hitta ett fonetiskt tema och begrepp för att kunna göra en bra översättning
32
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– exempelvis utifrån den svenska ljudsymbolikens konsonantkluster. Därmed kan man
presentera en gripbar översättning för personer med svenska som modersmål, och som
följaktligen kan hjälpa inlärning och memorering av japanska onomatopoetiska ord.
Noriko Iwasaki, lärare i japansk pedagogik på SOAS, University of London, skriver
angående det japanska ljudsymboliska systemet att de fonologiska beståndsdelarna kan
påverka den semantiska betydelsen och bearbetningen på ett annat sätt än vad andra ord
gör.38 Ljudsymboliska ords betydelse och form är oftast inte godtyckliga – ett ords form
liknar ett ords betydelse. Detta fenomen menar Iwasaki är jämförelsevis begränsat i
indoeuropeiska språk. Iwasaki menar att ljudsymboliska ord har en direkt koppling
mellan dess fonetiska beståndsdelar och betydelse, och formas därmed annorlunda till
andra ord. Hypotesen, enligt henne, är att barn verkar kunna koppla fonologiska
beståndsdelar i ord, och på det sättet förknippa olika fonem med olika egenskaper och
begrepp.39

4. Analys
4.1 Introduktion
I detta avsnitt kommer jag att i min analys utgå från de svenska och japanska
ljudsymboliska systemen. Syftet med detta är att komma fram till likheter och skillnader,
samt orsakssamverkan kring inlärningssvårigheter och framförallt svårigheter i
förståelse för svenska studenter när de studerar japanska onomatopoetiska ord som
innefattar gitaigo. Jag utgår från de problem som kan uppstå genom fonetiska,
morfologiska och syntaktiska variabler.
Jag genomför också intervjuer där jag undersöker svenska studenters förmåga att
kunna uppfatta ljudsymbolik som härmar tillstånd och känslor som finns lagrade i
gitaigo och studenternas förmåga att kunna avgöra vilka japanska onomatopoetiska ord
som hör ihop med rätt bild eller översättning. Urvalet av dessa onomatopoetiska ord är
uteslutande psyko-härmande ord(gitaigo). Detta är inte för att testa studenternas
kunskapsnivå, utan mer undersöka förmågan att uppfatta och förstå ord som är gitaigo
och hur de förknippar ljudsymboliska ord i olika situationer som innefattar känslor, men
även kroppsliga intryck och förnimmelser.

4.2 Analys av ljudsymbolik och språkinlärning
I tidigare forskning kring japansk och svensk ljudsymbolik kan man tydligt se skillnader
både i form och betydelse. Om man ser till de fonologiska egenskaper som vokalerna
utgör för respektive språk, finns det ett gemensamt symboliskt värde i vokalen /i/, som
associeras med en gäll ton eller något litet. Detta är dock ett undantag, då resterande
ljudsymboliska värden i fonemen är olika. I den japanska ljudsymboliken, som Iwasaki
38
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uttrycker det, har varje fonem en konsekvent fonologisk betydelse.40 I kontrast till detta
kan ett konsonantkluster i svenskan innefatta flertalet symboliska betydelser, men
saknar regler för dess symboliska betydelse. Man kan alltså säga att ljudsymbolik på
många sätt är språkspecifik, men att vissa delar, framförallt vokalfonem, kan härledas
till att ha samma ljudsymboliska betydelse i det svenska och japanska språket, och
möjligtvis inneha universella variabler.
De flesta kan identifiera sig med och uppfatta vokalljudens olika egenskaper – och
deras symboliska värde. John J. Ohala skriver att de övervägande vanliga
ljudsymboliska vokalljuden som de flesta språk verkar uppfatta likadant är /i/ och /a/ där
/a/ har symboliken av något stort och tungt.41 Här är svenskan ett undantag, där
vokalljudet ɵ (svenska vokalen u) istället innehar detta symboliska värde. Noburo Saji,
m.fl, skriver att i en undersökning så kunde personer med engelska som modersmål
identifiera japanska onomatopoetiska ord med rörelse i vissa delar i undersökningen,
men inte i andra. Framförallt så var de överens om att inledande konsonanter som är
tonande, har symboliken av en ”stor person”.
Vidare associerar personer med japanska som modersmål inledande tonlösa
konsonanter med något ”feminint”, och detta gjorde inte de engelsktalande.42
Det förefaller som att japansktalande sällan har svårighet med att uppfatta, förstå
eller använda onomatopoetiska ord. Även i situationer där ett onomatopoetiskt ord
förändras på detaljnivå rent morfologiskt, och påkallar andra nyansskillnader, verkar
japansktalande vara införstådda med och naturligt kunna skilja på och använda dem
korrekt i olika sammanhang. Som jag nämnt tidigare så skriver Judith. F Kroll, m.fl., att
studenter i ett andra språk aldrig fullständigt kan bemästra ljudsymbolik och fonologi
från ett andra eller tredje språk, vare sig i taluppfattning eller i talproduktion. Winifred
Strange, m.fl, skriver också att L2 (en persons andraspråk) studenter ofta har svårt att
uppfatta fonetik i ett andra språk.43 Fonetiska sekvenser i L2 som är distinkta och
avgränsande, men som inte är det i studentens modersmål, är ofta svåra att uppfatta och
kategorisera för studenter. I enlighet med detta, kan det vara just detta som förklarar
varför eventuella problem för svenska studenter kan uppstå när de ska uppfatta, urskilja
och memorera japanska onomatopoetiska ord – många kan ha svårt med att perceptuellt
förstå hur japanska onomatopoetiska ord är uppbyggda eller övergripande uppfatta
språkspecifika ljudsymboliska fonem och språkspecifika ljudsymboliska uttryck.
Som jag nämnt tidigare kan ljudsymbolik innefatta en annorlunda utgångspunkt –
där ordets betydelse och morfologi inte är ”godtycklig”, utan har en strukturerad
symbolisk funktion. Detta har Shōko Hamano visat i sin genomgång av det japanska
40
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ljudsymboliska systemet (se s.10). Den svenska ljudsymboliken, i form av
konsonantkluster, verkar också ha samma funktion, men att varje kluster kan innefatta
flera symboliska betydelser. Iwasaki skriver att barn verkar kunna härleda akustiska
tillhörigheter till fonologiska och begreppsliga beståndsdelar i ord, och på det sättet
förknippa olika fonem med olika egenskaper.44 Detta är intressant, då detta verkar tyda
på att ord som är giongo, borde kunna befästa sig som en lexikal tillgång (den tillgång
man har på ord i sitt ordförråd) hos svenska studenter i det japanska språket. Detta kan
nog stämma till en viss del, framförallt med ord som har en onomatopoetisk
motsvarighet eller vars ljudsymbolik är konkret. Men även ord innefattande giongo har
många komplicerade morfologiska former och detaljerade nyansskillnader – så även där
kan det nog uppstå svårigheter att förstå dem och deras olika variationer.
Med psyko-härmande ord (gitaigo), har ljudsymboliken en psyko-akustisk funktion,
d.v.s. den härmar inte ett konkret ljud, utan symboliserar tillstånd eller känslor. Detta
medför som Rie Hasada skriver, att dessa ord, som ofta inte finns i indoeuropeiska
språk, blir svåra att översätta och att lära sig.45 Hasada anger att innebörden av varje
psyko-härmande ord (gitaigo) aldrig går att förstå via ordböcker för att de ofta har
en ”lös” engelsk översättning i form av ord eller fras, istället för att explicit förklara
ordets mening. Informationen som finns lagrad i dessa gitaigo ord kan försvinna med
översättningen eller blir översatta felaktigt till synonymer, fastän de inte har samma
innebörd eller betydelse. Psyko-härmande ord i japanskan beskriver också ofta känslor
och tillstånd, vilket medför att de även beskriver kulturspecifika uttryck som
indoeuropeiska språk många gånger inte har en motsvarighet till. Hasada tar upp ett
exempel här med hiya-hiya och biku-biku, som båda översätts till ”att vara rädd” på
svenska, men dessa två ord är inte synonymer och används olika beroende på
situationen.46 Dessa översättningsproblem kan göra det svårt för studenter när de ska
försöka förstå dessa ord, och lära sig hur de fungerar i kontext, och samtidigt fästa dem i
sitt mentala lexikon.
Kaori Tajima skriver att i en studie med femton studenter på medelsvår/avancerad
nivå i det japanska språket med fokus på japanskt onomatopoesi, visade resultatet att de
flesta kunde förstå, urskilja, och använd ord som nya-nya och wan-wan (djurläten).
Dock hade de problem med att använda ord som innefattade gitaigo. De förstod
exempelvis att kira-kira betydde att något glittrar, men många använde detta ord för att
beskriva en ”glittrande” ny bil, men att detta är inkorrekt och egentligen beskriver något
glittrande som exempelvis stjärnor. Enligt Tajima verkar det som studenter i det
japanska språket på medelsvår/avancerad nivå är begränsade i sin förståelse och
uppfattning av både giseigo och gitaigo.47
44
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Uppfattningsförmågan och den lexikala tillgången till ord påverkas av ett ords
mening – semantiskt och syntaktiskt, och form – morfologiskt och fonetiskt. Judith. F
Kroll, m.fl., skriver att den lexikala tillgången är när man eftersöker information om ett
ord via sitt mentala lexikon.48 Uppfattning och igenkänning av ord påverkas av ett
ords ”bokstavstråd” (grupp av bokstäver som återfinns i ord, liknande konsonantkluster
= knalla, knapra, knastra – på engelska= light, right, tight, sight). Vidare skriver de om
de variabler som påverkar hur man uppfattar ord: dess semantiska och syntaktiska
representation, text-representation, samt hur ord och morfem är sammankopplade till
fraskombinationer som ger upphov till tolkning.49
Japanska onomatopoetiska ord kan ta många olika former i en sats – som jag nämnt
tidigare kan de både bli härmande adverbial och härmande nominaladjektiv, men även
substantivfraser. Detta utvecklade sätt att använda onomatopoesi kan verka komplicerat
och i samband med en unik morfologi och fonetik, kan detta påverka uppfattningen och
förståelsen av dessa ord för studenter i det japanska språket.
Ett fenomen som många svenska studenter upptäcker under sina studier, är att även
om de inte förstår det härmande ordet (det onomatopoetiska ordet) i en mening, så
kanske man förstår verbet. Ur ett uppfattningsperspektiv kan det ibland räcka med
verbet för att förstå pragmatiken i en mening. Detta kan medföra att man väljer att inte
slå upp eller lära sig onomatopoetiska ord eller förbiser de onomatopoetiska orden och
fokuserar endast på verbet.

4.3 Undersökning vid förståelsesvårigheter
Mitt urval av ord, bilder och meningar för min undersökning har utgått från böcker och
ordlexikon som: Gion-go, gitai-go jiten och E de wakaru giongo gitaigo = a practical
guide to mimetic expressions through pictures.50

4.3.1 Gitaigo för rädsla
De ord som jag själv har upplevt som svåra att lära sig under mina studier i det japanska
språket är just de olika onomatopoetiska orden för att vara rädd eller osäker. Framförallt
är det åtta ord som används vardagligen i det japanska språket som jag har svårt att
skilja från varandra. Dessa är: haQto, zokuQto (zoku-zoku), gyoQto, ozu-ozu, hiyahiya, odo-odo, hara-hara och biku-biku. Samtliga är indelade i ordgruppen gitaigo,
och härmar de typer av rädsla och osäkerhet man kan uppleva i olika situationer. Jag
använder dessa ord i min undersökning, där jag vill undersöka om svenska studenter i
det japanska språket kan koppla och para ihop rätt bilder med rätt japanskt
onomatopoetiskt ord (gitaigo i det här fallet). Med detta vill jag komma fram till om
andra svenska studenter också har svårt att förstå och uppfatta skillnaderna mellan
ljudsymboliska ord för olika typer av rädsla i det japanska språket och om
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ljudsymboliska ord som har psyko-akustiska tillhörigheter är svåra att uppfatta och
förstå.

Svensk betydelse
Dessa ords betydelse är snarlika, men används i olika situationer där man kan uppleva
rädsla. Valet av dessa ord grundar sig i att samtliga ord förmedlar en känsla av rädsla
och osäkerhet, men inte nödvändigtvis är synonymer till varandra. Jag väljer att stryka
under vissa delar av en översättning för att lägga emfas på viktiga egenskaper i
betydelsen.
haQto: har två betydelser – plötslig insikt om att något har hänt eller att man glömt
något, samt chock och rädsla över att något oväntat och plötsligt sker.
ZokuQto (zoku-zoku): har två betydelser – den ena att kroppen skakar på grund av
kyla eller rädsla. Det andra är att man känner sig rädd eller rörd av en händelse så att
man skakar.
GyoQto: rädsla, chock över att något oönskat plötsligt sker, hoppar fram, eller händer
kring en som man inte är beredd på.
Ozu-ozu: man är rädd/nervös och skakar när man utför någonting (ofta när man ställer
en fråga, eller är rädd för reaktionen från personen ens handling är riktad mot)
Hiya-hiya : att återkommande vara rädd för att något hemskt/oönskat ska hända i en
situation eller rädd för följderna av ett agerande då det finns en sannolikhet att detta kan
hända.
Odo-odo : Att vara rädd i en situation för att man saknar självförtroende eller är illa till
mods i en situation (ofta gentemot personer med auktoritet).
Hara-hara: har två betydelser – den ena att något faller med stora d’roppar. Det andra
är att man är rädd/nervös för att något ska hända någon annan i en viss situation.
Biku-biku: Att vara orolig eller rädd för att något oönskat ska hända (en själv) i en
situation.

Morfologi
Hiya-hiya, hara-hara och biku-biku är ord formade av tvåstavelse-mora plus
upprepning; alltså C1V1C2V2 + upprepning. Orden gyoQto, haQto, består av CVQto,
d.v.s. sokuon och avslutande partikeln to (som jag tidigare redovisat symboliserar en
snabb, abrupt rörelse), samt zokuQto, som har morfologin C1V1C2V2Qto
(grundformen på denna form är tvåstavelse-mora formad; C1V1C2V2 + upprepning:
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zoku-zoku, men här har jag valt istället att forma om ordet för att ge mer abrupt känsla,
för att samtidigt också undersöka om soukon + to kan påverka uppfattningen och
förståelsen av gitaigo i denna del av undersökningen). Även ordet odo-odo och ozu-ozu
är variationer med inledande vokal, istället för inledande konsonant; V1C1V2 +
upprepning.

Syntax
Dessa ord är samtliga uteslutande adverbial som formas tillsammans verbet suru (att
göra). De flesta orden kan innefatta partikeln to, men detta krävs inte för att forma en
fungerande mening. I och med att dessa ord är adverbial är de beroende av kontext för
att kunna forma en betydelse – vilket förutsätter att man måste ha en exempelmening för
att kunna förstå ordets användning och betydelse.

Fonetik/ljudsymbolik
En viktig poäng att ta upp i fonetiken här är att de fonetiska ljuden zu, zo och chi som
finns i det japanska språket, saknas i den svenska fonetiken. Dessa är betydelsebärande
ljudfonem i det japanska språket och framförallt i japansk ljudsymbolik. Detta medför
att svenskar kan ha svårt att uppfatta skillnaden mellan ljudfonem som so-zo och su-zu
eller förstå innebörden av deras ljudsymboliska karaktär. Detta kan man exempelvis se i
skillnaden mellan masu (att öka, utöka) och mazu (först och främst).
Hamano skriver att vokal-inledande ord ofta involverar mänskliga känslor och läten,
samt omtumlande känslor.51 Detta kan man se både i odo-odo och ozu-ozu då båda har
det inledande vokalljudet O, som symboliserar något diskret eller ödmjukt. Dessa ord
symboliserar också nervositeten eller rädslan inför exempelvis människor med
auktoritet.
Hamano hävdar att även om det saknas större skillnader i betydelsesymbolik mellan
V1 (inledande vokal) och V2 (andra vokal), så kan de symbolisera olika delar av en
händelse i det onomatopoetiska ordet. Bland annat kan V1 symbolisera formen och
storleken på ett objekt, medan vokalen i V2 kan symbolisera allt från storleken och
formen på det påverkade området i V1, objektets densitetet/kompakthet eller tonhöjden i
dess ljud.52 Med ordet biku-biku har konsonanten b symbolik av ett utsträckt område
och vokalen i av något gällt ljud, – vilket kan symbolisera nervositeten, spänningen och
rädslan man kan känna inför en farlig/obehaglig situation. Enligt Hamano symboliserar
K en plötslig rörelse och u en liten framskjutning, vilket kan antyda att rädslan är
plötslig och att man gärna drar ihop kroppen av rädsla under dessa omständigheter. H i
hara-hara motsvarar ett andetag och a motsvarar något iögonenfallande. H kan också
symbolisera att man känner sig svag och yr, eller inkapabel till att fokusera i

51
52

Hamano, s. 218
Ibid. s. 159

21

sammanhang.53 Hamano menar också att konsonanten r som andra konsonant
symboliserar något som går sönder eller en rullande rörelse och dess möjlighet till
rullning – kan också indikerar enkla och mjuka rörelser.54 Hara-hara kan alltså
symbolisera en iögonfallande rädsla (som involverar andetag) och att man känner sig
svag och ofokuserad inför ett nervöst sammanhang. Hiya-hiya har h och i som
symboliserar små andetag och y symboliserar tillflödet av flera saker, så som tankar och
rädslor. Tillsammans med a, som symboliserar att detta är kring ett stort område, kan
man tänka sig den som ett konstant flöde av rädsla/oro över att något ska hända någon
eller något när man utför en handling.
HaQto och gyoQto har båda sokuon och to, vilket enligt Hamano symboliserar
förvåningen, rädslan när något plötsligt sker. ZokuQto har också z som beskriver en lätt
beröring, friktion.55 O symboliserar något som är diskret, och moran ku beskriver, på
samma sätt som i biku-biku, skakningarna man känner av att vara rädd i en situation.

4.3.2 Gitaigo för smärta
Som komplettering till att undersöka svenska studenters uppfattning av olika typer av
rädsla i det japanska onomatopoetiska vokabuläret, tänker jag också undersöka deras
förståelse och uppfattning av olika typer av smärta som man kan uttrycka med gitaigo.
Min personliga uppfattning är att dessa ord kan vara lättare att förstå och urskilja, då de
är lexikalt vanligt förekommande i det japanska språket, samt bara fyra ord som de
flesta kan associera till. De fyra ord som jag har valt ut är: zuki-zuki, gan-gan, hiri-hiri
och chiku-chiku.

Betydelse:
Zuki-zuki: bultande, dunkande smärta (används vid sår),
Gan-gan: pulserande smärta (används vid huvudvärk), har även betydelsen av en stor
klocka/bjällra som ringer
Hiri-hiri: brännande smärta
Chiku-chiku: stickande, kittlande smärta

Morfologi
Majoriteten av alla gitaigo ord för smärta är två-mora formade, tillsammans med
upprepning. Undantaget är gan-gan som istället består av CVN + upprepning, d.v.s. det
moraiska nasala fonemet n (ん). Samtliga av dessa ord (undantag gan-gan) kan också
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innefatta Qto formen, t.ex. chikuQto (en plötslig stickande smärta). Dessa variationer
ger intrycket att en smärta kommer plötsligt eller abrupt. Men denna form använder jag
inte av i min undersökning – jag vill istället undersöka studenternas förmåga att
identifiera orden i upprepningsform.

Syntax
Samtliga av dessa gitaigo ord för smärta är adverbial och behöver ofta kontext för att
skapa en betydelse. Samtliga ord kan innefatta partikeln to, men detta är valfritt. Likaså
kan man koppla dessa adverbial till framförallt verbet itamu (gör ont), t.ex. i zuki-zuki
to itamu (känna av en bultande smärta). Gan-gan kan också härma en stor klocka som
ringer, t.ex. i uttrycket gan-gan narihibi te ita (det ljöd ett starkt ringade). Gan-gan
kan både vara gitaigo och giongo, beroende på situation och verb.

Fonetik/ljudsymbolik
Enligt Hamano symboliserar Zuki-zuki symboliserar med z en mjuk beröring, friktion,
samt u som symboliserar ett utskjutande område. K och i symboliserar det lilla område
som detta sker på (möjligtvis i ett sår).
Gan-gan har g som symboliserar en hård yta och a ett utsträckt område. N som andra
konsonat brukar symbolisera att ett objekt är elastiskt eller symboliserar resonans.56
Alltså möjligitvis ett pulserande över ett utsträckt område med resonans(pulserande
huvudvärk exempelvis). Chi i chiku-chiku motsvarar ett litet område som är statiskt
och i linje, och k motsvarar en känsla som kommer inifrån kroppen och u motsvarar
något utskjutande. Kombinationen av C och K som C1 och C2 brukar också
symbolisera en inåtgående rörelse.57 Detta motsvarar den smärta eller det obehag som
man kan uppleva när man exempelvis sätter på sig en stickande tröja. Hiri-hiri har hi
som kan motsvara en kort utandning. Fonemet R i C2 motsvarar att något gör sönder,
eller är ”rullande”.58 Konsonanten i motsvarar att något går i en riktning; här alltså den
brännande smärta man känner från något som bränner exempelvis.

4.4 Undersökning
Min undersökning omfattar nio deltagare, och alla deltagare har studerat japanska i mer
än två år på universitet. Fördelningen är fem män och fyra kvinnor, i åldersgruppen 2130. Sex deltagare studerar för närvarande japanska på universitet, medan tre deltagare
har avslutat sina studier. Tiden mellan avslutande studier och deltagandet min
undersökning har varierat mellan dessa tre deltagare, men den deltagaren som tidigast
avslutade sina studier blev klar för två år sedan. Avsikten var att intervjua ungefär 10-15
personer, men på grund av vissa omständigheter har detta inte lyckats bli av. Men med
min undersökning vill jag ändå visa tendenser och gemensamma tankegångar i
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deltagarnas svar, även om detta inte kan bli definitiva svar på varför uppfattnings- och
inlärningssvårigheter kan uppstå.
Del 1: Svarsmall

Svar från deltagare

Bild 1: haQto

haQto: 3
biku-biku: 5
odo-odo: 1
Odo-odo: 3
zokuQto: 2
gyoQto: 1
hiyahiya: 1
biku-biku: 1
Hara-hara: 1
hiya-hiya: 4,
haQto: 1,
zokuQto: 1,
gyoQto 2,
biku-biku: 1

Bild 2: zokuQto

Bild 3: gyoQto

Bild 4: ozu-ozu

Bild 5: hiya-hiya

Bild 6: odo-odo

Bild 7: hara-hara

Bild 8: biku-biku

Ozu-ozu: 2
Odo-odo: 1
gyoQto: 2
zokuQto: 1
HaQto: 3
Hiya-hiya: 3
Ozu-ozu: 2
Odo-odo: 1
Biku-biku: 1
gyoQto: 1
hara-hara: 1
Hara-hara: 2
zokuQto: 2
gyoQto: 1
odo-odo: 2
ozu-ozu: 1
biku-biku: 1
Hara-hara: 2
haQto: 2
ozu-ozu: 2
odo-odo: 1
gyoQto: 1
zokuQto: 1
Hara-hara: 3
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Hiya-hiya: 1
Ozu-ozu: 2
gyoQto: 1
zokuQto: 2

Del 2: Svarsmall

Svar från deltagare

Brännande smärta: Hiri-hiri

Chiku-chiku: 4
Hiri-hiri: 3
Zuki-zuki: 1
Biri-biri: 1
Gan-gan: 6
Zuki-zuki: 2
Biri-biri: 1
Biri-biri: 3
Zuki-zuki: 2
Chiku-chiku: 2
Hiri-hiri: 2
Chiku-chiku: 3
Gan-gan: 3
Zuki-zuki: 2
Biri-biri: 1

Pulserande smärta (huvudvärk):
Gan-gan
Stickande/kittlande smärta: chiku-chiku

Bultande/dunkande smärta (sår): zuki-zuki

Första delen:
De första tre bilderna i min undersökning uttrycker förvåning och rädsla att något
plötsligt händer, men i olika samband och betydelse. Samtliga av dessa bilder har Qtoform, vilket just implicerar plötslig eller abrupt rörelse. Vissa deltagare har kunnat
härleda dessa fonetiska betydelser under intervjun, och även om de har svarat fel har
många deltagare uppfattat Qto-formens funktion och många har svarat med Qto på
någon av dessa bilder.
Annars verkar de flesta deltagare koppla till ord som de redan har lexikal tillgång till,
eller till ord som delar samma inledande mora. Exempel på detta är verben odoroku och
bikkuri – som båda kan översättas till en förvåning (bikkuri kan även översättas till att
bli rädd när något plötsligt händer).
I första bilden svarade fem personer biku-biku, vilket de associerade med den
överraskning man kan uppleva när en bil plötsligt dyker upp framför en person. Här är
associationen med biku-biku kopplat till den lexikalt vanligt förekommande bikkuri,
som har samma inledande mora biku, men innehåller sokuon och ri i slutet, vilket
skapar en annan betydelse och morfologi.
I den andra bilden svarade tre personers odo-odo, vilket många har associerat med
verbet odoroku, då de delar samma inledande mora: odo.
En till intressant observation kring odo-odo, är att fem av deltagarna associerade
odo-odo med hjärtslag, men valde att lägga denna betydelse på olika ställen, främst till
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bild 1, bild 2 och bild 4. En deltagare förklarade sin tankegång med att konsonanten D
är tonade och tyngre än andra, och associerade detta med hjärtslag, främst i situationer
där man känner sig nervös.
Med de tre första bilderna associerar deltagarna också till akustiska tillhörigheter i de
onomatopoetiska orden. T.ex. så associerade de som svarat haQto på första bilden att
man kanske utbrister i förvåning ljudet ha och att Qto är något plötsligt.
Vid den tredje bilden svarade fyra stycken hiya-hiya, vilket också verkar motiveras
med akustiska tillhörigheter (svenska interjektioner i det här fallet). Många associerade
denna bild med ett skrik. Det japanska ordet kya-a uttrycker förvåning och samtidigt
rädsla inför en situation (fungerar som interjektion i det svenska språket), varpå många
associerade detta ord och kopplade ihop detta med hiya-hiya. Även ordet iya, som
fonetiskt liknar hiya-hiya, och som syftar på något man tycker illa om eller finner
motbjudande, var en vanlig association med detta onomatopoetiska ord. Den deltagare
som svarade gyoQto på tredje bilden menade att skillnaden mellan haQto och gyoQto
är att gyoQto verkar mer komma från den rädsla man kan uppleva när man ser något
otäckt och att den känslan kommer från kroppen (möjligtvis magen).
En deltagare som svarade zokuQto på bild 2 associerade just zokuQto med något
stickande, och framförallt associerade ljudfonemet z med något vasst.
Två deltagare svarade haQto i den fjärde bilden, med en association till det
onomatopoetiska ordet hoQto (att vara lättad) och tänkte att det kunde vara dess
motsvarighet.
På den femte bilden svarade tre personer korrekt med hiya-hiya, där en av
deltagarna formulerade sina associationer med att hiya-hiya låter som att man har en
obekväm känsla eller något som gnager. En deltagare associerade denna bild med verbet
osu (att trycka) när denne svarade ozu-ozu.
Till sjätte bilden svarade två deltagare rätt med ordet odo-odo och en av deltagarna
formulerade en intressant tankegång kring detta med formuleringen att ljudet från odo
associeras med att personen i bilden spänner sig, framförallt att musklerna spänner sig.
En annan gemensam tankegång kring denna bild var att många deltagare valde ett ord
som hade Qto–formen. Detta menade några deltagare representerade nervositet och att
dess fonetiska snitt associerades med en stark känsla eller ett starkt intryck.
På sjunde bilden så menar de som svarade hara-hara, att de fonetiska ljuden som
associeras med ha kan härledas till att man exempelvis blir hänförd av ett våghalsigt
cirkusnummer. Även för de två deltagare som svarade haQto verkade moran ha
associerats med hänfördhet och detta följer samma tankespår som de deltagare som
valde hara-hara.
Till skillnad från detta så svarade tre deltagare på den åttonde bilden hara-hara, och
associerade detta med att personen i bilden vill skynda sig förbi hunden. En deltagare
som svarade hara-hara på sjätte bilden hade liknande tankegång med detta
onomatopoetiska ord – något som antyder att man vill förbi något fort.

26

En intressant observation är här att ingen deltagare lyckades svara rätt på åttonde
bilden: biku-biku. Detta kan ha flera anledningar. En möjlig anledning kan vara att
många deltagare redan fyllt i vad de ansåg var passande svar till tidigare bilder, och inte
hade många alternativ kvar. En annan anledning kan vara att de flesta som svarat bikubiku associerat detta ord med förvåning och rädsla inför något plötsligt (bikkuri),
vilket ledde till att samtliga inte kopplade ihop detta ord med åttonde bilden. Den
lexikala betydelsen av biku-biku är istället rädsla inför att något oönskat ska hända en
själv i en situation. En deltagare sammanfattade sin uppfattning och urskiljning mellan
japanska onomatopoetiska ord som har Qto och upprepning, att Qto-formen verkar
symbolisera starkare känslor, medan upprepning uppfattades som att den symboliserar
mindre kraftfulla känslor.
Andra delen:
Det första ordet som hade den svenska översättningen ”brännande smärta”, hade
varierande svar. De tre deltagare som svarat rätt med ordet hiri-hiri, hade associerat
detta ord med det japanska kanjitecknet för eld på japanska, som uttalas hi.59 Den
deltagare som svarade zuki-zuki på denna del tyckte att just moran zu hade
ett ”svidande” symboliskt värde.
Det andra ordet som hade den svenska översättningen pulserande smärta
(huvudvärk) är möjligtvis det vanligast förekommande onomatopoetiska ordet i min
undersökning. De flesta deltagare hade hört detta ord i tidigare sammanhang och många
har även använt ordet själva. Detta kan man tydligt se i svaren där sex deltagare har
svarat gan-gan. De flesta kunde associera och relatera till den effekt gan-gan har
fonetiskt och hur den expressivt kan uttrycka sprängande huvudvärk. Deltagare som
svarade annorlunda kunde ändå relatera till just gan-gans expressiva effekt och istället
använt den till den fjärde översättningen (som liknar pulserande smärta i betydelse) och
kunnat förklara sina tankegångar på liknande sätt som andra deltagare.
På det tredje ordet med den svenska översättningen stickande/kittlande smärta har
svaren varierat med samtliga alternativ med undantag för gan-gan. De två deltagare
som svarade korrekt på denna översättning med ordet chiku-chiku har med olika
uppfattningar kommit fram till samma svar. En deltagare menade att utgångspunkten
var ordet chiisai (liten) som påminde om något stickande eller ”smått”. Chiisai och
chiku-chiku delar inledande mora (chi), och det är nog i detta som deltagaren fann ett
samband. En annan deltagare menade att chiku-chiku lät kittlande, lekande och
associerade detta denna smärta. Två deltagare svarade biri-biri och en av dessa
deltagare nämnde att biri-biri skulle kunna vara det onomatopoetiska ordet för när man
får en elektrisk stöt. Detta är biri-biris riktiga betydelse, vilket också betyder att
deltagaren fick fel på detta svar, men ändå påvisar kunskap i japanska onomatopoetiska
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ord. En annan deltagare motiverade biri-biri med att det lät som den beskrev ett pirr i
fingrarna.
På det fjärde ordet med den svenska översättningen bultande/dunkande (sår) svarade
två deltagare rätt med zuki-zuki. En av dessa deltagare motiverade sitt svar med att
ange att zuki-zuki lät som något pulserande. Samma formulering har deltagare som har
svarat chiku-chiku svarat med. En deltagare ansåg att just den ljudsymboliska variabeln
i moran ku skapar bilden av att ett sår pulsererar eller dunkar. Detta kan också
appliceras på deltagare som har valt gan-gan – som jag nämnt tidigare kunde de
lokalisera de expressiva ljudsymboliska funktionerna i detta ord, men associerade
istället med ett bultande/dunkade sår.

4.5 Varför det kan uppstå inlärningssvårigheter
Efter att ha analyserat svar och motiveringar från svenska studenter i deras uppfattning
av gitaigo, kan man se många intressanta gemensamma nämnare. Som jag har nämnt
tidigare har jag bara använt mig av nio deltagare i min intervju, men har samtidigt bett
dem att utförligt motivera sina svar.
Även om svaren har varierat mellan deltagarna, har tankegångarna och
motiveringarna kring uppfattningen av morfologiska former många gånger varit
gemensamma. Detta kan betyda att man har essentiellt kunnat särskilja skillnader i
morfologi och haft en liknande uppfattning av vad dess symbolik möjligtvis kan betyda.
I den första delen har många gemensamt kunnat urskilja de morfologiska
skiljaktigheterna mellan orden, men deras uppfattning av vad som skiljer dem åt delar
sig mellan deltagarna. Detta kan man se i svar där deltagarna har använt Qto-formen.
Samtliga bilder i första delen har svar med Qto-formen, och i vissa ord har den använts
i så mycket som fem gånger. Bilden med lägst antal svar som innehåller Qto-form är
bild 5 (hiya-hiya) där endast en deltagare svarade gyoQto. De flesta deltagarna verkar
kunna urskilja de morfologiska skillnaderna, men vad deras symboliska betydelse
innefattar har skiljt sig. Vissa deltagare har korrekt kunnat identifiera Qto-formen med
att den uppfattas som en snabb och abrupt rörelse. Andra deltagare har antingen
identifierat detta med starka känslor eller starka intryck – en deltagare nämnde att det
symboliserar en spänd situation, och andra deltagare har inte valt att lägga något större
fokus på dessa variabler. Alltså har ord med Qto-form varit återkommande för samtliga
bilder. Ett genomgående intryck och en gemensam association är att deltagarna
uppfattar Qto-formen som något som händer med kraft, men att deras uppfattning ändå
skiljer sig mellan varandra.
Deltagarna har i sina motiveringar sällan nämnt identifieringen av det symboliska
värdet i upprepning. En deltagare nämner att upprepning har en kontinuerlig och
upprepande effekt, men de flesta nämner inte denna symboliska faktor. Några deltagare
uppfattade upprepning som något plötsligt eller abrupt, eller att man vill skynda på en
händelse, framförallt med deltagare som har svarat hara-hara vid bild 6 och 8. En
annan deltagare uppfattar upprepning som att det symboliserar mindre kraftfulla känslor.

28

Här är alltså associationerna och uppfattningen ganska skilda, och verkar sakna
gemensamma intryck. Förmodligen har inte deltagarna svårt att uppfatta dess
symboliska betydelse, då även svenska onomatopoetiska ord innehåller upprepning,
men att deltagarna kanske förbiser dess symboliska effekt. I och med att upprepning är
det mest frekventa användningssättet vid japanska onomatopoetiska ord och att
deltagarna i en större utsträckning har stött på sådana ord i tidigare studier, i jämförelse
med ord som har Qto-formen, verkar det som att deltagarna ibland försummar de
symboliska företeelserna med upprepning.
Som jag har nämnt tidigare så har associationer till andra ord som ligger nära det
mentala lexikonet hos deltagarna varit den mest frekventa motiveringen hos deltagarna.
Därmed har många också kunnat identifiera gan-gan och placerat det med korrekt
betydelse. Ord som är lexikalt vanligt förekommande i det japanska språket, exempelvis
odoroku, bikkuri och hi, är en återkommande association hos deltagarna. Först och
främst verkar detta tyda på att deltagarna försöker associera de första mora-stavelserna i
de japanska onomatopoetiska orden med ord som de redan har lärt sig, och försöka
applicera detta med en känsla och ett japanskt onomatopoetiskt ord. Detta kan både vara
substantiv (exempelvis hi, oto) och verb (exempelvis odoroku, bikkuri). Just bikkuri
är också ett onomatopoetiskt ord, och delar samma mora-stavelser; bi och ku, men har
ändå ett annorlunda morfologiskt snitt.
Den fonetiska identifieringen har varit varierande. Framförallt är deltagarnas
motiveringar vid fonetiska ljud som inte finns i den svenska fonetiken intressant. Dessa
är chi, zo och zu ljuden och har motiverats olika mellan deltagarna. En deltagare
upplevde ganska häpnadsväckande att z-ljudet symboliserar friktion – vilket är i
överenstämmelse med hur det japanska ljudsymboliska systemet motiverar detta fonems
betydelse. Annars verkar fonemet z (zu och zo) implicera något vasst, stickande eller
brännande hos vissa deltagare. Varför denna association förekommer kan diskuteras,
och kan ha flera orsaker. Ett kan vara att jämföra detta med z-ljudet som sällan använts i
det svenska språket, med undantag för situationer där man vill skapa ljudeffekter eller
härma saker – alltså ljudsymboliska ord eller onomatopoetiska ord. Framförallt verkar
ord som härmar djur vara det område som z-ljudet presenterat ofta – exempelvis med
det onomatopoetiska ordet för ett bi: bzz (ett bis surrande). Kanske det finns en
koppling mellan uppfattningen av z-ljudet i svenska onomatopoetiska ord och hur man
uppfattar detta fonem i japanska onomatopoetiska ord hos svenska studenter i det
japanska språket? Som ljudeffekt kan också z-ljudet symbolisera ljudet från ström eller
elektricitet i det svenska språket, vilket kanske också påverkar deltagarna när de
associerar detta med japanska ord som innehåller z-ljudet.
Med de associationer som deltagarna har gjort i fonetiken verkar de även här koppla
ljud och effekter till ord de tidigare lärt sig under sina studier i det japanska språket. En
återkommande koppling här är, som jag tidigare nämnt, kya-a, som har associerats med
rädslan när man ser en stor spindel i bild 3. Främst verkar deltagarna försöka hitta
akustiska tillhörigheter i orden – dvs. ord som har akustiska ljudsymboliska betydelser,
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ljud som man fysiskt kan höra eller uppleva. Samtidigt verkar de flesta vara medvetna
om att onomatopoetiska ord som är gitaigo har psyko-akustiska variabaler, vilket
framkommer i deltagarnas motiveringar. Detta tyder på att svenska studenter som har
studerat det japanska språket i mer än två år, har en uppfattning av hur gitaigo teoretiskt
fungerar och försöker associera till dess variabler, men att det många gånger kan vara
svårt att relatera till.
Några deltagare har också identifierat skillnader mellan tonande och tonlösa
konsonanter, och även kunnat motivera sina svar kring detta. Detta verkar tyda på en
medvetenhet i skillnader mellan olika fonem och framförallt verkar skillnaden mellan
konsonaterna t och d vara de fonetiska ljud som deltagarna främst kunde urskilja. Detta
märks i ordet odo-odo, där många associerade detta med hjärtslag och tyckte att
konsonanten d var mycket tyngre än t. Även om associationen med hjärtslag inte
stämmer överens med det japanska ljudsymboliska systemet, så identifierar vissa
deltagare skillnader mellan tonande och tonlösa konsontanter i linje med den japanska
ljudsymboliken.

5. Slutsaster
Som nämnt tidigare är det med ett begränsat antal deltagare i min undersökning svårt att
kunna dra några slutgiltiga slutsaster huruvida svenska studenter i det japanska språket
har problem med att uppfatta japanska onomatopoetiska ord när de är gitaigo. Hur
deltagarna har uppfattat bilderna, de japanska meningarna eller de svenska
översättningarna i min undersökning är också varierande och har påverkat resultatet, så
även detta måste man ta hänsyn till. Med deltagarnas motiveringar har jag ändå kunnat
hitta tankegångar och associationer som jag upplever är gemensamma.
Det verkar som att svenska studenter som har studerat japanska i mer än två år har en
uppfattning av de teoretiska variablerna i gitaigo och många gånger kan motivera sin
uppfattning av orden. Japanska onomatopoetiska ord är inte så vanligt förekommande i
studier på universitet, och deras morfologiska snitt är komplicerat och varierat, något
som kan vara svåra att uppfatta och urskilja när man inte har blivit konfronterade av
sådana ord. Gitaigo har även psyko-akustiska variabler, som härmar tillstånd, känslor
och upplevelser, vilka många gånger kan vara språkspecifika eller kulturspecifika.
Översättningsproblem förekommer också när man ofta måste använda parafrasering
(omskrivning) eller översätta dem till ord som inte alltid stämmer överens med den
japanska betydelsen. I kombination med ett avancerat och enhetligt ljudsymboliskt
system, i jämförelse med den svenska ljudsymboliken där varje konsonantkluster kan
innefatta fler än en betydelse, kan det vara svårt för svenska studenter i det japanska
språket att kunna uppfatta och relatera till ord som är gitaigo. Många deltagare har i sina
motiveringar kunnat relatera till de flesta bilderna och kunnat koppla dem till ord. De
gemensamma faktorerna kring hur man har upplevt orden i undersökning är dessa:
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Associationer med japanska ord som de redan har en lexikal tillgång till
Associationer till ord som delar samma fonetik som de japanska
onomatopoetiska orden
Associationer till akustiska variabler i de japanska onomatopoetiska orden
Associationer till svensk fonetik – inklusive associationer till svenska
onomatopoetiska ord som innehåller fonem som annars bara förekommer när
man härmar läten eller ljud

Detta verkar tyda på att de flesta associerar med andra variabler än ljudsymbolik och
morfologisk form, och detta kan göra det svårt för svenska studenter i det japanska
språket att uppfatta och relatera till japanska onomatopoetiska ord när de är gitaigo.
De syntaktiska delarna kan vara svåra att bemästra då de flesta gitaigo är adverbial
och kräver kontext för att skapa betydelse. I jämförelse med giongo (som kan formas till
nominaladjektiv, adverb, subjekt, objekt) så är det inte lika vanligt att gitaigo har en
annan roll än adverbial i satsen och därmed är det möjligtvis enklare att uppfatta
gitaigos syntaktiska funktion i meningar.
Många japanska onomatopoetiska ord kan innefatta flera betydelser, och i min
undersökning använder jag mig av flertalet gitaigo-ord som har mer än en betydelse
(exempelvis ordet zokuQto). Även detta kan påverka uppfattningen för svenska
studenter då det kan vara svårt att skapa en enhetlig uppfattning av ordets betydelse eller
dess användningsområde.
Deltagarnas uppfattning av de morfologiska skillnaderna är också varierande, men de
flesta verkar kunna identifiera att just Qto-formen har ett symboliskt värde. Detta verkar
tyda på att många deltagare under sina studier i det japanska språket har börjat förstå
och uppfatta japanska onomatopoetiska ord – framförallt ord som har akustiska
tillhörigheter (giongo). Fonem som är vanligt förekommande i den svenska fonetiken
verkar vara de fonem som är enklast för deltagarna att uppfatta. Detta märks framförallt
med gan-gan som på många sätt har akustiska variabler och som många deltagare
kunde uppfatta. Överlag förefaller dock de flesta fonem vara svåra att relatera till och
uppfatta, vilket kan begränsa deltagarnas uppfattning och förståelse av gitaigo. Detta
kan grunda sig i att studenter i ett andra- eller tredje-språk aldrig fullt ut verkar kunna
bemästra fonetiken i det givna språket – både i taluppfattning och i talproduktion.
Fonem som saknas i studentens modersmål, men som är distinkta och avgränsande i L2
(en students andra språk), är ofta svåra att uppfatta och kategorisera. Detta medför att
studenter i ett andra- eller tredjespråk inte heller lyckas fullständigt kan uppfatta eller
lära sig det ljudsymboliska systemet i L2 – i det här fallet det japanska ljudsymboliska
systemet.
Man kan påstå att ljudsymbolik på många sätt är språkspecifik, men vissa
vokalfonem så som /i/ och /a/ har tendens att inneha samma symbolik i språk. Detta är
intressant, då jag i min studie har påvisat att det svenska ljudsymboliken går emot
mycket av detta, då vokalljudet ɵ (svenska vokalen u) istället innehar den ljudsymbolik
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som vokalljudet /a/ (något stort och tungt) vanligtvis symboliserar i språk. Svensk
ljudsymbolisk tenderar också att vara inkonsekvent i sin symboliska betydelse, då
konsonantkluster kan innefatta flera betydelser.
Det verkar tyda på att svenska studenter som studerat japanska i mer än 2 år kan ha
svårt att uppfatta och förstå japanska onomatopoetiska ord som innehåller gitaigo. Detta
för att de innehåller:
i. psyko-akustiska variabler
ii. språkspecifika och kulturspecifika uttryck
iii. ett komplicerat och språkspecifikt ljudsymboliskt system
iv.
en morfologi som är variationsrik
v. kan erhålla flertalet positioner inom syntax (främst adverbial för gitaigo, men
detta betyder också att det behövs kontext för en betydelse )
Dock krävs det en mer omfattande undersökning med svenska studenter i det japanska
språket för att kunna bekräfta detta.

Sammanfattning
Denna uppsats ämnar till att undersöka och diskutera varför det möjligtvis kan uppstå
uppfattnings- och inlärningssvårigheter för svenska studenter i det japanska språket när
de studerar onomatopoetiska ord som är gitaigo. Jag har gjort en komparativ
undersökning mellan svensk och japansk ljudsymbolik, analyserat språkinlärning av ett
andra och tredjespråk utifrån psykolingvistiska teorier, samt diskuterat varför det kan
uppstå uppfattningssvårigheter för studenter i ett andra eller tredje-språk. Mina källor
har huvudsakligen utgått från Shōko Hamano The sound-symbolic system of Japanese,
Åsa Abelins bok om den svenska ljudsymboliken, samt Handbook of Bilingualism av
Judith Kroll m.fl., och Rie Hasadas text Meanings of Japanese sound-symbolic emotion
words. För att styrka min tes har jag också genomfört en kvalitativ undersökning där
svenska studenter som har studerat japanska i två till tre år har fått utföra ett test med
ord som innefattar gitaigo. Jag har också bett dem motivera sina svar kring sina
uppfattningar och associationer av dessa ord. Med svaren från denna undersökning har
jag tillsammans med min teori kommit fram till att det är möjligt att det kan uppstå
uppfattningssvårigheter för svenska studenter när de studerar det japanska språket. Detta
för att gitaigo innefattar psyko-akustiska variabler som innehåller ljudsymboliska fonem
som kan vara svåra för svenska studenter att uppfatta. Det japanska ljudsymboliska
systemet är övervägande språkspecifik och uppfattningen av fonem skiljer sig mellan
det svenska och japanska språket, även om vokalljudet /i/ delar samma symboliska
betydelse. Gitaigo innehåller också språkspecifika och kulturspecifika uttryck som kan
vara svåra för svenska studenter att relatera till. Dess morfologi är variationsrik, vilket
skapar utrymme för nyansskillnader i form och betydelse och som många gånger kan
vara svåra att uppfatta för svenska studenter. Gitaigo kan också, som andra
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onomatopoetiska ord, inneha flertalet syntaktiska betydelser – och dessa kan många
gånger vara förvirrande och svåra att uppfatta. Dock så verkar det som att flera
deltagare i min undersökning har en förmåga att uppfatta många beståndsdelar i gitaigo
– detta kan grunda sig i deras omfattande studier i det japanska språket. Denna kunskap
och insikt är emellertid begränsad och istället är de främsta associationerna till dessa
gitaigo ord varit hämtade från ord de redan har lexikal tillgång till, ord som delar samma
inledande fonem som de onomatopoetiska orden, associationer till akustiska variabler,
samt associationer till fonem som finns i det svenska språket. Detta betyder att
uppfattningen och förståelsen av gitaigo många gånger kan vara svåra för svenska
studenter i det japanska språket. Likväl krävs en mer omfattande undersökning med
svenska studenter för att kunna verifiera detta.
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Appendix

Första delen
Onomatopoetiska ord i första delen:
びくびく
ぞくっと
おどおど
はらはら
ぎょっと
おずおず
はっと
ひやひや

恐怖、不安
36

1.

横から車が急に出てきたので、＿＿＿した。
2.

ちゅうしゃ

かんごふ

ちゅうしゃはり

注 射 が嫌いで、看護婦がワクチンの 注 射 針 を取り出すと、＿＿＿した。

3.

37

歩いていたら、大きなクモが出てきたので、＿＿＿した。
4.

上司が厳しいので、書き直したレポートを＿＿＿＿と提出した。

5.

38

いつ子供が飛び出してくるかわからない道なので、＿＿＿＿＿しながら、運転
する。
6.

男は警官の前で＿＿＿＿していた。

7.
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げい

観客は＿＿＿＿しながら、サーカスの 芸 を見ていた。
8.

＿＿＿＿しながら、怖そうな犬の前を通った。

Andra delen
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痛み

ずきずき

1.Brännande smärta

がんがん
(huvudvärk)

2. Pulserande smärta

ひりひり

3. stickande/kittlande smärta

ちくちく
(sår)

4. bultande/dunkande smärta

びりびり
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