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Sammanfattning 

Kinesiska skriftspråkets egenheter tillåter inte punktskriftstranslitteration i analogi 

med gängse metoder för latinska skrivtecken, varför det inom ramen för denna 

uppsats lagts fram en detaljerad kartläggning. I studien har translitterationsförfarande 

och historisk utveckling presenterats för de två vedertagna translitterationssystemen i 

Folkrepubliken Kina, Den gällande blindskriften och Kinesisk tvåcellspunktskrift. Även 

svårigheterna med sär- och sammanskrivning för kinesisk romanisering har 

åskådliggjorts.  

 

Abstract 

The nature of the Chinese written language does not allow straightforward 

transliteration into Braille by the standard methods used for Latin characters. For this 

reason, a detailed study has been carried out. This essay has outlined the history and 

transliteration procedure for the two recognized Braille formats in use in the People’s 

Republic of China: namely Current Braille and Two-cell Chinese Braille. The essay also 

illustrates difficulties in the transliteration process caused by romanization of the 

Chinese written language. 

 

摘要 

由于汉语书面语的特殊性，使得根据拉丁文习惯制定的盲文音译法并不适用。因

此一个详细的研究得到应用。本文探讨了两个在中华人民共和国通用的音译系统 

的音译过程和它们的发展历史。它们分别是现行汉语盲文和双拼汉语盲文。本文

还阐释了通过汉语拉丁化进行文本分词的困难。 
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1 Inledning  

Att kunna hantera ett skriftspråk ses av många idag som en självklarhet. Skriven text 

kan revideras och omarbetas innan den presenteras för läsaren, förmedla en mer 

komplex struktur av information och erbjuda ett mycket bredare förhållningssätt till 

språk och kommunikation. Synskadade och blinda människor ställs uppenbart framför 

svårigheter när de ska ta till sig skrivet material. Detta är förstås oberoende av 

individens modersmål eller eventuellt behärskande av andra talspråk. Idag finns det ett 

antal olika taktila skriftsystem anpassade för synskadade. För över femtio år sedan 

bestämde Unesco att punktskriften skulle verka som världsstandard, och representera 

ett universellt skriftsystem för synskadade och blinda. Punktskriften har utvecklats 

främst för det latinska alfabetet men har även anpassats för andra språk. Kinesiska är 

ett av världens största språk och brukar som bekant varken latinska bokstäver eller 

särskrivning av ord. Världshälsoorganisationen uppskattar att nästan en halv miljon 

personer årligen i Folkrepubliken Kina förlorar synen.1 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att klargöra hur blinda och gravt synskadade kinesisktalande 

tilltar sig skrivet material och i vilken utsträckning det finns tillgång till kinesiska texter i 

taktil skrift. Utveckling och uppbyggnad av kinesisk punktskrift kommer att presenteras. 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen presenterar endast i korta drag punktskriftens generella 

användningsområden och introducerar tillämplig terminologi.  Fokus ligger på 

rikskinesisk punktskrift och punktskriftsformer anpassade för andra kinesiska dialekter 

behandlas inte. Ämnesspecifik punktskrift, anpassad för exempelvis matematiska 

formler, notskrift, etc. kommer inte heller att diskuteras. Vad anbelangar 

translitterationsförfarandet kommer anvisningar att presenteras för translitteration 

från kinesisk svartskrift till kinesisk punktskrift. Tillvägagångssätt för translitteration i 

omvänd riktning kommer inte att diskuteras i större utsträckning, då tyngdpunkten för 

                                                      
1 World Health Organization (Världshälsoorganisationen). Vision 2020: the Right to Sight (Vision 2020: 

Rätten till syn). Press release WHO/46, 1999. 7:e stycket 
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en sådan process ligger inom ramen för pinyinsystemets struktur och funktionalitet. 

Vidare kommer uppsatsen att anta en i huvudsak deskriptiv karaktär och analyser av 

lingvistisk natur kommer inte att föras. 

1.3 Terminologi 

I uppsatsen användes en viss terminologi lämpad för beskrivning av punktskrift. Nedan 

presenterade ämnesspecifika termer är allmänt vedertagna och rekommenderade av 

Punktskriftsnämnden.2 Alla översättningar från kinesiska och engelska, om ej annat 

anges, är författarens. Vad beträffar egennamn på translitterationssystem, såsom Den 

gällande blindskriften och Det nummerbaserade teckensnittet, skall inledande versal 

uppmärksammas. Vid transkription av kinesiska används uteslutande pinyinsystemet. 

Fonem Språkljud som utgör ett talat språks minsta betydelseskiljande 

element.  

Kortskrift Förkortad punktskrift, punktskrift med punktskriftsförkortningar. 

Morfem Minsta betydelsebärande enheten i ett språk. 

Pinyin (拼音) Translitterationssystem för kinesiska till latinska alfabetet 

utvecklat i Folkrepubliken Kina under 1950-talet. 

Punkt Taktil punkt i en punktskriftscell. 

Punktskrift Taktil skrift med upphöjda punkter. 

Punktskriftscell Utrymmet som rymmer maximalt 6, alternativt 8 punkter, 

grupperade i mallar om 2x3, alternativt 2x4, punkter. Förkortas 

cell. 

Punktskriftstecken Bestämd kombination av punkter i en punktskriftscell. En 

sexpunktskriftscell kan ge upphov till 63 unika punktskriftstecken. 

Reliefskrift Taktil skrift med stora upphöjda tecken med svartskriftens former. 

Retroflex Uttal av konsonant med tungan bakåtdragen mot gommen. 

                                                      
2
 Punktskriftsnämnden. Punktskriftens termer. Enskede, 2001. s 9 
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Rikskinesiska Huvudspråk i Folkrepubliken Kina som grundar sig på 

mandarindialekten. Även standardkinesiska. 

Romanisering Translitteration av ett språk till latinska bokstäver. 

Svartskrift Tryckt eller skriven icke-taktil text. 

Taktil skrift Skrift som är uppfattbar med känsel. Exempelvis Punktskrift, 

Moonskrift och Reliefskrift. 

Translitteration Omskrivning av ett skriftsystem till ett annat. 

1.4 Källor och källkritik 

Som huvudsaklig källa för både historisk översikt och translitterationsregler är 

Kinesiska förbundet för blinda (中国盲人协会) som publicerat en rad artiklar om 

kinesiska punktskriftens beskaffenhet. Organisationens huvudmål är att förbättra 

levnadsförhållanden för blinda genom informationsspridning och humanitär hjälp 

bland annat inom utbildning.3 Det icke vinstdrivande förbundet representerar de 

blinda och synskadades intressen och utgör en del av Kinesiska handikappades 

förening (中国残疾人联合会). Ministeriet för civilrättsliga frågor (民政部) har godtagit 

förbundets legitimitet. Rimligen torde då tillförlitligheten vara ackurat och 

tillfredställande grundlig. Andra fakta av mer generell karaktär har inhämtats från 

svenska organisationer som Punktskriftsnämnden, Synskadades Riksförbund, m.fl. Den 

resande Constance Gordon-Cumming har under 1800-talets slut skrivit ett flertal 

böcker om den tidiga kinesiska blindskriftens historia varur det hämtats stoff 

beträffande Det nummerbaserade teckensnittet.  

                                                      
3
 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Zhongguo Mangren Xiehui 

Jianjie” «中国盲人协会简介» (Kort introduktion av Kinesiska Förbundet för Blinda). 2 maj 2011. 2:a 

stycket http://www.zgmx.org.cn/Sort.asp?SortID=76 
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1.5 Disposition 

 Avdelning två behandlar punktskriftens generella karaktärsdrag och tekniska 

specifikation. Häri presenteras även en historisk översikt av punktskriften med 

en mer omfattande kartläggning av dess applicering på det kinesiska språket. 

 Avdelning tre tydliggör problematiken kring sär- och sammanskrivning vid 

kinesisk romanisering. Vidare presenteras det faktiska 

translitterationsförfarandet för Den gällande blindskriften och Kinesisk 

tvåcellspunktskrift. 

 Avdelning fyra utgör en kort överblick av tillgången på taktil litteratur i 

Folkrepubliken Kina.   
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2 Punktskriftens generella struktur och grundläggande definition 

Av de skriftspråk som idag används av synskadade världen över är punktskrift en de 

mest utbredda, och kan nyttjas inom en rad olika ämnesområden och språk.4 Unesco 

beslutade 1955 att rekommendera punktskrift som världsstandard.5 Blindskrift är ett 

samlingsnamn för olika taktila skrifter (t.ex. Punktskrift, Moonskrift, Reliefskrift) och 

ska inte missuppfattas som punktskrift. Punktskriften är internationellt känd som 

braille, uppkallad efter upphovsmannen Louis Braille.6 Vidare har det även utvecklats 

punktskriftsformer med förkortningar, kortskrift, som ger utrymme för snabbare 

läsning och nedteckning.7  

2.1 Teknisk specifikation 

Punktskrift är en taktil skrift med upphöjda punkter anpassad främst för personer med 

synnedsättning. Punkterna är arrangerade i celler om maximalt sex punkter 

arrangerade i en 2x3-matris som läsaren kan uppfatta genom beröring med 

fingertopparna. Varje cell kan ge upphov till 63 olika punktskriftstecken (64 inkluderat 

den tomma cellen). Åttapunktskrift, med celler om maximalt åtta punkter, 

förekommer främst i samband med datorarbete och särskilda kontexter där mängden 

tecken inte låter sig skrivas med celler om maximalt sex punkter. Ämnesspecifik 

punktskrift för kinesiska kommer inte att behandlas djupare. Punktskriftscellens storlek 

är i stort sett densamma över hela världen men små, men bland annat 

utrustningsberoende, avvikelser kan förekomma.8 De språk som använder latinska 

bokstäver transkriberas vanligen till punktskrift bokstavsvis, där var bokstav skrivs med 

ett punktskriftstecken. Detta fullständigas med hjälptecken för att markera siffror, 

placering i rad, versaler, diakriter, skiljetecken, ämnesspecifika notationer etc. I många 

språk transkriberas latinska bokstäver a-z och arabiska siffror 0-9 på samma sätt, men 

hjälptecken behöver inte med nödvändighet betecknas lika.9 Punktskriftscellen är 

uppbyggd av två kolumner med vardera tre rader. För att underlätta beskrivningen av 

                                                      
4
 Punktskriftsnämnden. Svenska skrivregler för punktskrift. Johanneshov, 2009. s 10 

5
 Christensen Sköld, Beatrice och Punktskriftsnämnden. Louis Braille, skapare av ett skriftsystem. 

Enskede, 2005. s 31 
6
 Punktskriftsnämnden. Punktskriften och dess användning, Andra upplagan. Johanneshov, 2010. s 7 

7
 Punktskriftsnämnden. Svenska skrivregler för punktskrift. Johanneshov, 2009. s 38 

8
 Punktskriftens termer. s 7 

9
 Svenska skrivregler för punktskrift. s 44 
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tecken och dess utseende har punkternas positioner i cellen tilldelats nummer.10 

Samma nummer tilldelas punkterna i både svensk och kinesisk punktskrift. 

 

2.2 Historisk översikt 

Punktskriften är ett taktilt skriftspråk som under första halvan av 1800-talet 

utvecklades av den blinde fransmannen Louis Braille med grund i Charles Barbiers 

sonografi, en militärt utvecklad taktil skrift att använda i mörker utan lampa.11 Innan 

punktskriftens tillkomst fanns det flera olika försök till att skapa ett funktionsdugligt 

skriftsystem för synskadade, men utan genomslagskraft.12 1854 blev Brailles 

punktskrift officiellt godkänd i Frankrike och började också spridas i Europa. 

2.2.1 Kinesiska punktskriftens historia 

Försök till att utveckla taktila skrifter i Kina har gjorts genom historien, men först när 

missionärsverksamheten i Kina tog fart ledde arbetet till framsteg. Försök till läsbar 

kinesisk reliefskrift gjordes men med tanke på tecknens komplexitet och stora antal 

uppnåddes inga goda resultat.13 Än idag är det oklart när taktil skrift för kinesiska 

utvecklades, och vem som först tog sig an uppgiften att erbjuda synskadade och blinda 

kinesisktalande en väg ut ur analfabetism. De äldsta pålitliga källorna visar dock att 

utveckling av kinesisk taktil skrift tar sin början när den skotske missionären William 

Hill Murray år 1874 upprättade Hill Murrays institut för blinda (启明瞽目院). Detta 

skulle komma att bli grundstenen till det som idag är Pekings blindskola(北京市盲人学

校).14 Hill Murray kom till Kina för att sprida den kristna läran, och med sig hade han 

ett bibelexemplar framställt på engelsk punktskrift. Hill Murray insåg att kinesiska inte 

med enkelhet skulle kunna transkriberas till den punktskrift som han tog med från väst. 

                                                      
10

 Svenska skrivregler för punktskrift. s 15 
11

 Louis Braille, skapare av ett skriftsystem. s 15 
12

 Ibid. s 5 
13

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Mangwen Gaige De 

Sichao” «盲文改革的思潮» (Blindskriftsreformernas tidsanda). 23 oktober 2007. 1:a stycket 
14

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Hanyu Mangwen De 

Chansheng Yu Fazhan” «汉语盲文的产生与发展» (Kinesiska blindskriftens uppkomst och utveckling). 
23 oktober 2007. 1:a stycket 

➊ ➍ 

➋ ➎ 

➌ ➏ 
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Med Kangxi-ordbokens (康熙字典) teckenindex och den engelska punktskriften som 

bas upprättade Hill Murray tillsammans med en kinesisk pedagog en numrerad 

uppställning över rikskinesiskans 408 stavelser för hans egna taktila skrift Det 

nummerbaserade teckensnittet. Systemet kallades även Kangxi-blindskrift (康熙盲字), 

Pekingblindskrift (北京盲字) eller 408:an. Hill Murray strävade efter att skapa en 

modell som skulle passa samtliga kinesiska dialekter, och även revolutionera i 

svartskrift genom att ersätta de traditionella skrivtecknen. Modeller för svartskrift 

skapades och framgångsrika experiment genomfördes på seende illitterata kineser. 

Enligt egen utsago kunde en ursprungligen illitterat kinesisk bonde som studerat Hill 

Murrays skrift i endast tre månader erhålla avsevärt mycket godare läsförståelse än 

andra kineser som studerat kinesiska skrivtecken i årtal. Vidare hävdar Hill Murray att 

försök till romanisering av kinesiska skrivtecken skulle visa sig svår, lättare skulle vara 

att, i enlighet med hans modell, numrera stavelser eftersom kineser har en nedärvd 

förkärlek för siffror.15 Antalet stavelser i de olika dialekterna skiljer sig markant, och 

även antalet toner, varför uppgiften att anpassa Det nummerbaserade teckensnittet 

för samtliga dialekter var dömd att misslyckas. Kantonesiskan har till exempel 780 

stavelser och 9 toner.16 Även om Hill Murrays egna framställningar av taktil skrift och 

svartskrift aldrig fick genomslag, lade han en avgörande grund för vidare utveckling. 

Efter punktskriftens inträde och spridning i Kina utvecklades andra varianter av 

punktskrift anpassade för olika kinesiska dialekter, däribland kantonesiska, hakka och 

hokkien. Ett flertal andra västerländska missionärer verksamma i Kina under 

påföljande sekelskifte bidrog med notationer för tonaccenter och anpassade regler för 

orddelning, som inte används i kinesisk svartskrift. Den brittiska missionärskan Miss 

Ganland som under 1900-talets början var verksam i staden Nanjing, presenterade en 

punktskrift för Nanjing-dialekten som baserades på stavelsers sammansättning, som 

namngavs Xin Mu Ke Ming(心目克明) vilket kan översättas med ”både sinnet och ögat 

kan förstå”. Stavelserna delades in i förled, dvs. inledande konsonant, mellan- slutled 

och tonmarkering. Tre punktskriftsceller representerade således en stavelse, och 

                                                      
15

 C.F. Gordon-Cumming. The Inventor of the Numeral Type for China (Upphovsmannen till det 
nummerbaserade teckensnittet). London, 1898. s 6-7 
16

 William Campbell. The blind in China: A criticism of Miss C.F. Gordon-Cumming’s Advocaacy (Blinda i 
Kina: Kritik av C.F. Gordon-Cummings förespråkande). London, 1897. s 9 
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därmed ett kinesiskt skrivtecken. I de fall då stavelser saknar inledande konsonant, var 

två punktskriftsceller tillräckligt. Detta punktskriftssystem torde vara den tidigaste 

förekomsten av tvåcellspunktskrift för kinesiska(双拼汉语盲文).17Xin Mu Ke Ming fick 

gehör och utvecklades vidare. Genom att byta plats på celler, och/eller vända dessa 

upp och ned, kunde omformningarna representera tonmarkeringar. Således kunde 

varje kinesiskt tecken skrivas med endast två celler, men teknikens komplexitet 

medförde stora inlärningssvårigheter och gillades inte.18 Ända till 1950-talets början 

var användningen av taktil skrift olika i Kinas olika språkgeografiska områden. 

2.2.2 Standardisering av blindskriften 

1952 lämnades förslag på ett nytt taktilt skriftsystem anpassat för hela nationen. 

Upphovsmannen var Huang Nai (黄乃), avdelningschef på Utbildningsministeriets 

avdelning för blinda och stumma (教育部盲哑教育处).19 Utgångspunkten var 

standardkinesiskan och som underlag användes Xin Mu Ke Ming men 

orddelningsreglerna omarbetades. Det nya systemet fick namnet Den nya blindskriften 

(新盲文), alternativt Den gällande blindskriften (现行盲文) som jag hädanefter 

uteslutande kommer att benämna den. 1953 vanns gehör hos det dåvarande 

utbildningsministeriet och systemet lyckades på bara ett halvårs tid ersätta flertalet 

andra taktila skriftsystem.20 Anledningarna till tidpunkten och det snabba 

övertagandet är förmodligen flera, Kinesiska Förbundet för Blinda (中国盲人协会) 

lyfter fram några orsaker: 

 Folkrepubliken hade stabiliserats och möjligheten till standardisering blev tydlig. 

Myndigheterna stödde en standardisering för att skapa gynnsammare 

förutsättningar för att höja synskadade människors levnadsförhållanden. 

                                                      
17

 ”Hanyu Mangwen De Chansheng Yu Fazhan” «汉语盲文的产生与发展» (Kinesiska blindskriftens 
uppkomst och utveckling). 4:e stycket 
18

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Xianxing Mangwen 

Chansheng De Beiying” «现行盲文产生的背景» (Den gällande blindskriftens uppkomst och bakgrund). 
23 oktober 2007. 3:e stycket 
19

 ”Hanyu Mangwen De Chansheng Yu Fazhan” «汉语盲文的产生与发展» (Kinesiska blindskriftens 

uppkomst och utveckling). 6:e stycket 
20

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Xianxing Mangwen De 

Chansheng” «现行盲文的产生» (Den gällande blindskriftens uppkomst). 23 oktober 2007. 2:a stycket 
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 De många olika taktila skriftsystem som brukades parallellt hade alla sina 

begränsningar och var dåligt utbredda. 

 De blindas situation i Kina var mycket dålig och den överväldigande majoriteten 

saknade utbildning i blindskrift. Den gällande blindskriften skulle vara ett 

redskap för att undanröja hinder för förbättring. 

 Omfånget av läroböcker i taktil skrift var mycket begränsat och kort efter 

utbildningsministeriets uttalade samtycke publicerades Kinas enda tidskrift för 

blinda, Månatliga tidskriften för blinda (盲人月刊), enbart på Den gällande 

blindskriften. De flesta tryckerier för punktskrift ersatte systemen för att 

matcha den nya standarden. 21 

Följderna blev utan tvivel att de mindre utbredda taktila skriftsystem i Kina upphörde 

att brukas inom kort och synskadade som lärt sig dessa system hade inget val än att 

övergå till den nya standarden. Den kinesiska forskningskommittén för blindskrift (盲

文研究委员会), med Huang Nai som ledamot, vägde stavelsebaserade system mot 

fonembaserade, och även pinyin-translitteration övervägdes. Systemet omarbetades i 

omgångar under 1960-talet, och 1964 togs det fram prototyper för pinyin-

translitteration.22 Den gällande blindskriften skulle komma att användas i över 40 år 

och bli avgörande instrument för att skola synskadade och blinda.23 Emellertid skulle 

det visa sig att det fanns utrymme för förbättring. 

Systemet bygger på fonemisk translitteration av det rikskinesiska språket. Följande 

grunddrag kan lyftas fram: 

 Punktskriftens fysiska karaktär är densamma som den internationellt 

rekommenderade och följer Louis Brailles form. 

 Transkribering sker genom pinyinsystemet. 

 Särskrivning sker på samma vis som i västerländska punktskriftssystem. Ord 

skrivs isär i stället för att varje stavelse skrivs isär som flertalet tidigare 

kinesiska punktskriftssystem föreskrivit. 

                                                      
21

 Ibid. 3:e stycket 
22

 ”Mangwen Gaige De Sichao” «盲文改革的思潮» (Blindskriftsreformernas tidsanda). 13:e stycket 
23

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Daidiao Shuangpin 

Yu ’Hanyu Shuangpin Mangwen’” «带调双拼与«汉语双拼盲文 »» (Dubbla celler med tonmarkering 
och ”kinesisk tvåcellspunktskrfit”). 23 oktober 2007. 1:a stycket 
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 Den gällande blindskriften har grund i det fonetiska alfabetet, romaniseringen 

av nordkinesiska dialekter och använder det Pekingkinesiska uttalet som 

standard. 

 Uppbyggnaden är förhållandevis enkel och bygger på rikskinesiskans stavelser: 

21 förled samt 34 mellan- och slutled. I och med att en punktskriftscell kan 

representera upp till 63 olika punktskriftstecken behöver inte fonem 

transkriberas var för sig. 

 Tonaccentmarkering placeras, i de fall det är nödvändigt, efter mellan- och 

slutled och blir då, i allra flesta fall, stavelsens tredje punktskriftstecken. 

Användningen av tonmarkering är praktiskt taget frivillig och statistik visar på 

att endast 5 % av de transkriberade stavelserna innefattar tonmarkering.  

 Systemet är kompakt i det avseende att varje stavelse transkriberas med bara 

två punktskriftstecken. Stavelserna zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si och er skrivs med 

endast ett punktskriftstecken. Stavelser utan inledande konsonant (förled) 

skrivs med endast ett punktskriftstecken. 24 

Med anledning av att gällande punktskrift varken är fonembaserad eller translittererad 

bokstaverad pinyin, blir textmassan kraftigt minskad, och därmed läshastigheten 

väsentligt högre. I och med rikskinesiskans ringa antal stavelser lämpade ett 

stavelsebaserat system sig bättre. Som jämförelse kan nämnas att vietnamesiska 

språket inbegriper över 6000 stavelser25, och ett stavelsebaserat system anpassat för 

sådana språk skulle vara oerhört omständigt. 

2.2.3 Omarbete 

Efter att Den gällande blindskriften implementerats och använts i praktiken 

tydliggjordes, inte helt oväntat, svårigheten med tonmarkeringar. Detta skulle i sin tur 

visa sig ge upphov till ytterligare dilemman. Statistik visar att endast i 5 % av fallen 

skrivs tonmarkering ut, och användningen är i praktiken frivillig. Systemet uppmanar 

till användning i de fall då missförstånd kan uppstå. Detta innebar i praktiken att ton 

                                                      
24

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Xianxing Mangwen De 

Tedian Ji Zuoyong” «现行盲文的特点及作用» (Den gällande blindskriftens karaktärsdrag och funktion). 
23 oktober 2007. 
25

 ”Mangwen Gaige De Sichao” «盲文改革的思潮» (Blindskriftsreformernas tidsanda). 2:a stycket 
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uteblev allt som oftast för att komprimera textmassan, varje stavelse kortades med ett 

punktskriftstecken och textmassan minskade med cirka 30 %. Författare och läsare av 

texterna skapade sig en individuell uppfattning om vilka tonmarkeringar som kunde 

uteslutas och vilka som var oumbärliga, beroende på dennes språkförståelse, 

språkbruk, vokabulär och ämnesspecifika vetande.26 Följdaktningen uppstod 

missförstånd när författare och läsare värdesatt punktmarkeringars vikt olika. Det 

faller inte alltid naturligt för läsaren vad författaren åsyftat. Enighet rådde angående 

vikten av att revidera systemet, men inte gällande dess omfattning. 

Tre forskare träffades 1973 och kan utnämnas som medverkande till revideringen av 

systemet; Huang Nai, styrelseledamot vid utbildningsministeriet; lingvisten Li Jinxi (黎

锦熙), rektor för institutionen för litteratur vid Pekings lärarhögskola (北京师范大学文

学院) och Fu Liangwen (扶良文), tidigare ingenjör som engagerat sig i den kinesiska 

skriftspråksreformen. Målet var att uppföra ett system som på ett lämpligt vis 

uttrycker stavelser med tonmarkering inom ramen för två punktskriftsceller.27 De 

rikskinesiska stavelserna är 408 till antalet, och tonaccenterna är 5 (nollton medräknat), 

vilket medför att 2040 (408 x 5) unika par av punktskriftstecken måste bestämmas på 

ett ändamålsenligt vis. Samtidigt experimenterade Li Jinxi med tonnotationer för 

punktskrift i form av att låta cellernas storlek variera beroende på tonaccent. 

Experimentet omfattade även omplacering av punkter inom cellerna för att uttrycka 

japanska de stavelsesystemen hiragana och katakana (五十音图). Det var ur dessa 

experiment som Huang Nai och Fu Liangwen hämtade inspiration för att 1975 skapa 

det system som kom att kallas Tvåcellspunktskrift med tonmarkering (带调双拼盲文

方案). 1977 fick det nya systemet stöd av utbildningsministeriets viceminister (教育部

副部长) Li Qi (李琦) och flertalet skolor för blinda inledde experimentell undervisning 

med det nya systemet.28 Strukturen för orddelning bygger direkt på Den gällande 

blindskriftens, men translitterationsförfarandet revideras fullständigt. Nu skulle varje 

                                                      
26

 ”Daidiao Shuangpin Yu ’Hanyu Shuangpin Mangwen’” «带调双拼与«汉语双拼盲文 »» (Dubbla celler 
med tonmarkering och ”kinesisk tvåcellspunktskrfit”). 2:a stycket 
27

 Ibid. 3:e stycket 
28

 Ibid. 5:e stycket 
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stavelse, inklusive ton, beskrivas med två punktskriftstecken. Följande huvuddrag kan 

lyftas fram:29 

 Systemet undviker internationella beteckningar för att på ett effektivare sätt 

fånga kinesiskans karaktärsdrag och uttrycka det talade språkets struktur. 

 Translitteration sker genom pinyinsystemet. 

 Uppbyggnaden är jämförelsevis komplex och translitteration sker i fyra steg; 

förled, mellanled, slutled, tonmarkering. 

 Förteckningen för translitteration är anpassad till frekvenser av användandet 

utav de aktuella stavelserna. De stavelser som förekommer sällan i språket 

skrivs med punktskriftstecken med många punkter, och stavelser som är vanligt 

förekommande skrivs med färre punkter. 

 Kortskrift utvecklades med vanliga förkortningar för att minska textmassan och 

öka läshastigheten. 

Användandet av Tvåcellspunktskrift med tonmarkering fortgick men utvecklingen av 

systemet pågick fortfarande. Huang Nai och Fu Liangwen sökte att optimera det nya 

systemet med fyra riktpunkter; tydliga transkriberingar, standardiserat uttal, kompakt 

textmassa med få punkter, lätt att lära och använda.30 Förbättringar realiserades 

ständigt och 1986 beslutade utbildningsministeriet att verifiera det nya systemets 

effektivitet. Med det nya namnet 1975-års kinesisk blindskrift (汉语盲文七五方案) 

inleddes prövningar av det nya systemet i sju städer (Siping 四平, Taiyuan 太原, 

Changsha 长沙, Beijing 北京, Nanchang 南昌, Kunming 昆明 och Kaifeng 开封).31 

Systemet jämfördes med det standardiserade systemet Den gällande blindskriften, och 

resultatet visade på överlägsenhet i flera punkter. Användandet av Tvåcellspunktskrift 

med tonmarkering erbjöd korrekta och platsbesparande translitterationer. Feltolkning 

av texter minskade och även klassisk kinesiska kunde utforskas av synskadade. Det 

visade sig även att studenter som inte hade rikskinesiska som modersmål nu lättare 

kunde förstå och träna rikskinesiskt uttal.  

                                                      
29

 Ibid. 7:e stycket 
30

 Ibid. 8:e stycket 
31

 Ibid. 9:e stycket 
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Fyra riksomfattande forskningsseminarier kom att fortsätta forskningen kring 1975-års 

kinesisk blindskrift. Inom ramen för dessa sammanträden reviderades uppställningarna 

av punktskriftstecknens fyra element (förled, mellanled, slutled, tonaccent). Stor fokus 

låg på tonmarkeringar och slutled -ei. 1991 fastställdes förledens utformning och 

systemet bytte ånyo namn till Kinesisk tvåcellspunktskrift (汉语双拼盲文方案). Året 

därefter vidareutvecklades kortskriftsystem och ämnesspecifika undersystem.  
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3 Rådande punktskrift i Folkrepubliken Kina 

 I dagens Kina används två system för punktskrift parallellt. De båda systemen skiljer 

sig åt markant i avseende av translitterationsmetodik och hur man väljer att 

strukturera upp stavelserna i dess beståndsdelar. Det är emellertid så att 

uppbyggnaden av sär- och sammanskrivningsregler är samma. Dessa gemensamma 

bestämmelser kommer först att presenteras. Därefter kommer det faktiska 

transkriberingsförfarandet för de två vedertagna punktskriftssystemen, Den gällande 

blindskriften och Kinesisk tvåcellspunktskrift, att klargöras. 

3.1 Kinesisk blindskrift i Hong Kong, Macao och Taiwan 

Talad kinesiska i Hong Kong och Macao är av dialekten kantonesiska och dessa båda 

områden har fram till ett par år tillbaka brukat blindskrift anpassad för kantonesiska. 

Nu arbetar de båda regionerna för implementering av Den gällande blindskriften. 

Taiwan har varit utanför influens av de omarbetningar som rådde på fastlandskina, och 

använder en reviderad framställning av Xin Mu Ke Ming.32 

3.2 Vikten av sär- och sammanskrivning 

Vad som särskiljer den kinesiska punktskriften från kinesisk svartskrift är bland annat 

sär- och sammanskrivningsreglerna. Dessa utgör nämligen ett viktigt tillägg för att 

läsaren ska kunna förstå vad som åsyftas med en viss text. Forskningen kring kinesisk 

punktskrift på senare tid har lagt stort fokus på just sär- och sammanskrivning. Kinesisk 

svartskrift använder som bekant ingen orddelning och skrivtecknen följer varandra 

utan blanksteg. Punktskriften följer däremot inte detta mönster. En blind eller 

synskadad läsare kan vid läsning av taktil skrift inte lika bekymmersfritt som en seende 

läsare, uppfatta var ord börjar och slutar. När läsaren känner med fingertopparna kan 

denne endast få information om vilken stavelse som åsyftas, inte exakt vilket tecken. 

Kinesiska ord kan bestå av många olika antal skrivtecken, och för att underlätta för 

läsaren delas orden med blanksteg.33 Dessa problem är inte punktskriftens allena, utan 

                                                      
32

 ”Hanyu Mangwen De Chansheng Yu Fazhan” «汉语盲文的产生与发展» (Kinesiska blindskriftens 
uppkomst och utveckling). 7:e stycket 
33

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Fenci Lianxie Zai Hanyu 

Mangwen Zhong De Zuoyong Ji Jiben Yuanze” «分词连写在汉语盲文中的作用及基本原则» (Sär- och 
sammanskrivningsprinciper för kinesisk blindskrift). 23 oktober 2007. 4:e stycket 
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samliga försök till romanisering av kinesiska skriftspråket möter samma svårigheter. 

Försök till translitteration av kinesiska skrivtecken till latinska teckensystemet har 

gjorts i omgångar med varierande resultat. Det nu officiellt vedertagna systemet är 

kinesisk pinyin (汉语拼音; stavat ljud), vilket har bestämda föreskrifter gällande sär- 

och sammanskrivning. Vad beträffar punktskriftens utveckling i Kina infördes inte 

formella regler förrän i samband med Huang Nais lansering av Den gällande 

blindskriften år 1953.34 Tidigare taktila system för kinesiska som Kangxi-blindskriften 

och Xin Mu Ke Ming saknade fastställda regelverk för sär- och sammanskrivning. I flera 

omgångar omarbetades normerna och december 1993 i Peking kunde regelverket för 

sär- och sammanskrivning av kinesiskpunktskrift (汉语盲文分词连写规则) fastslås.35 

Tre grundprinciper kan lyftas fram: 

 Ordföljd, notation och grammatik ska stämma överrens med rikskinesiskan. 

 Det translittererade språket ska rätta sig efter sedvanlig talad kinesiska och ska 

ha förnuftsenlig sammansättning. 

 Reflektera över antalet stavelser i ord och överväga alternativ för att underlätta 

förståelsen. Utspridda enstaviga bör om möjligt på lämpligt vis undvikas. 36 

3.3 Generella sär- och sammanskrivningsregler 

Gällande huvudregler beträffande orddelning och sammanskrivning för kinesisk 

punktskrift kommer inledningsvis att presenteras. Specifika strukturer för olika 

ordklasser och konstruktioner följer därefter. De generella reglerna är följande: 

 Translitteration sker ord för ord och blanksteg införs ej mellan stavelserna i ord 

med flera morfem. Flerstaviga ords morfem (och till följd därav skrivtecken) har 

många gånger egna betydelser och kan i sammansättning med andra morfem 

få ytterligare eller helt andra innebörder. Således är det viktigt att flerstaviga 

ord sammanskrivs för att inte missförstånd ska uppstå. Exempel: 

朋友 (vän) 同学 (skolkamrat) 年轻 (ung) 

电视机 (TV) 图书馆 (bibliotek) 巧克力 (choklad) 

                                                      
34

 ”Fenci Lianxie Zai Hanyu Mangwen Zhong De Zuoyong Ji Jiben Yuanze” «分词连写在汉语盲文中的作

用及基本原则» (Sär- och sammanskrivningsprinciper för kinesisk blindskrift). 7:e stycket 
35

 Ibid. 8:e stycket 
36

 Ibid. 9:e stycket 
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 Ord i långa namn och fasta fraser särskrivs för att undvika allt för långa 

sammanhängande textrader utan blanksteg. Exempel: 

中华   |   人民   |   共和国 (Folkrepubliken Kina) 

中国   |   社会   |   科学院 (Kinesiska akademien för samhällsvetenskap) 

«现代   |   汉语   |   词典» (Lexikon för modern kinesiska) 

 Ord och kortare fasta fraser omfattande två eller tre skrivtecken som uttrycker 

en betydelse delas inte. Särskrivning skulle då innebära att de enskilda 

morfemen i vissa fall skulle kunna få en annan betydelse om de sammanskrevs 

med föregående eller efterföljande ord. Exempel: 

全国 (Riksomfattande) 对不起 (Förlåt) 背地里 (Bakom någon rygg) 

 Fraser som omfattar fyra eller fler stavelser delas upp ord för ord, om detta är 

möjligt. Exempel: 

国营   |   商店 (Statsägd affär) 

劳动   |   模范 (Arbetarhjälte) 

晶体管   |   功率   |   放大器 (Transistorförstärkare) 

 Korta ord, bestående av en eller två stavelser, som har en nära relation i den 

form som de framställs sammanskrivs med varandra. Detta för att undvika 

självständiga enstaviga ord och på så vis underlätta läsning och förståelse. 

Exempel: 

新中国 (Nya Kina, eg. Folkrepubliken Kina) 很好 (Mycket bra) 

盲文书 (Bok i taktil skrift)  不错 (Inte illa, eg. Bra) 37 

3.3.1 Substantiv och egennamn 

Regler för sär- och sammanskrivning av substantiv, namn samt positionsord och 

konstruktioner av dessa är som följer: 

 Prefix före substantiv eller namn, av typen 副 (vice-), 总 (chefs-), 非 (icke-), 反 

(anti-), 无 (-lös) etc., sammanskrivs med rotmorfemet oavsett om dessa är av 

                                                      
37

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Fenci Lianxie De Yiban 

Yuance” «分词连写的一般原则» (Generella principer gällande sär- och sammanskrivning). 23 oktober 
2007. 
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en eller två stavelser. Exempel: 

非金属 (Ickemetall) 副总工程师 (Vice chefsingenjör) 超声波 (Ultraljud) 

 Suffix efter substantiv och namn, av typen 子(substantivsuffix), 儿 (Retroflext 

finalt ljud), 性 (-lighet), 员 (-person), 家 (person inom ett yrkesområde), 化 (-

isation, -isering), 们 (suffix för att markera pluralis), 主义 (ideologisk -ism) etc., 

sammanskrivs med rotmorfemet. Exempel: 

鸟儿 (Fågel)  资本主义 (Kapitalism) 

工作者 (Arbetare) 现代化 (Modernisering) 

 Suffix efter fraser sammanskrivs med den sista delen i uttrycket. Dock inte om 

sista ordet i frasen utgör ett objekt, i de fallen särskrivs suffixet från detta. 

Exempel: 

兄弟   |   姐妹们  (Bror | Syster - pluralsuffix) 

   Bröder och systrar, syskon 

新闻   |   工作者  (Nyheter | Arbetare) 

   Nyhetsarbetare 

参加   |   会议   |   者 (Medverka | Sammanträde | -are) 

   Konferensmedverkare 

 Enstaviga substantiv som förekommer duplicerat sammanskrivs. Exempel: 

人人 (Alla) 年年 (Varje år) 天天 (Alltid) 事事 (Allt) 

 Personnamn, smeknamn och pseudonymer sammanskrivs oavsett antalet 

stavelser. Titlar och enstaviga tilltal som 小 (lilla) eller 老 (gamle) sammanskrivs 

också, men tvåstaviga tilltal särskrivs från namnet . Exempel: 

张先生 (Herr Zhang) 田主任 (Direktör Tian) 小曹 (Lilla Cao) 

庆嫂 (Ingifta syster Qing) 王青   |   表弟 (Kusin Wang Qing) 

 Platsnamn innehållande enstaviga landskapbetingade morfem sammanskrivs. 

Om två eller flera morfem bildar landskapsordet särskrivs platsnamnet. 

Exempel: 

太平洋 (Stilla havet) 黄河 (Gula floden)  洞庭湖 (Dongtingsjön) 

华北   |   平原 (Nordkinesiska slätterna) 珠江   |   三角洲 (Pärlflodsdeltat) 

 Egennamn som föregås eller följs av attribut sammanskrivs om attributet är 

enstavigt, eller om attributet är tvåstavigt och egennamnet är enstavigt. I 
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övriga fall särskrivs egennamnet från alla föregående attribut. Exempel: 

南美洲 (Sydamerika) 东南亚 (Sydostasien) 

中关村   |   大街 (Zhongguancun- avenyn) 

 Positionsord placeras enligt rikskinesisk grammatik efter substantivet. Vid 

enstaviga substantiv sammanskrivs postpositionsordet, annars särskrivs det. 

Substantiv som föregås av kvantitet och måttsord särskrivs också från 

positionsordet. Exempel: 

山上 (Över bergen) 海外 (Bortom havet) 树下 (Under trädet) 

桌子   |   上 (På bordet)  一个月   |   内 (Inom en månad) 

 Positionsord som i sig självt utgör ett platsord sammanskrivs, men i de fall då 

de utgör ett positionsord till ett substantiv särskrivs dessa från varandra. 

Upprepningar av dessa positionsord sammanskrivs också. Exempel: 

以前 (Tidigare) 里头 (Insidan) 左右 (Omkring) 

里里外外 (In- och utsidan) 国   |   内外 (In- och utrikes) 

宇宙   |   之间 (I universum) 38 

3.3.2 Verb 

Regler för sär- och sammanskrivning av verb är som följer: 

 Verb som förekommer fördubblat sammanskrivs, oavsett om de skiljs av yi(一) 

eller le (了). Fördubblade tvåstaviga verb sammanskrivs om stavelserna 

fördubblas inbördes men särskrivs om hela verbet återupprepas. Verb som 

föregås av yi (一) då yi inte har betydelsen av siffran ett sammanskrivs. Exempel: 

看看 (Kasta ett öga på) 数一数 (Räkna ihop) 说说笑笑 (Tramsa) 

考虑   |   考虑 (överväga)  一看 (När jag fick syn på…) 

 Verb som följs av suffix guo (过), le (了) eller zhe (着) sammanskrivs med 

suffixet. Om två eller fler efterföljande verb följs av något av suffixen särskrivs 

verben från varandra och suffixet sammanskrivs med det sista verbet. Exempel: 

学习着 (Studerande) 思考过 (Reflekterat) 

参观   |   访问了 (Observerat och intervjuat) 

                                                      
38

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Mingci” «名词» 
(Substantiv). 23 oktober 2007. 
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 Frågekonstruktioner av dubblerade verb som delas av negationen bu (不) 

sammanskrivs om verbet är enstavigt eller tvåstavigt och andra stavelsen inte 

förekommer före negationen bu. I andra fall särskrivs verben och negationen 

sammanskrivs med det andra verbet. Exempel (obs. subjekt utelämnas): 

听不听 (Lyssnar) 认不认识 (Är bekant med) 研究   |   不研究 (Forskar) 

 Verb som följs av objekt särskrivs från objektet. Vid konstruktioner där verb och 

objekt delas av andra element som måttsord, särskrivs även dessa från både 

verb och objekt. Exempel: 

吃   |   鱼 (Äta fisk) 打   |   电话 (Ringa ett telefonsamtal) 

结了   |   婚 (Gift sig) 说了   |   很多   |   话 (Pratade jättemycket) 

 Prepositionerna cheng (成) och wei (为) sammanskrivs med enstaviga verb, och 

särskrivs från tvåstaviga verb. Exempel: 

化成   |   蒸汽 (Förånga) 建设   |   成   |   公园 (Bygga en park) 

 Uttryck med verb och potentialismarkör de (得) eller negerad potentialismarkör 

bu (不) sammanskrivs. Detta gäller även verb som följs av de(得) eller bu de (不

得) med betydelsen att verbet är utförbart eller inte. Exempel: 

看得见 (Synlig) 听不懂 (Kan inte förstå) 计算不得 (Outräkningsbart) 

 Substantiv och adjektiv som följs av suffixet hua (化) för att bilda ett substantiv 

sammanskrivs med suffixet. Exempel: 

酸化 (Försurning) 全球化 (Globalisering) 

 Då verb följs av kvantitet och eventuellt måttsord särskrivs verbet från de 

övriga. Exempel: 

看   |   一下 (Titta lite) 拿   |   点   |   东西 (Ta några saker) 

 När verb tillsammans med positionsord utgör tidsadverbial särskrivs dessa från 

varandra som huvudregel. Utgör dessa däremot en fast fras sammanskrivs 

dessa. Exempel: 

看   |   后 (Efter att någon sett) 走   |   前 (Före någon har gått) 

生前 (Under någons livstid) 

 Hjälpverb som föregår verb särskrivs från huvudverbet. Även verb som 

beskriver en känsla inför ett annat verb särskrivs från huvudverbet. Exempel: 

能   |   说 (Kan säga) 敢   |   去 (Vågar åka dit) 想   |   爱 (Saknar att älska) 
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 Enstaviga riktningskomplement efter tvåstaviga verb samt tvåstaviga 

riktningskomplement efter enstaviga verb sammanskrivs med verbet. Detta 

gäller även för uttryck i positiv och negativ potentialis. Tvåstaviga verb som 

efterföljs av tvåstaviga riktningskomplement samt enstaviga verb följt av 

partikel och tvåstavigt riktningskomplement särkskrivs från varandra. 

Tvåstaviga verb följt av tvåstaviga riktningskomplement i potentialis särskrivs 

från komplementet. Markören de (得) eller bu (不) sammanskrivs med 

riktningskomplementet. Exempel: 

放下 (Lägga ned) 估计到 (Approximera) 跑出去 (Springa ut) 

考虑得到 (Tänkt igenom) 发展   |   起来 (Utvecklat) 

生产   |   不出来 (Oproducerbar) 

 I satser där verb följs av både objekt och riktningskomplement särskrivs 

objektet från andra delar. Exempel: 

拾起   |   头   |   来 (Lyfta upp huvudet) 39 

3.3.3 Adjektiv 

Regler för sammanskrivning och särskrivning av adjektiv är som följer: 

 Adjektiv som fördubblas sammanskrivs alltid, oavsett om det är enstavigt eller 

tvåstavigt. Även tvåstaviga adjektiv som vid fördubbling skrivs i mönstret ABAC 

sammanskrivs. Även retroflex final sammanskrivs. Exempel: 

慢慢 (Långsam) 清清楚楚 (Klar) 糊里糊涂 (Förvirrad) 好好儿 (Bra) 

 Dubblerade adjektiv som delas av negationen bu (不) i frågekonstruktioner 

sammanskrivs på samma vis som verb i liknande uttryck. Exempel: 

好不好 (Bra) 明不明白 (Uppenbar) 漂亮   |   不漂亮 (Vacker) 

 Adjektiv sammanskrivs med efterföljande partiklar le (了), zhe (着) eller guo 

(过). Exempel: 

红了   |   一点 (Rodnade lite) 快了   |   一步 (Snabbade på lite) 

 Enstaviga adjektiv som följs av rörelseverb och riktningskomplement 

sammanskrivs. Tvåstaviga adjektiv eller enstaviga adjektiv med efterföljande 
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 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Dongci” «动词» (Verb). 
23 oktober 2007. 



25 
 

partikel som följs av rörelseverb och riktningskomplement särskrivs. Exempel: 

大起来 (Förstorades upp) 冷了   |   下来 (Kyldes ned) 

繁荣   |   起来 (Blomstrade upp) 

 Satser där adjektiv efterföljs av markör de (得) eller bu (不), rörelseverb och 

riktningskomplement sammanskrivs om adjektivet är enstavigt. Är adjektivet 

tvåstavigt särskrivs detta från de övriga elementen. Exempel: 

热闹   |   得起来 (Upplivningsbart) 热不起来 (Ouppvärmbart) 

 Adjektiv som följs av komplement jile (极了) sammanskrivs alltid. Exempel: 

棒极了 (Fantastiskt) 痛快极了 (Överlycklig) 

 Komplement dian (点), xie (些) och dianr (点儿) sammanskrivs med föregående 

enstaviga adjektiv och särskrivs med tvåstaviga. Om det i satsen mellan 

adjektivet och komplementet finns andra ord, särskrivs adjektivet. Exempel: 

快些 (Lite snabbare) 轻松   |   点 (Lite mer avslappnat) 

短   |   一些 (Lite kortare) 

 Enstaviga adjektiv som föregår eller efterföljer dubblerade enheter 

sammanskrivs. Exempel: 

蒙蒙亮 (Gryning) 绿油油 (Grönskande grön) 40 

3.3.4 Siffor och måttsord 

Regler för sär- och sammanskrivning av siffror och måttsord är som följer: 

 Siffror som utgör heltal sammanskrivs alltid. Exempel: 

十五 (15) 二十一 (21) 二万三千八百九十一 (23 891) 

 Täljare och nämnare i bråktal delas av zhi (之) på samma sätt som i kinesisk 

svartskrift. Markören zhi särskrivs från både täljare och nämnare. Exempel: 

十分   |   之   |   一 (En tiondel) 百分   |   之   |   三十 (Trettio hundradelar) 

 Vedertagna kortformer av portionstal (procent, promille, ppm etc.) 

sammanskrivs. Exempel: 

七成 (70 procent) 八分 (8 procent) 九厘 (9 promille) 
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 Decimaltal sammanskrivs alltid. Exempel: 

零点三 (0,3) 四十点六 (40,6) 

 Prefix som föregår siffror som di (第), tou (头) eller chu (初) sammanskrivs med 

siffran. Exempel: 

第十六 (Sextonde) 头一 (Främsta) 

 Enstaviga siffror (dvs. heltalssiffror 1-10) som följs av måttsord eller enstaviga 

substantiv sammanskrivs. Om efterföljande måttsord är en sammansatt fras 

särskrivs denna. Exempel: 

四人 (4 människor) 三公里 (3 kilometer) 九米 (9 meter) 

八   |    平方   |   公里 (8 kvadratkilometer) 

 Flerstaviga siffror sammanskrivs med efterföljande måttsord om detta är 

enstavigt, och särskrivs om detta är flerstavigt. Om flerstaviga siffror följs av 

enstaviga substantiv sammanskrivs dessa. Exempel: 

三百八十一米 (381 meter) 三万人 (30 000 människor) 

二十   |   公里 (20 kilometer) 五十   |   立方   |   厘米 (50 kubikcentimeter) 

 Siffror kan skrivas med arabiska siffror såväl som med kinesiska skrivtecken. 

Arabiska siffror som följs av enstaviga måttsord eller substantiv sammanskrivs. 

Siffran och måttsordet sammanskrivs oftast med ett bindestreck, som kan 

uteslutas om kontexten tillåter och missförstånd är uteslutet. Exempel: 

10-个 (10 stycken) 1995 年 (År 1995) 

 Enheter som är komponerade av andra delenheter sammanskrivs, men 

särskrivs med föregående siffra. Exempel: 

四十   |   千瓦小时 (40 kilowattimmar) 八十   |   吨公里 (80 tonkilometer) 

 Approximationer av siffror sammanskrivs. Även konstruktioner med 

approximationsmarkörer ji (几), lai (来), duo (多) eller ba (把) sammanskrivs. 

Om substantiv följer särskrivs detta, med undantag för approximation med ba 

(把). Exempel: 

七八个 (7-8 stycken) 几千 (Några tusen) 七十来岁 (Drygt 70 år) 

 三个来   |   月 (Drygt 3 månader) 二十多米 (Mer än 20 meter) 

万把字 (Omkring 10 000 tecken) 
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 Ospecificerade antal (några, många, fåtal etc.) särskrivs med substantivet. 

Observera att när markören ba (把) används i det här sammanhanget 

sammanskrivs inte substantivet. Exempel: 

许多   |   年 (Många år) 若干   |   个 (Några stycken) 

个把   |   月 (En eller två månader) 

 Suffix till siffror i form av rest av heltal sammanskrivs alltid. Exempel: 

一年半 (Ett och ett halvt år) 六斤八 (3,4 kilogram) 

 Dubblerade enstaviga måttsord förekommer oftast framför substantiv och 

implicerar betydelsen ”varje”. Dessa sammanskrivs alltid. Exempel: 

个个 (Varje) 条条 (Varje) 41 

3.3.5 Pronomen 

Regler för sär- och sammanskrivning gällande pronomen är som följer: 

 Stavelser i personliga pronomen, demonstrativa pronomen och interrogativa 

pronomen sammanskrivs. Exempel: 

别人 (Andra personer) 这里 (Här) 为什么 (Varför) 

 Demonstrativa pronomen och interrogativa pronomen sammanskrivs med efter 

följande enstaviga substantiv eller enstaviga måttsord. Exempel: 

每人 (Varje människa) 这山 (Det här berget) 哪个 (Vilken) 

 Demonstrativa pronomen och interrogativa pronomen särskrivs med 

efterföljande siffra och måttsord. Exempel: 

这   |   一年 (Det här året) 哪   |   几位 (Vilka personer) 

 Personliga pronomen sammanskrivs med efterföljande enstaviga substantiv. 

Exempel: 

我国 (Mitt land) 你妈 (Din mor) 她省 (Hennes provins) 42 

3.3.6 Adverb 

Regler för sär- och sammanskrivning gällande adverb är som följer: 
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和量词» (Siffror och måttsord). 23 oktober 2007. 
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 Tvåstaviga adverb sammanskrivs. Exempel: 

正在 (I färd med) 将要 (Ska) 未曾 (Aldrig förr) 

 En del två- och trestaviga adverb börjar med stavelsen xiang (相). Tvåstaviga 

sammanskrivs, i trestaviga adverb särskrivs första stavelsen xiang (相) från de 

övriga stavelserna. Exempel: 

相应 (Motsvarande) 相符 (Matchande) 相   |   碰撞 (Kolliderande) 

 Adverb som i sig självt består av en sammansättning av ett adverb och ett verb 

särskrivs från varandra som regel. Dock sammanskrivs allmänt vedertagna 

sammansättningar av detta slag. Exempel: 

却   |   是 (Visserligen) 就是 (Precis) 从未 (Aldrig) 

 För adverb som utgör ett kortare stycke särskrivs samtliga stavelser. Exempel: 

一   |   学   |   就   |   会 (Med omedelbart bemästrande) 

边   |   走   |   边   |   说 (Ömsom gående och ömsom pratande) 

 Adverb som bildas genom hopsättning av bu (不) och efterföljande substantiv, 

siffra, verb, hjälpverb, adjektiv, preposition eller enstavigt adverb 

sammanskrivs. Exempel: 

不法 (Laglöst) 不一 (Varierande) 不怕 (Orädd) 

不发展 (Outvecklande) 不能 (Omöjlig) 不很 (Ringa) 

 Allmänt vedertagna flerstaviga adverb som i sig självt är kompositioner av bu 

(不) och ett adverb sammanskrivs som huvudregel. Följer däremot härefter ett 

hjälpverb särskrivs adverbet och bu (不) sammanskrivs med hjälpverbet. 

Exempel: 

决不 (Inte alls) 可不是 (Precis så) 并   |   不能 (Kan verkligen inte) 

 Adverb konstruerade av dubbla bu (不) delade av hjälpverb sammanskrivs om 

de inte följs av enkelstavigt verb. Efterföljande enkelstaviga verb sammanskrivs 

i förkommande fall med den andra stavelsen bu (不). Exempel: 

不能不   |   改变   |   计划 (Har inget annat val än att byta plan) 

不得   |   不去 (Måste åka dit) 不可   |   不看 (Måste titta)  

Observera att för adverb gällande regler för sammanskrivningar med negationen bu 

(不) inte gäller för andra ordklasser. Exempel: 



29 
 

这   |   不   |   清楚了   |   吗？ (Är detta inte klart?) 

那本   |   书   |   不   |   在   |   这儿   |   吗？(Är inte den där boken här?) 43 

3.3.7 Prepositioner 

Regler för sär- och sammanskrivning av prepositioner är som följer: 

 Som huvudregel särskrivs prepositioner från andra ord. Exempel: 

把   |   门   |   开开 (Öppna dörren) 为   |   人民   |   服务 (Tjäna folket) 

 Prepositionerna zai (在), gei (给), dao (到) och yu (于) sammanskrivs med 

föregående enstaviga verb, men särskrivs från verbet om detta är flerstavigt. 

Exempel: 

我们   |   站在   |   山上   |   看   |   日出 (Vi står uppe på berget och tittar på 

soluppgången) 

马克思   |   诞生   |   于   |   1818 年 (Karl Marx föddes år 1818) 

Vedertagna sammansatta fraser av verb och prepositioner sammanskrivs. 

Exempel: 

估计到 (Uppskatta) 认识到 (Lärt känna) 有利于 (Haft fördel av) 

 Prepositionerna wang (往), xiang (向) och chao (朝) sammanskrivs med 

efterföljande enstavigt riktningsord. Om dessa prepositioner förekommer efter 

ett verb, sammanskrivs de i stället med verbet. Exempel: 

向前   |   看 (Titta frammåt) 往南   |   走 (Gå söderut) 

列车   |   开往   |   上海 (Tåget åker mot Shanghai) 

 Fyrastaviga prepositionssatser som i sig utgör kinesiska idiom (成语) eller är av 

likartad struktur sammanskrivs. Även prepositionssatser med er (而) 

sammanskrivs. Exempel: 

从上到下 (Från de högsta till de lägsta) 由东往西 (Från öst till väst) 

自上而下 (Från topp till tå) 自始至终 (Från början till slut) 
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 Prepositionen bei (被) sammanskrivs med några44 efterföljande substantiv och 

verb. Exempel: 

被领导 (Blir ledd) 被压迫 (Blir förtryckt) 被选举权 (Blir röstberättigad)45 

3.3.8 Konjunktioner 

Samtliga stavelser i konjunktioner sammanskrivs utan undantag. Konjunktioner som 

förekommer i två led, sammanskrivs i förekommande fall i båda leden. Exempel: 

但是 (Men) 或是 (Eller) 若是 (Om) 即使 (Även om) 

与其…不如 (Hellre än… så) 只要…就 (Så länge… så) 46 

3.3.9 Partiklar 

Partiklar i kinesiska språket indelas i tre huvudgrupper: strukturpartiklar (结构助词), 

tempuspartiklar (时态助词) och modala partiklar (语气助词). Regler för sär- och 

sammanskrivning av dessa är som följer: 

Strukturpartiklar används i kinesiska för att uttrycka den strukturella eller grammatiska 

förhållandet mellan ord i en mening. 

 Attributmarkören de (的) och adverbialmarkören de (地) särskrivs från 

intilliggande ord. Gradkomplementmarkören de (得) sammanskrivs med 

huvudordet. Exempel: 

我们   |   伟大   |   的   |   祖国 (Vårt stora land) 

他   |   慢慢   |   地   |   散步 (Han gick långsamt) 

热得   |   出汗 (Svettande hetta) 

 Strukturpartikeln zhi (之) särskrivs alltid från intilliggande ord. Exempel: 

黑金   |   之   |   国 (Svarta guldets land) 

最   |   发达   |   国家   |   之   |   一 (Ett av de mest utvecklade länderna) 
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 Strukturpartikeln suo (所) särskrivs som huvudregel från föregående verb. 

Vedertagna satser av detta slag sammanskrivs. Exempel: 

她   |   所   |   问   |   的   |   问题 (Frågan som hon ställer) 

所谓 (Så kallad) 所有 (Alla) 所在地 (Plats) 

Tempuspartiklar, exempelvis le (了), guo (过) eller zhe (着) som följer adjektiv eller 

verb sammanskrivs med dessa. För exempel se styckena som behandlar respektive 

ordklass. 

Modala partiklar är sådana som ger uttryck för i vilken stämning meningen framställs 

eller med vilken attityd talaren eller författaren har. I och med kinesiska talspråkets 

tonaccenter lämnas inte stort utrymme att uttrycka detta med förändringar i tonläge. 

Förändringar i tonläge kan innebära att betydelsen ändras, i stället används modala 

partiklar i större utsträckning.47 Partiklar med placeras som ett satssuffix och särskrivs 

med föregående ord. Exempel: 

我   |   马上   |   走   |   了 (Nu går jag) 块   |   下雨   |   了 (Snart regnar det) 48 

3.3.10 Interjektioner 

Regler för sär- och sammanskrivning av interjektioner är som följer: 

 Interjektioner särskrivs från intilliggande ord. Har interjektionen flera stavelser 

sammanskrivs dessa. Upprepningar av interjektioner i till exempel sångtexter 

särskrivs dessa på lämpligt sätt för att anpassas till kompositionen. Exempel: 

啊！太好   |   了！ (Åh, mycket bra) 哈哈，我   |   赢了 (Haha, jag vann) 

 Ljudimitationer sammanskrivs om de har färre än fyra stavelser. Fyrastaviga 

ljudimitationer sammanskrivs om de inbördes stavelserna saknar mönster, eller 

om det är två dubblerade stavelser. Fyrastaviga ljudimitationer som i sig självt 

består av två identiska tvåstaviga interjektioner särskrivs. Exempel: 
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扑通！ (Plask!) 哗哗啦啦！ (Kras!) 

叮当   |   叮当！ (Pling plong!) 叮零咚隆！ (Ding dong!) 49 

3.3.11 Sammansatta fraser 

Regler för sammanskrivning av fraser bestående av enstaviga ord är som följer: 

 Enstaviga substantiv och positionsord som följer efter varandra sammanskrivs 

om de till antalet inte överstiger fem. Exempel: 

工农兵 (Arbetare, bönder och soldater, dvs. maoismens primära grupper) 

油盐酱醋 (Olja, salt, soja och vinäger) 

 Allmänt vedertagna enstaviga förkortningar för egennamn som följer direkt 

efter varandra sammanskrivs om de till antalet inte överstiger fyra. Exempel: 

英美法   |   三国 (Länderna Storbritannien, USA och Frankrike) 

明清   |   两代 (Dynastierna Ming och Qing) 

 Enstaviga verb som följer efter varandra sammanskrivs om de till antalet inte 

överstiger fyra. Exempel: 

哭笑 (Skratta och gråta) 来去 (Komma och gå) 

吃喝玩乐 (Äta, dricka, leka och roas) 

 Enstaviga adjektiv som följer efter varandra sammanskrivs om de till antalet 

inte överstiger fyra. Exempel: 

新旧 (Ny och gammal) 大中小 (Liten, mellan och stor) 50 

3.3.12 Modifierade satser 

Regler för sär- och sammanskrivning modifierade satser är som följer: 

 Fraser som består av substantiv som modifieras av attribut, sammanskrivs om 

substantivet eller attributet är enstavigt. Är substantivet och attributet eller 

attributen flerstaviga särskrivs dessa från varandra. Om enstaviga substantiv 

modifieras av flera attribut särskrivs attributen från huvudordet. Exempel: 
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人脑 (Människohjärna) 女工程师 (Kvinnlig ingenjör) 

女   |   大学   |   校长 (Kvinnlig universitetsrektor) 

红烧   |   牛肉 (Sjudande stekt nötkött) 

 Om ett enstavigt substantiv modifieras av attribut som resulterar i att frasen 

utgör en underordnad kategori till huvudordet särskrivs attribut från huvudord. 

Exempel: 

小河   |   水 (Bäckvatten) 

 Om två eller fler flerstaviga attribut modifierar ett substantiv särskrivs dessa 

från varandra. Är substantivet enstavigt sammanskrivs detta med det 

sistkommande attributet. Exempel: 

男   |   技术   |   人员 (Manlig teknikerpersonal) 

分词   |   连写法 (Sär- och sammanskrivningsregler) 

中国   |   青年报 (Kinesisk ungdomstidning) 

 Ämnesspecifika termer, exempelvis medicinska, kan avvika från ovanstående 

regler och sammanskrivs alltid. Exempel: 

拇长伸肌 (Tummens långa sträckarmuskel, musculus extensor pollicis longus) 

 Positionsord som utgör attribut sammanskrivs alltid med huvudordet. Exempel: 

右下角 (Nedre högra hörnet) 左右肩膀 (Höger och vänster axel) 

 Verb eller adjektiv som modifierar verb sammanskrivs med huvudverbet. 

Exempel: 

常见 (Vanlig) 进住 (Flytta in) 

 Siffror som följs av adjektiv och substantiv (eller måttsord) sammanskrivs om 

de alla delar är enstaviga, annars särskrivs samtliga delar. Exempel: 

一小段 (Ett litet segment) 四大件 (Fyra stora komponenter) 

九   |   大   |   行星 (Nio stora planeter) 

 Positionsord qian (前), hou (后), shang (上), xia (下), tou (头) etc. som föregår 

siffror eller substantiv sammanskrivs med dessa. Exempel: 

后半月 (Senare halvan av månaden) 下一次 (Nästa gång) 
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 Enstaviga adverb som utgör attribut till enstaviga adjektiv sammanskrivs. 

Exempel: 

最好 (Bäst) 更美 (Ännu vackrare) 较快 (Relativt snabbt) 51 

3.3.13 Verb- objektsatser 

Regler gällande sär- och sammanskrivning för satser med verb och efterföljande objekt 

är som följer: 

 Satser där verb utgör predikat särskrivs verbet med efterföljande objekt. En del 

allmänt vedertagna, eller ämnesspecifika (exempelvis medicinska) fraser med 

enstavigt verb och enstavigt objekt sammanskrivs. Exempel: 

我   |   吃   |   饭 (Jag äter) 小王   |   养   |   猪 (Lille Wang avlar grisar) 

说话 (Prata) 迷人 (Fascinerande) 解毒 (Avgifta) 

 Fraser bestående av enstaviga verb som följs av enstaviga objekt sammanskrivs 

om dessa tillsammans utgör subjekt, predikat eller attribut i en sats. Exempel: 

读书   |   能   |   增长   |   知识 (Studier kan utöka kunskap) 

大家   |   参加了   |   造林 (Alla medverkar i skogsplanteringen) 

小王   |   是   |   种菜   |   模范 (Lille Wang är ett praktexempel som odlare) 52 

3.3.14 Predikat- komplementsatser 

Verb och komplement sammanskrivs om de sammanlagt inte innehåller mer än 3 

stavelser. Om det mellan verb och komplement finns en negation bu (不) 

sammanskrivs samtliga delar. Grupper om fyra stavelser särskrivs, finns negation 

sammanskrivs den med komplementet. Exempel: 

洗干净 (Tvätta rent) 准备不好 (Oförberedd)  

安排   |   不妥当 (Okonventionella förberedelser) 53 

                                                      
51

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Pianzheng Cizu” «偏正词

组» (Modifierade satser). 23 oktober 2007. 
52

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Dongbin Cizu” «动宾词组
» (Verb- objektsatser). 23 oktober 2007. 
53

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Shubu Cizu” «述补词组» 
(Predikat- komplementsatser). 23 oktober 2007. 
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3.3.15 Subjekt och predikat 

Regler för sär- och sammanskrivning av subjekt- predikatsatser är som följer: 

 Subjekt och predikat särskrivs som huvudregel. Exempel: 

雨   |   停   |   云   |   散   |   天   |   晴   |   了 (Regnet har slutat och det klarnar) 

我   |   走   |   你   |   留下 (Jag går och du stannar) 

 Enstaviga substantiv som tillsammans med enstaviga verb eller adjektiv utgör 

subjekt, objekt eller attribut sammanskrivs. Exempel: 

天早   |   很冷 (Tidigt på dagen är det kallt) 

杀人   |   手段   |   是   |   残酷   |   的，有   |   刀砍、斧劈   |   等 

(Mördarens tillvägagångssätt var brutalt och innefattade bl.a. kniv- och yxhugg) 

瑞典人   |   都   |   爱   |   吃   |   火烤   |   的   |   食品 

(Alla svenskar älskar att äta grillat) 

 Allmänt vedertagna satser bestående av enstaviga substantiv följt av enstaviga 

verb eller adjektiv sammanskrivs. Exempel: 

天明 (Gryning) 心想 (Tänka) 火烫 (Bränna) 

 Satser som uttrycker namn på medicinska termer som sjukdomar och 

tvåstaviga satser som uttrycker sjukliga symptom sammanskrivs även om dessa 

de facto är byggda av subjekt och predikat. Exempel: 

口干 (Torr i munnen) 偏头痛 (Migrän) 54 

3.3.16 Idiom 

Regler för sär- och sammanskrivning av kinesiska idiom är som följer: 

 Idiom som inte är fyrstaviga följer gängse regler för sär- och sammanskrivning。 

Exempel: 

破天荒 (saknar motstycke) 假慈悲 (Krokodiltårar) 

心   |   有   |   余   |   而   |   力   |   不足 (Har viljan men inte förmågan) 

 Fyrstaviga idiom vari det tydligt framgår att de är delade i subjekt och predikat 

särskrivs, annars sammanskrivs alla stavelser. Exempel: 

                                                      
54

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Zhuwei Cizu” «主谓词组» 
(Subjekt- predikatsatser). 23 oktober 2007. 
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对   |   牛   |   弹琴 (Kasta pärlor för svin) 以貌取人 (Döma av utseendet) 

自   |   以为   |   是 (Tro att man är ofelbar) 化险为夷 (Undvika olyckan) 55 

3.3.17 Förkortningar 

Tre typer av förkortningar förekommer ofta i kinesiska, och samtliga sammanskrivs 

alltid: 

 Tvåstaviga förkortningar bestående de första stavelserna i två av de 

oförkortade orden. Exempel: 

中共 från 中国共产党 (Kinas kommunistiska parti) 

政协 från 中国人民政治协商会议 (Kinesiska folkets politiskt rådgivande 

konferens) 

 Två eller tre enstaviga förkortningar som utgör attribut till ett gemensamt 

huvudord. Exempel: 

海陆空军 (Flottan, Marktrupper och Flygvapnet) 

大中小学 (Grundskola och universitet) 

 En siffra som följs av ett huvudord. Exempel: 

五爱 (5 förälskelser, dvs. Moderlandet, Folket, Kroppsarbetet, Vetenskapen, 

Socialismen) 

四害 (4 plågor, dvs. Råttor, Vägglöss, Flugor, Myggor) 56 

3.3.18 Klassisk kinesiska 

Klassisk kinesiska använder ofta enstaviga ord och upprepningar av stavelser är sällan 

förekommande. För texter i klassisk kinesiska särskrivs således flertalet av stavelserna. 

Av den anledningen är det rekommenderat att med transkribering till Den gällande 

blindskriften sörja för god tonmarkering. Exempel:  

知   |   己   |   知   |   彼   |   百战   |   不殆  (Känn dig själv och fienden, segra i strid) 57 

                                                      
55

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Chengyu” «成语» (Idiom). 
23 oktober 2007. 
56

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Lüeyu” «略语» 
(Förkortningar). 23 oktober 2007. 
57

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Gu Hanyu” «古汉语» 
(Fornkinesiska). 23 oktober 2007. 
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3.4 Uppbyggnad av translitterationsförfarandet 

Två punktskriftssystem används idag parallellt på fastlandet i Folkrepubliken Kina. Det 

system som används i störst utsträckning idag är Den gällande blindskriften. Metoden 

för translitteration grundar sig på pinyinsystemets romanisering av det kinesiska 

skriftspråket. Pinyin, och därigenom även punktskrift, är fonetiska 

translitterationssystem. Translitterationen från kinesisk svartskrift till kinesisk 

punktskrift sker i tre steg, nämligen: Skrivtecknen delas i ord, orden translittereras till 

pinyin och därefter till punktskrift. Translitteration i omvänd ordning sker i två steg: 

punktskrift till pinyin och sedan till tecken. Samtliga ord sammanskrivs i kinesisk 

svartskrift.58 En svårighet med translitteration till kinesisk svartskrift är emellertid att 

den övervägande majoriteten av stavelser kan representeras av mer än ett kinesiskt 

tecken. Forskning kring datorhjälpmedel för synskadade i Folkrepubliken Kina har visat 

att datorer kan, med hjälp av pinyin-lexikon och statistiska databaser över 

teckenfrekvenser i kinesiska texter, translitterera punktskrift till svartskrift med en 

felmarginal på under 6 % (under 4% om egennamn utelämnas).59 Följande 

instruktioner gällande de båda punktskriftssystemen kommer uteslutande att 

behandla translitteration från kinesisk svartskrift till kinesisk punktskrift. 

3.5 Translitterationsanvisningar för Den gällande blindskriften 

Translitteration med Den gällande blindskriften från kinesisk svartskrift till rikskinesisk 

punktskrift sker i tre steg.  

 Textmassan delas i ord enligt rådande sär- och sammanskrivningsregler. 

 De kinesiska skrivtecknen translittereras fonetiskt till pinyin. 

 Ur stavelserna framställda i pinyin utläses tre beståndsdelar (förled, mellan- 

och slutled samt tonaccent) och dessa translittereras var för sig i nämnd 

                                                      
58

Jiang Minghu; Zhu Xiaoyan; Gielen, Georges; Drábek, Elliott; Xia Ying; Tan Gang; Bao Ta. Braille to print 
translations for Chinese (Från punktskrift till tryckta översättningar i Kinesiska). Elsevier, 1999. s 2 
59

 Jiang Minghu; Zhu Xiaoyan; Xia Ying; Tan Gang; Yuan Baozong; Tang Xiaofang. Segmentation of 
Mandarin Braille Word and Braille Translation Based on Multi-knowledge (Sär- och sammanskrivning av 
kinesisk punktskift och översättning av punktskrift baserat på bred vetskap). Proceedings of ICSP2000, 
2000. s 3 
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ordning. Varje beståndsdel utgör en punktskriftscell men för att spara plats 

utesluts tonaccentcellen ofta. 60 

Steg ett har behandlats tidigare och kommer inte att diskuteras ytterligare. Denna 

uppsats kommer inte vidare att resonera kring pinyinsystemet, varför steg två inte 

heller kommer att utforskas vidare. Anvisningar för uppdelningen av stavelsernas 

beståndsdelar följer. Under redogörelsen av Den gällande blindskriften kommer 

mellan- och slutledet att benämnas slutled eftersom mellanledet inte translittereras 

separat. 

3.5.1 Translitteration av stavelsens beståndsdelar 

Rikskinesiskan har 408 stavelser och samtliga kan efter translitteration till pinyin delas 

in i förled och slutled.61 Dessa används i stor utsträckning för translitteration till 

punktskrift enligt Den gällande blindskriften, men det förekommer undantag.  

 Förled består oftast av inledande konsonant. Då förled saknas translittereras 

endast slutledet. Berörda stavelser är a, e, ai, yi, wu, o, yu , er, ai, ao, ei, ou, ya, 

yao, you, wa, wai, wei, wo, yue, an, ang, en, eng, yan, yang, yin, ying, wan, 

wang, wen, weng. Förleden w och y translittereras inte. Detta medför att 

stavelser med inledande w eller y skrivs om för att anpassas till slutleden, w 

skrivs om till ett u och y skrivs om till i (eller ü om uttalet av stavelsen är sådant). 

Exempel:  

万 (Tio tusen; pinyin: wan) translittereras endast med slutledet -uan. 

阳 (sol; pinyin: yang) translittereras endast med slutledet -iang. 

鱼 (fisk; pinyin: yu) translittereras endast med slutledet -ü. 

月 (måne; pinyin: yue) translittereras endast med slutledet -üe. 

Undantag är stavelsen weng som skrivs med slutledet -ong, stavelsen wei skrivs 

med slutledet -ui och stavelsen wu som skrivs med slutledet -u. 

                                                      
60

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Xianxing Mangwen 

Fang’an” «现行盲文方案» (Plan för Den gällande blindskriften). 23 oktober 2007. 
61

 För pinyinsystemets indexering över för- och slutled se lämplig ordbok eller lexikon, t.ex. Oxford 

Chinese Dictionary eller Lexikon för modern kinesiska (现代汉语词典). 
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 Förleden g, k och h delas med förleden j, q och x, då de aldrig kan kombineras 

med samma slutled. Om slutledet börjar med i eller ü ska förled läsas som j, q 

och x, annars som g, k och h. 

 Stavelserna zhi, chi, shi, ri, zi, ci och si skrivs endast med inledande konsonant 

det vill säga zh, ch, sh, r, z, c och s. Exempel: 

吃 (äta; uttalas chi) translitteras endast med förled ch.62 

Förleden translittereras enligt följande: 

B 

b 
P 

p 
M 

m 
F 

F 
D 

d 
T 

t 
N 

n 
L 

l 

C 

3 

G(J) 

g 
K(Q) 

k 
H(X) 

h 
ZH 

/ 

CH 

Q 

SH 

û 

R 

0 

Z 

Z 

S 

S 

 

Slutleden translittereras enligt följande: 

A 

* 
E 

? 
I 

9 
U 

U 
Ü 

§ 
ER 

r 
AI 

ö 
AO 

! 
EI 

È 
OU 

À 
IA 

Ë 
IAO 

ä 
IE 

E 
IU 

ü 
UA 

é 
UAI 

y 
UI 

W 
UO 

o 
ÜE 

Ù 

AN 

V 

ANG 

( 

EN 

) 

ENG 

# 

IAN 

Î 

IANG 

X 

IN 

Ê 

ING 

Å 
UAN 

Ï 

UANG 

= 

U(E)N 

: 

ONG 

$ 

ÜAN 

\ 

ÜN 

| 

IONG 

ô 
 

Punktskriftstecknen för standardkinesiskans fyra tonaccenter är som följer: 

Första ton 

a 
Andra ton 

, 
Tredje ton 

. 
Fjärde ton 

; 
Nollton markeras inte. 

                                                      
62

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Xianxing Mangwen 

Fang’an” «现行盲文方案» (Plan för Den gällande blindskriften). 23 oktober 2007. 
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3.5.2 Translitteration av skiljetecken och hjälptecken 

Skiljetecken translittereras enligt följande: 

Punkt 

句号 。 

`; 

Komma 

逗号 ， 

` 

Uppräkningskomma 

顿号 、 

^ 

Semikolon 

分号 ； 

" 
Frågetecken 

问号 ？ 

'. 

Utropstecken 

感叹号 ！ 

", 

Kolon 

冒号 ： 

- 

Citationstecken 

引号 “” 

~ ~ 
Paranteser 

括号 （） 

". _; 

Långt bindestreck 

破折号 — 

_- 

Uteslutningstecken 

省略号 „„ 

``` 

Bindestreck 

连接号 - 

- 
Underpunkt 

着重号 · 

` 

Titelparantes 

书名号 《》 

`- -, 

Vinkelparantes 

内书名号 〈 〉 

`. _, 

Centrerad punkt 

间隔号 · 

_. 
Marginalnotation 

注释号 

=* 

Fetstil 

黑体号 

_ 

Versal bokstav 

字母大写号 

_ 

Bokstav 

字母号 

" 
 

De tre mest frekvent förekommande av strukturpartiklarna (的, 得, 地) har samma 

uttal de.63Detta bäddar onekligen för missuppfattningar. Under 

punktskriftstryckarebranschens diskussionsforum i Peking (北京盲文出版业务研讨会) 

1991 bestämdes att för Den gällande blindskriften ska partiklarna translittereras olika 

trots att de är homofona. 的 transkriberas 4och 地 samt 得 transkriberas 4?.64 

Ovan presenterade transkriberingsanvisningar lämnas lämpligen inte utan exempel: 

他又说：“这种盲文发展的理论，不可能有用”。 

                                                      
63

 Yin Binyong 尹斌庸. ”Kinesisk romanisering: Uttal och ortografi” 汉语拼音和正词法. Sinolingua, 1990. 
s 420 
64

 ”Zhuci” «助词» (Partiklar). 
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(Ånyo sa han: ”Den här sortens teorier om blindskriftens utveckling är utan tvivel 

värdelösa ”)  

Sär- och sammanskrivning sker enligt gällande regler: 

他   |   又   |   说：“这   |   种   |   盲文   |   发展   |   的   |   理论，   |   不   |   可能   

|   有   |   用”。 

Här efter translittereras texten till pinyin: 

tā yòu shuō：“zhè zhŏng mángwén fāzhăn de lĭlùn， bù kěnéng yŏu yòng”。 

Sist translittereras pinyin till punktskrift (med tonaccent). Textmassan blir 64 

punktskriftstecken: 

t*a ü; ûoa-~/?; /$. m(,:, 

f*a/V. d l9.l:;` bU; k?.n#, 

ü. ô;~`; 

Utan tonaccenter kortas textmängden med 29 % till 46 tecken: 

t* ü ûo-~/? /$ m(: f*/V d 

l9l:` bU k?n# ü ô~`; 

3.6 Translitterationsanvisningar för Kinesisk tvåcellspunktskrift 

Translitteration med Kinesisk tvåcellspunktskrift från kinesisk svartskrift till rikskinesisk 

punktskrift sker i tre steg på samma vis som translitteration med Den gällande 

blindskriften.65 Förfarandet är detsamma i de två första stegen, dvs. sär- och 

sammanskrivning och translitterationen till pinyin. Det tredje steget är emellertid 

avvikande. Inom ramen för två punktskriftsceller ska en stavelses uttal och tonaccent 

återges. För att åstadkomma detta delas stavelsen upp i beståndsdelarna förled, 

                                                      
65

 Zhongguo Mangren Xiehui 中国盲人协会 (Kinesiska Förbundet för Blinda). ”Hanyu Shuangpin 

Mangwen Fang’an” «汉语双拼盲文方案» (Plan för Kinesisk tvåcellspunktskrift). 23 oktober 2007. 
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mellanled, slutled och tonaccent. Den första cellen återger stavelsens förled och 

mellanled och den andra cellen återger stavelsens slutled och tonaccent. Inledningsvis 

presenteras strukturen av den första punktskriftscellen, därefter följer en presentation 

av den andra punktskriftscellen. 

3.6.1 Translitteration av stavelsens beståndsdelar 

Den kinesiska tvåcellspunktskriften låter förleden bestå av inledande konsonant och 

potentiell följande vokal. Om stavelsen som skall translittereras inte har den i förledet 

angivna vokal, justeras detta med mellanled och slutled.  

 Precis som för Den gällande blindskriften uttrycks inledande konsonanter j, q 

och x genom förleden g, k och h modifierade av mellanled i eller ü. 

 Följs inte förleden b, p, m eller f av slutled och på så vis utgör hela stavelsen 

representerar dessa stavelserna bu, pu, mu och fu. 

Förleden för kinesisk tvåcellspunktskrift translittereras enligt följande: 

B/BU 

9 

P/PU 

( 

M/MU 

Ö 

F/FU 

! 

D 

/ 

T 

S 

N 

P 

L 

L 

G 

1 

K 

K 

H 

2 

ZHI 

3 

CHI 

M 

SHI 

6 

RI 

* 

ZI 

4 

CI 

N 

SI 

G 

 

Mellanledet translittereras i samma punktskriftscell som förledet, dvs. den första av 

stavelsens två celler. Detta sker genom att alterera punkterna 5 och 6. Mellanledets 

funktion är att meddela om vokalen i förledet i stället ska vara i, u eller ü. För 

mellanled i markera punkt 5, för u markera punkt 6, för ü markera punkterna 5 och 6. 

 Mellanled i kinesisk tvåcellspunktskrift translittereras enligt följande: 

I 

´ 

U 

_ 

Ü 

" 
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Stavelser som saknar inledande konsonant och istället börjar med y(i), w(u) eller yu 

translittereras som ovan men med punkt 2 markerad enligt följande: 

Y(I) 

: 

W(U) 

? 

YU 

$ 

Saknas för- och mellanled markeras första cellen med ù. 

Stavelsens andra punktskriftscell ska återge stavelsens slutled och tonaccent. Alla 

slutled kan inte enbart uttryckas i andra cellen, varför kombinationer av mellanled och 

slutled får representera en del slutled. 

Slutleden translittereras enligt följande: 

A 

0 

E/O 

9 

AI 

G 

AO 

8 

EI 

/ 

OU 

C 

AN 

F 

ANG 

4 

EN 

1 

ENG 

5 
 

Slutled som framställs som konstruktioner av mellanled och slutled är som följer: 

 UO ONG IE IN ING ÜE ÜN IONG UN UI IU 

Mellanled 

Slutled 

U 

E/O 

U 

ENG 

I 

E 

I 

EN 

I 

ENG 

Ü 

E 

Ü 

EN 

I 

ONG 

U 

EN 

U 

EI 

I 

OU 

Stavelser utan slutled markeras med 2.  

Tonaccenter markeras med punkterna 3 och 6 i den andra punktskriftscellen, med 

undantag för stavelser med slutled ei, då toner i stället markeras med punkterna 4, 5 

och 6. Detta med anledning av att punkt 3 redan används för att återge slutledet. 

Generellt gäller att: 

 Första ton markeras med punkt 3. 

 Andra ton markeras med punkt 6. 

 Tredje ton markeras med punkt 3 och 6. 

 Fjärde ton och nollton markeras inte. 
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Första ton 

. 
Andra ton 

_ 
Tredje ton 

- 
Fjärde ton 

< 

 

För stavelser med slutled ei gäller i stället att: 

 Första ton markeras med punkt 5. 

 Andra ton markeras med punkt 6. 

 Tredje ton markeras med punkt 5 och 6. 

 Fjärde ton markeras inte. 

 Nollton markeras genom att ta bort punkt 4. 

Första ton 

' 
Andra ton 

_ 
Tredje ton 

" 
Fjärde ton 

< 
 

Bestämda translitterationer av interjektioner samt retroflex final er är som följer: 

E 

'9 
YO 

^9 
O 

_9 
ER 

*0 

Retroflex final till en stavelse kan markeras med punktskriftstecken *. Stavelser med 

retroflex final och som inte utgör sista stavelsen i ett ord följs av ett bindestreck. 

Exempel: 

小鸟儿 (Liten fågel) 花儿 (Blomma) 片儿—汤 (En sorts soppa) 

Stavelser kan få förändrade toner när de sätts i kombination med andra stavelser. 

Detta ”tonsandhi” beaktas inte av punktskriftstranslitteration och alla stavelser ska 

translittereras enligt Lexikon för modern kinesiska (现代汉语词典) oavsett deras 

faktiska uttal enligt kontexten i vilken de förekommer. 

3.6.2 Translitteration av skiljetecken och hjälptecken 

Skiljetecken delas in i två kategorier, vars enda skillnad är att vid translitteration följs 

skiljetecken ut kategori ett med blanksteg, och skiljetecken ut kategori två gör det inte. 

Skiljetecken som måste följas av en tom cell är följande: 
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Komma 

逗号 ， 

' 

Uppräkningskomma 

顿号 、 

_ 

Semikolon 

分号 ； 

" 

Kolon 

冒号 ： 

_. 

Uteslutningstecken 

省略号 „„ 

''' 
 

Skiljetecken och markörer som inte följs av en tom cell är följande: 

Punkt 

句号 。 

`; 

Frågetecken 

问号 ？ 

`. 

Utropstecken 

叹号 ！ 

", 

Underpunkt 

着重号 · 

_ 

Centrerad punkt 

间隔号 · 

', 
Citationstecken 

引号 “” 

". _; 

Citation inom citat 

引号中的引号 

"? *; 

Bindestreck 

连接号 – 

- 

Långt bindestreck 

破折号 — 

_- -. 
Titelparantes 

书名号 《》 

`- -, 

Titelparantes inom titel 

书名号中的书名号 

'. _, 

Fetstil 

黑体号 

_ 

Versal/Egennamn 

大写字母号/专名号 

@ 
Parantes 

括号 （） 

"- -; 

Parantes inom parantes 

括号中的括号 

"( ); 

Hakparantes 

方括号 ［］ 

"; "; 

Latinsk bokstav 

拉丁字母号 

" 
 

Om fler än fyra ord efter varandra har underpunkter, framställda i fetstil eller är 

bestående av latinska bokstäver markeras detta genom att inleda första ordet med 

dubbla markörer. Det sista ordet inleds med enkel markör. 

Marginalnotation markeras på samma vis som för Den gällande blindskriften med 

markören =*. Exempel: 

注一 (Not 1) 注二 (Not 2) 注三 (Not 3) 

=*1 =*2 =*3 

Uppräkningstal markeras med prefix §#.  Exempel: 

第一 (Första) 第二 (Andra) 第三 (Tredje) 

§#1 §#2 §#3 
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För att skilja på homofona stavelser markeras vanligt förekommande homofoner enligt 

bestämda regler. Partiklarna (的, 得, 地) har alla samma uttal de och har fördenskull 

tilldelats standardiserade translitterationer. 

的 

/ 

得 

/* 

地 

ä 
  

Andra homofona stavelser som har tilldelats standardiserade translitterationer är 

pronomina (他, 她, 它) som alla har uttalet ta, och även 在 och 再 som båda uttalas zai. 

Prefix bestående av punkterna 4 eller 5 används. 

他 

sT 

她 

^sT 

它 

`sT 

在 

3g 

再 

^3G 
 

För att förtydliga betydelsen av ovanliga tecken som translittererats till punktskrift kan 

det ibland vara lämpligt att infoga en förklarande kommentar. Detta görs med 

markören ~ som placeras efter det avsedda tecknet och innan förklaringen. Exempel: 

猿 (människoapa) förklaras med 猴 (apa) $ë~2Î 

3.6.3 Kortskriftssystem för Kinesisk tvåcellspunktskrift 

Kortskriftssystem för Kinesisk tvåcellspunktskrift har utvecklats för att komprimera 

textmassan. Detta ger läsaren möjlighet till högre läshastighet och innebär fördelar 

med praktisk hantering av punktskriftsböcker. Som huvudregel för förkortning av text 

gäller att vid flerstaviga ord kan sista stavelsens andra punktskriftstecken (slutled och 

tonmarkering) uteslutas om stavelsen uttalas i fjärdeton eller nollton. Detta brukas 

bara om det inte uppenbart kan leder till missförstånd. Andra förkortningar och 

standardiserade markörer presenteras nedan. 

Repetition av tecken markeras med markören # som placeras efter hänsyftad 

stavelse. Samma markör kan även användas vid upprepning av grupper av stavelser 

som följer efter vart annat. Exempel: 

哥哥 (Storebror) 1s# 千千万万 (Otaliga) Op#?6# 
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向前，向前，向前！ (Framåt, framåt, framåt!) 8doë` #` #"` 

Tecken som förekommer ofta i litteratur har standardiserade translitterationer till 

kortskrift. 

Markör 

们 

, 

Markör 

了 

L 

Måttsord 

个 

1 

Jag 

我 

Z 

Du 

你 

q 
Hon 

她 

^T 

Den 

它 

`T 

Han 

他 

T 

Kamrat 

同志 

Ûc 

Har inte 

没有 

ö: 
Är 

是 

6 

Och 

和 

B 

Då 

时 

Ê 

Inte 

没 

ö 
Kan 

可 

k 

Funkar 

可以 

k: 

Just 

就 

Û 

Fortfarande 

还 

Ï 
Har 

有 

X 

Kan 

能 

p 

Vid 

在 

4 

Igen 

再 

^4 

 

Translitteration med Kinesisk tvåcellspunktskrift exemplifieras med samma mening 

som för Den gällande blindskriften. 

他又说：“这种盲文发展的理论，不可能有用”。 

(Ånyo sa han: ”Den här sortens teorier om blindskriftens utveckling är utan tvivel 

värdelösa ”)  

Sär- och sammanskrivning sker enligt gällande regler (obs. kolon följs av tom cell): 

他   |   又   |   说：   |   “这   |   种   |   盲文   |   发展   |   的   |   理论，   |   不   |   可

能   |   有   |   用”。 

Texten translittereras till pinyin: 

tā yòu shuō：“zhè zhŏng mángwén fāzhăn de lĭlùn， bù kěnéng yŏu yòng”。 
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Sist translittereras pinyin till punktskrift (med tonaccent): 

sT :c Ës_. ".c9 îz 

Öô?Å !tc\ / RVVA' 92 

kVpû :X $e_;`; 

Textmassan blir 54 punktskriftstecken.  Drygt 15 % kortare än translitteration i enlighet 

med Den gällande blindskriften.  
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4 Tillgänglighet av punktskriftsböcker i Folkrepubliken Kina 

Idag lever över 12 miljoner66 kineser med grav synnedsättning i Folkrepubliken Kina. 

Denna stora grupp, som är fördelad på ett område nästan lika stort som Europa, ska 

utbildas i taktil läsning och tillgodoses med litteratur. Kinesiska blindskriftsbiblioteket 

(中国盲文图书馆) erbjuder idag mer än 5 000 titlar för kostnadsfria hemlån. Vid en 

historisk överblick kan det noteras att åren efter Den nya blindskriftens genombrott 

och normgivning till taktila system var resurserna för synskadade mycket knappa. 

Under 1958, fem år efter standardiseringen, trycktes det drygt 40 titlar67 på kinesisk 

punktskrift och år 1965 trycktes dryga 70 titlar68.  Än idag är inte efterfrågan på 

material för synskadade tillfredställd. Årligen publiceras mellan 250 och 300 talböcker 

och år 2009 publicerades 152 titlar69 på kinesisk punktskrift varav ett fyrtiotal70 på 

Kinesisk tvåcellspunktskrift. Jämförelsevis kan nämnas att Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket i Sverige idag erbjuder över 80 000 titlar71 för digital 

nerladdning, till en målgrupp om cirka 100 000 synskadade personer72. Sammantaget 

är tillgången på kinesisk punktskriftslitteratur knapp. 

  

                                                      
66

 Zhongguo Mangwen Chubanshe 中国盲文出版社. ”Zhongguo Mangwen Tushuguan Mangwen Tushu 

Jieyue Zong Mu Lu (2010)” «中国盲文图书馆盲文图书借阅总目录（2010）» (Kinesiska 
blindskriftsbibliotekets bibliografi över lånbara punktskriftsböcker). 2 maj 2011. 
http://www.cbph.org.cn/Article/ArticleShow.asp?ArticleID=309 
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 Wenhuabu Chuban Shiye Guanliju Banben Tushuguan 文化部出版事业管理局版本图书

馆. ”Quanguo Zong Shu Mu*1958+” «全国总书目[1958]» (Nationell bibliografi 1958), Peking, 1959. s 
1337-1339 
68

 Wenhuabu Chuban Shiye Guanliju Banben Tushuguan 文化部出版事业管理局版本图书

馆. ”Quanguo Zong Shu Mu*1965+” «全国总书目[1965]» (Nationell bibliografi 1965). Peking, 1966. s 
605-610 
69

 Renmin Ribao 人民日报 (Folkets dagblad). ”Beijing You Le Shoujia Mangren Tushuguan” 北京有了首

家盲人图书馆 (Peking har främsta biblioteket för blinda). 11 februari 2011. 
70

 ”Zhongguo Mangwen Tushuguan Mangwen Tushu Jieyue Zong Mu Lu (2010)” «中国盲文图书馆盲文

图书借阅总目录（2010）» (Kinesiska blindskriftsbibliotekets bibliografi över lånbara 
punktskriftsböcker). 
71

 Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Om TPB-katalogen. 2011-05-02.  
http://katalog.tpb.se/wsAboutTPBCatalogue.asp 
72

 Synskadades Riksförbund Stockholms och Gottlands län. Om synskador. 2011-05-02. 
http://www.srfabi.org/start.asp?sida=3627 
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5 Avslutning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att taktil skrift för kinesiska har utvecklats under 

drygt hundra år och ständiga omarbetningar sker. Idag samexisterar två 

standardiserade system och litteratur trycks på båda. Dessa system grundar sig båda 

på det rikskinesiska uttalet och translitteration sker genom pinyin. Kinesisk 

tvåcellspunktskrift erbjuder i större utsträckning kompaktare text och överträffar Den 

gällande blindskriften på flera områden. Emellertid är systemet mer komplext och 

translitteration innebär ytterligare uppdelning av stavelsens beståndsdelar. Den 

gällande blindskriften anses fortfarande som huvudsaklig standard och merparten av 

utgiven litteratur använder just detta system. Vad beträffar synskadades tillgång till 

taktil skrift kan den fortfarande anses dålig. Det stora antalet synskadade i Kina 

uppbringar en enorm efterfrågan som ännu är långt ifrån tillfredställd.  
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7 Bilagor 

7.1 Bild: Det nummerbaserade teckensnittet 

Herrens bön translittererad till William Hill Murrays svartskriftsmodell för Det 

nummerbaserade teckensnittet.73 
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 The blind in China: A criticism of Miss C.F. Gordon-Cumming’s Advocaacy (Blinda i Kina: Kritik av C.F. 
Gordon-Cummings förespråkande). s 89 
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7.2 Bild: Punktskrift i Folkrepubliken Kina 

En blind person läser informationen på en skylt vid en busstation i Changsha , Kina.74  
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