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Abstract  

 

Japanese classifiers with emphasis on the three main classifiers –tsu, -ko and –hon will 

be discussed in this thesis. Initially the word classifier will be analyzed to give us further 

understanding of the Japanese classifiers. The prime goal of this thesis is to analyze the 

semantic properties and daily use of the classifiers –tsu, -ko and –hon and to see what these 

classifiers have in common with each other. To go with the analysis a survey concerning 

Japanese classifiers has been conducted as a foundation for the final conclusion where the 

results of the survey will be compared with what has been analyzed about Japanese classifiers, 

primarily –ko, -tsu and –hon.  
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Konventioner och förkortningar 

 

 

Romanisering 

 

I denna uppsats kommer Hepburn-systemet, med lite egna modifieringar att användas. 

Istället för att använda makroner kommer långa vokaler skrivas exakt som de gör på japanska. 

Ord som 食べよう kommer att skrivas som ”tabeyou”. För exempelmeningar som inte är 

japanska kommer makroner att användas för att romanisera vissa ord.  

 

Förkortningar 

 

I denna uppsats kommer följande förkortningar att användas. 

 

NOM – nominative 

 

TOP – topic 

 

OBJ – objective  

 

QP – question particle 

 

CLAS – classifier  

 

GEN – genitive 

 

GER – gerund 

 

PAST – past 

 

NPAST – non past 

 

INS – instrumental 
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DES – desiderative  

 

COP – copula  

 

N – Noun 

 

Num – Number 
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1. Introduktion 

 

1.1 Beskrivning av ämnet och problemformulering   

 

Det japanska språket är utan tvekan unikt på många sätt, särskilt ur  

ett europeiskt språkligt perspektiv. Att räkna i japanskan är bland de karaktärsdrag som gör 

det svårt att jämföra japanska med europiska språk. Bland det japanska språkets numeriska 

egenskaper finner vi klassmarkörerna.  

Till en början bör man ställa sig den uppenbara frågan: Vad är en klassmarkör för 

något? Eftersom varken svenskan eller engelskan har något liknande blir det svårt att jämföra 

och förstå vad en klassmarkör egentligen är för något. För att förklara det enkelt kan man säga 

att en klassmarkör i japanskan är en partikel och har som funktion, att i en ”numerisk fras” 

klassificera substantiv som används tillsammans med ett visst räkneord. 

 

Gakusei  ga    san nin  kita. 

Elever   NOM tre CL komma-PAST  

 

”Det kom tre elever.” 

 

Go    hiki     no     inu. 

Fem CLAS GEN hund 

 

”Fem hundar.” 

 

Som vi ser så används inte samma klassmarkör för att räkna elever och hundar. I det 

första exemplet så används klassmarkören -nin, och används för att markera att substantivet 

har ett mänskligt attribut. I det andra exemplet används -hiki, en klassmarkör som används för 

att markera att substantivet man räknar är ett djur av ett visst slag. -hiki är begränsat och 

används inte till alla djur. När man räknar större djur, såsom hästar används klassmarkören  

-tou. -nin som däremot används för att räkna substantiv med mänskliga attribut används bara 

för att räkna människor oavsett om människan är en elev, lärare eller direktör.    
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 Fokus i den här uppsatsen ligger på klassmarkörerna -ko, -tsu och -hon. Det som är 

intressant är att dessa tre klassmarkörer kan användas till att räkna väldigt många substantiv, 

även om deras användningsområden inte är desamma. Mitt andra mål med den här uppsatsen 

är att få reda på hur dessa tre klassmarkörer förhåller sig till varandra och vad deras 

begränsningar är.  

Andra viktiga saker som kommer att tas upp i uppsatsen är skillnaden mellan vad 

lingvister säger om användandet av klassmarkörer och användandet av klassmarkörer i 

praktiken, med andra ord hur japaner dagligen använder sig av klassmarkörer.           

 

 

 

1.2 Metodologi och disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Den första delen kommer jag att ta upp om 

klassmarkörer i allmänhet och hur man definierar klassmarkörer för att sedan fördjupa mig i 

just japanska klassmarkörer och berätta lite djupgående om dessa. Goddard Cliff och Iwasaki 

Shoichis böcker som tar upp klassmarkörer kom till stor hjälp gällande introduktionen av 

klassmarkörer. I den andra delen kommer jag att fördjupa mig i de tre specifika 

klassmarkörerna –ko, -tsu och –hon och berätta mer djupgående om hur dessa används och 

vad vissa lingvister säger om dessa. Iida Asako, japansk professor inom lingvistik har skrivit 

en hel del om klassmarkörer, i synnerhet –hon vilket hjälpte mig att reda ut en hel del om 

klassmarkörer. Till sist kommer uppsatsens undersökning att presenteras i den tredje delen.  

I slutsatsen kommer bland annat resultaten av undersökningen jämföras med vad vi lyckats 

analysera i kapitlen som behandlar –ko, -tsu och –hon.  

Till läsarens förfogande finns ett appendix som listar klassmarkörerna med deras respektive 

användningsområde längst bak. 
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2. Klassmarkörer  

 

2.1 Definition av klassmarkörer  

 

2.1.1 Goddard definition 

 

Klassmarkörer förekommer i många språk och används, som man kan se genom att titta 

på ordet, för markera ord som tillhör en viss klass. Cliff Goddard (2005: 15) beskriver 

grundprincipen för klassmarkör som följande: 

 

We say that a language has classifier constructions when it has grammatical devices which, in certain 

contexts, oblige speakers somehow to categorize the person or thing they are speaking about (the referent) 

in terms of certain semantic dimensions. For living things, these dimensions may include whether or not 

the referent is a human, and if not, what kind of life form (e.g. animal, fish, plant) or functional category 

(e.g. edible, dangerous) it belongs to. For inanimate things, semantic dimensions may include physical 

properties (e.g. shape, size, material) and functions (e.g. vehicle, tool).            

 

 

Klassmarkörer har olika funktioner i olika språk, men särskilt i öst- och sydostasiatiska 

språk såsom kinesiska, malaysiska, koreanska, thailändska och japanska kan man finna 

klassmarkörer som är relaterade till numeriska fraser. Klassmarkören är ofta placerad bredvid 

en summa eller ord som uttrycker någon form kvantitet.  

 

 

 

1) Malajiska (Bahasa melayu)  

 

Enpat ekor    kucing  

fyra    CLAS katt 

 

”Fyra katter” 

 

 

2) Kantonesiska 
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Géi      gāan    ngūk 

Många CLAS hus 

 

”Många byggnader” 

 

 

3) Thailändska 

 

b  r e     so  ng múan 

Cigarett  två   CLAS 

 

 

”Två cigaretter” 

 

 

4) Koreanska 

 

2     tong      iu      imeil 

Två CLAS  GEN E-mail 

 

”2 E-mail” 

 

 

Exempel 1, 2 och 3 är tagna ur Cliff Goddard, The languages of East and Southeast Asia, Oxford University 

Press (2005) 

Exempel 4 är tagen ur Francis Bond, Kyonghee Park, Classifying Correspondence in Japanese and Korean, NTT 

Communication Science Laboratories, Keio University (1997) 

 

Som vi ser har alla meningar som gemensamt att de är numeriska fraser, eller som i 

kantonesiskans exempel, fraser som på något sätt uttrycker kvantitet. För att dessa fraser ska 

kunna användas grammatiskt korrekt måste klassmarkören vara på plats för att markera 

substantivet i meningen.  
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Goddard jämför dessa konstruktioner och menar att det finns liknande konstruktioner i 

engelskan. Som exempel listas följande fraser: 

 

Two drops of water  

 

Two sheets of paper 

 

Two articles of furniture 

 

Two members of the family  

 

 

Vi kan se att konstruktionen i dessa meningar i någon utsträckning liknar de föregående 

meningarna. Till exempel så skulle meningen ”Two drops of water” inte fungera grammatiskt 

korrekt om vi tog bort ”drops of” vilket i detta fall fungerar ungefär som en klassmarkör. 

Goddard hävdar däremot att drops of, sheets of, articles of, members of inte är riktiga 

klassmarkörer då dessa inte kategoriserar substantivet i fråga. En bättre benämning på dessa 

ord skulle vara ”measure words” eller ”unit counters” menar Goddard. Jag bör påpeka att 

terminologin gällande detta område är något vag skiljer sig från bok till bok. I följande kapitel 

använder Iwasaki (2002: 52) ordet kvantifierare för att beteckna samma term som Goddard.          

 

 

2.1.2 Yamamotos definition 

 

Likt Goddard förklarar Yamamoto (2005:1-2) som grundläggande att när kvantitet 

utrycks i europeiska språk använder man en fras där ett räkneord används tillsammans med ett 

substantiv med pluralmorfologi (t. ex. three pencils). I språk med klassmarkörer är 

klassmarkörerna naturligtvis obligatoriska för att utrycka samma kvantitativa fras; i japanskan 

blir meningen ”san bon no enpistu”. Yamamoto tar precis som Goddard upp att 

konstruktioner som innehåller klassmarkörer ofta för enkelhetens skull jämförs med fraser 

såsom ”two drops of water”, men tycker detta är en helt fel jämförelse, inte bara för att som 

Goddard nämnde att ord som ”drops of” inte markerar någonting utan också för att fraser 

innehållandes klassmarkörer har en helt annan grammatisk funktion. Yamamoto förklarar att i 

språk som japanska är klassmarkörerna som bundna morfem och kan inte modifieras av 
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adjektiv som i till exempel engelskan. Låt oss nu titta och jämföra japanska och engelska i 

följande exempelmeningar: 

 

1. 

 

a) Three sheets of paper 

 

b) Three sheets of large paper 

 

c) Three large sheets of paper 

 

 

2. 

 

a) Kami san mai 

Papper 3-CLAS 

 

b) Ooki kami san mai 

Stor  papper 3-CLAS 

 

c) Kami san ookii mai*   

Papper 3 stor CLAS 

 

Eftersom måttsord, som vi kan kalla det kan modifieras av adjektiv i språk som 

engelska ser vi att i 1. är alla meningar korrekta, medan i 2. är alla meningar utom c) korrekta. 

I 2. c) ser vi att räkneordet inte hänger samman med klassmarkören eftersom ett adjektiv har 

placerats emellan vilket det aldrig får göra i japanskan, därav den grammatiska inkorrektheten. 

Vidare förklarar Yamamoto att det som mest finns 6 kombinationer för en numerisk fras. 

Dessa är: 

 

1. CLAS-Num-N 

 

2. N-CLAS-Num 
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3. N-Num-CLAS 

 

4. CLAS-N-Num 

 

5. Num-CLAS-N 

 

6. Num-N-CLAS 

 

 

I språk som använder sig av klassmarkörer finner vi att bara totalt fyra av dessa sex 

kombinationer går. I bland annat vietnamesiska och kinesiska finner vi kombinationerna  

CLAS-Num-N, N-CLAS-Num, Num-CLAS-N, och i japanska och thailändska finner vi 

kombinationen N-Num-CL. Num-N-CLAS och CLAS-N-Num förekommer inte och stärker 

Yamamotos uttalande om att klassmarkörernas position i en sats är begränsad i förhållande till 

räkneordet. 

  

2.2 Klassmarkörer i japanskan 

 

 

Enligt Shoichi Iwasaki (2002 s. 52-54) ska en numerisk fras innehålla minst ett räkneord 

i form av ett suffix som kommer efter en av de följande uppdelningarna: Måttsord, 

kvantifierare, och klassmarkörer.  

Som vi hör på namnet är måttsord något som används för att räkna volym, varaktighet, eller 

tyngd av något slag.  

 

 

Exempel på måttsord 

 

Meetoru – meter  

 

Guramu - gram 

 

Nen - år 
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Jikan – timmar 

 

 

Kvantifierare och klassmarkörer, till skillnad från måttsord räknar upp objekt; det vill 

säga kvantiteten av ett substantiv. Det som nu skiljer kvantifierare från klassmarkörer är att 

kvantifierare används för att kvantifiera substantiv med ”oklara gränser gällande behållare” 

menar Iwasaki. I meningen ”Ett glas vatten” fungerar ordet glas som en kvantifierare 

eftersom det inte går att säga ”Ett vatten”.   

 

Exempel på kvantifierare 

 

Hai/pai/bai – kopp (Som i en kopp kaffe) 

  

Saji – sked (ex. en sked socker) 

 

Hon – flaska (ex. en flaska öl) 

 

Innan vi går vidare vill jag ta upp något om terminologin här, som jag innan nämnde 

skiljde sig från bok till bok. Själv tycker att terminologin författaren här använder är lite vag. 

Kvantifierare är egentligen som man hör på namnet, ord som används för att kvantifiera, t.ex. 

några, allt, inget. Dock valde jag ändå att använda Iwasaki då jag finner det viktigt att till en 

början skilja på det som är klassmarkörer och det som inte är. 

 

Fortsättningsvis är klassmarkörer enligt Iwasaki ord som bara används när substantivet 

har klara gränser. I språk som svenska och engelska kan räkneord direkt modifiera substantiv, 

ex. 3 hundar. I språk som använder sig av klassmarkörer måste klassmarkören användas för 

att bilda konstruktioner liknande den föregående exempelmeningen. I Japanskan skulle 

konstruktionen se ut som följande: 3-klassmarkör (för djur) hundar. Iwasaki förklarar att 

språk som använder sig av klassmarkörer oftast inte visar någon obligatorisk formell 

nummerdistinktion, dvs. i japanskan fall finns det inga substantiv vars grammatiska form 

indikerar någon förändring i kvantitet. Substantivet hund är likadant vare sig om det är plural 

eller singular.    
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Klassmarkörer är som vi ser utan tvekan mer komplexa än måttsord och kvantifierare. Värt att 

betona är att i japanskan finns mer än 150 klassmarkörer. Av dessa 150 används mindre än 30 

regelbundet.  

Klassmarkörer kan i sin tur delas upp ytterligare. Enligt Iwasaki delas klassmarkörerna 

upp i två grupper: animates (levande) och inanimates (icke-levande). Under den första 

kategorin hamnar alla levande väsen d.v.s. människor och djur. Klassmarkören som används 

för att räkna människor är bara en, 人 (nin), medan en hel del klassmarkörer används för att 

räkna olika djur. Klassmarkören 匹 (hiki) används för smådjur, såsom hundar, katter och 

insekter. För att räkna större djur används klassmarkören 頭 (tou). Fåglar tillsammans med 

kaniner har en egen klassmarkör, nämligen 羽 (wa).   

Under kategorin icke-levande varelser finns två subkategorier: maskiner och icke-maskiner.  

Flygplan räknas med klassmarkören 機 (ki) medan bilar och andra maskiner oberoende av 

storlek, t.ex. datorer, ångvältar och miniräknare räknas med 台 (dai). Under subkategorin 

icke-maskiner hamnar alla objekt som klassas efter utseende. Långa och cylindriska objekt, 

såsom pennor, flaskor och paraplyn använder sig av klassmarkören 本 (hon). Objekt med 

platta egenskaper, såsom CD-skivor, frimärken och klädesplagg räknas med markören 枚 

(mai). Böcker och skrivhäften som logiskt nog borde hamna under samma markör räknas som 

skrivmateriel och använder sig av markören 冊 (satsu) istället. För små objekt med ungefär 

lika lång bredd, höjd och längd, såsom äpplen, suddgummin, småsten och nötter används 

klassmarkören 個 (ko). Andra icke-kategoriserade objekt såsom hattar, berg och stolar räknas 

med den inhemska japanska klassmarkören つ (tsu).  

 

Jag tycker det värt att ta upp Martins klassificering av klassmarkörer (Martin 1988:775) 

då jag själv kan hålla med om att det behövs en till kategori under klassmarkörer.  

Martins uppdelning av klassmarkörer är som följande: taxonomy-specific (levande objekt), 

shape (form) och process. Likt Iwasakis klassificering hamnar klassmarkören 人 (nin) och 

bland annat 匹 (hiki) under taxonomy-specific-kategorin. Under kategorin form hamnar alla 

substantiv som klassificeras efter utseende. Likt Iwasakis kategori icke-maskiner hamnar hon, 

mai och ko i denna kategori. I den återstående kategorin process finner vi substantiv som 

genom en process erhållit dess form förklarar Martin. Som exempel på denna kategori listas 

följande klassmarkörer: 塊 (katamari) räknar klumpar, 握り(nigiri) räknar nävar (som i en 

näve salt) och 切れ (kire) räknar smulor eller delar av något större (t.ex. En bit tårta).  
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En annan sak som jag tycker är värt att lägga märke till är idiomatiska uttryck som 

visuellt ser ut att vara klassmarkörer. 一所(hito tokoro), som betyder ”ett ställe” är idiomatiskt 

då något 二所  (futa tokoro) inte verkar finnas. Om man tittar på ordet 一日本人 (ichi 

nihonjin) kan man tro att det bara är ett annat sätt att säga 一人の日本人  (hitori no 

nihonjin) ”en japan”. Dock är det ej så då ichi nihonjin betyder ”en viss japan”. Här 

funkar ”ichi” istället som ett suffix med innebörden ”en viss”. 一服 (ippuku) är ett annat 

vanligt uttryck och betyder något i stil med ”en dos” eller ”en kopp” beroende på vilket ord 

som används tillsammans med det.  

 

 

Geemu ga         owaru       to wareware wa ippuku     shite  tabako       wo    sutta. 
1
 

Spel  NOM sluta NPAST när      vi      TOP   en    göra GER cigarett OBJ röka PAST 

 

Efter vi hade spelat rökte vi en varsin cigarett. (Egen övers.)  

 

 

I meningen ovan ser vi att ippuku kombinerat med cigarett betyder något i stil med ”en 

rökpaus” eller ”gå ut för att ta en cigg” vilket innebär att 二服 (ni fuku) skulle låta väldigt 

konstigt för både för japaner och för oss.    

 

Nu när vi gått igenom det grundläggande för klassmarkören är dags att ta en närmare titt på  

klassmarkörerna -tsu, -ko och –hon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
 Haruki Murakami, Norway no mori, sidan 51 
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3. De tre klassmarkörerna –tsu, -ko och -hon 

 

3.1 –Tsu 

 

Klassmarkören -tsu är vad man kan kalla japanskans universalmarkör. Jag som alla 

andra har fått lära mig att den här markören kan användas till att räkna i princip allt ifall 

objektet använder sig av en markör som man själv ej känner till.  

I detta kapitel kommer vi att ta en närmare titt på vad –tsu egentligen besitter för funktioner 

och om –tsu verkligen täcker alla tänkbara substantiv.  

I sin undersökning (Kitagawa 2005) listar Kitagawa åtta specifika användningsområden 

som markören –tsu har. Dessa är:  

 

1. Tredimensionella objekt (Mandariner, glas) 

2. Amorfiska objekt (Skuggor, pölar) 

3. Ålder (Från 1 till 9 års ålder är detta en acceptabel klassmarkör till användning)   

4. Abstrakta objekt (idéer, anledningar, förslag) 

5. Beställningar (Kaffe, mackor) 

6. Index och texter eller ”uppräkningar” (Kataloger, souvenirer, minnesmärken) 

7. Idiomatiska uttryck (”hitotsu” används i uttryck som ”minna no kokoro ga hitotsu ni 

naru” (Alla hjärtan blir till ett))      

8. Ersättningar. Används med andra ord som en klassmarkör för att ersätta andra 

klassmarkörer.    

  

Som vi ser täcker dessa åtta punkter en hel del objekt. Däremot kan man spekulera om detta 

stämmer överrens med verkligheten; eller för att göra frågan tydligare: Är japanerna själva 

medvetna om när man ska använda –tsu och kan –tsu verkligen användas till det mesta? 

I samma undersökning som jag nämnde tidigare jämför Kitagawa användandet av –tsu i 

filmmanus till japanska Tv-dramer och japanska läroböcker för nybörjare. Till 

undersökningen användes 5 läroböcker och 30 filmmanus. Av alla 589 tagna exempel från 

läroböckerna där klassmarkörer används är 15 % (89) exempel där –tsu används. I de 30 

filmmanusen hittades färre exempel på –tsu. I 22 filmmanus av 30 kunde man finna 
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klassmarkören –tsu, och av alla 994 exempel där klassmarkörer användes var bara 7 % (65) 

av dem –tsu.  

Av de 8 användningsområdena som jag nämnde tidigare finner man att alla –tsu som 

användes i läroböckerna hamnade antigen i kategorin tredimensionella objekt, abstrakta 

objekt och beställningar. I filmmanusen fann man däremot att alla –tsu som användes 

hamnade antingen i kategorin där –tsu användes för att räkna ålder eller i kategorin där  

–tsu användes som ersättningsklassmarkör. De tre områdena som –tsu ej användes i någon av 

medierna var: -tsus användning för att räkna amorfiska objekt, index/texter och idiomatiska 

utryck.  

Enligt Kitagawa är alla exempel som hittades på hur –tsu används acceptabla, men att 

vissa användningsområden bör undersökas lite ytterligare. Det första Kitagawa nämner är hur 

vanligt det är att –tsu används som ersättningsklassmarkör, men att det även för japaner är 

svårt att faktiskt förklara exakt hur den används. Jag bör då hålla med om detta då jag ej tycks 

finna någon gräns för när –tsu används för att ersätta en annan klassmarkör och när –tsu bara 

helt enkelt används för ett objekt som inte verkar ta någon specifik klassmarkör. Vi tar en titt 

på följande exempel. 

 

1. Ato    mi-ttsu     de     Shinjuku ni   touchaku suru. 

      Kvar  tre-CLAS INS  Shinjuku till  anlända NPAST  

 

       ”Om tre stationer anländer vi till Shinjuku.” 

 

2.  Shitsumon ga       hito-tsu      arimasu.  

           Fråga         NOM  en-CLAS ha NPAST 

 

”Jag har en fråga.” 

 

I mening 1. ser vi att –tsu syftar på ordet ”station” även om detta inte är med i meningen. 

Ordet ”eki” (station) räknas egentligen med samma klassmarkör som själva ordet, nämligen  

-eki, men har i just detta fall ersatts av –tsu vilket är fullt acceptabelt och används ofta i 

talspråk.  

I mening 2. ersätter –tsu  ingenting. Till substantivet ”fråga” kan bara klassmarkören –tsu 

användas till skillnad från föregående exempel där den ”ursprungliga” klassmarkören ersatts 

av -tsu. I detta fall används –tsu antingen som klassmarkör när talaren är osäker på vilken 
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markör denne ska använda, m.a.o. universalklassmarkör, eller om vi nu går efter listan så 

skulle -tsu användas för att markera abstrakta objekt då substantivet ”fråga” med störst 

sannolikhet skulle hamna under Kitagawas kategori abstrakta objekt.  

En vidare notering som är värd ta en närmare titt på är just kategorin abstrakta objekt då 

resultatet i Kitagwas undersökning visade att användande av –tsu som just klassmarkör för 

abstrakta objekt skiljde sig mycket mellan läroböckerna och filmmanus. I läroböckerna 

användes –tsu till de lite mer vanliga abstrakta objekten, idéer och bl.a. förslag som jag 

nämnde innan. I filmmanusen däremot användes –tsu intressant nog för vad jag skulle kalla 

det ”substantiviserade adjektiv och verb”. Bland exemplen finner man ord som ”omoshiroi 

koto” (en rolig/intressant sak) och ”shitai koto” (någonting jag vill göra). Dessa 

konstruktioner är uppbyggda som följande: Att man tar det japanska adjektivet i grundform 

och lägger till ordet ”koto”. Vad gäller verben tar man bara dess grundform utan kopula.  

 

 Omoshiroi → Omoshiroi koto 

 

 Shitai desu → Shitai koto 

 

På detta sätt blir alla ord till substantiv som kan tillsammans med –tsu utrycka kvantitet. 

Gällande adjektiv ska denna formens betydelse inte förväxlas med –sa, T.ex. hayai (snabb) → 

hayasa (hastiget), tanoshii (rolig) → tanoshisa (skoj).   

 

Kitagawa ger inga exempelmeningar på –tsus användande med –koto, men kan emellertid se 

ut som följande: 

 

 

Kotoshi,      omoshiroi koto wo       futatsu     keiken shita. 

Det här året rolig sak   sak   OBJ  2-CLAS  uppleva PAST. 

 

”I år upplevde vi två roliga saker.” 

 

 

 

Kanojo ni tsutaetai   koto ga       hitotsu   aru. 

Hon     till förmedla DES NOM 1-CLAS finnas NPAST. 
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”Det finns en sak som jag skulle vilja säga till henne.”  

 

 

Detta användande av –tsu som vi ser ovan är förvisso rätt vanligt i japanskan, men däremot 

ligger det något i att detta användande är inte allt för uppenbart för alla, speciellt för personer 

som har japanska som andraspråk hävdar Iwasaki som fortsättningsvis jämför läroböckerna 

med filmmanusen.  

Iwasaki betonar också ett annat viktigt område för –tsu, nämligen som markör för 

tredimensionella objekt. Detta är vad jag anser såklart ett viktigt område, om inte det 

viktigaste att ta upp eftersom klassmarkören –ko har en liknande funktion som jag kommer att 

ta upp senare. Som exempel tar Iwasaki upp att –tsu kan användas med ord som äpple, ägg, 

kopp, stol, nyckel, zabuton (en typ av japansk sittkudde) och säng. Det jag först lade märke till 

när jag såg dessa ord var hur de skiljer sig radikalt från varandra gällande form och storlek. 

Jag skulle vilja gå så långt och hävda att vissa av dessa ord inte kan användas med –tsu. 

Orden äpple, nyckel och ägg är typiska ord som ofta associeras med markören –ko, d.v.s. små 

konkreta objekt. Resten av orden är jag också rätt tveksam till om –tsu verkligen kan 

användas. Beklagligt nog ges inga exempelmeningar på hur dessa ord tillsammans med  

–tsu används då det är mycket möjligt att kontexten spelar roll för dessa ord. Jag kan inte 

heller låta bli att tänka hur denna lista med ord skulle se ut om den fortsatte. Eftersom orden 

som sagt skiljer sig åt så mycket kan jag tänka mig att detta användande av –tsu täcker en hel 

del objekt. Tillsammans med de resterande sju användningsområdena som –tsu kan användas 

i kan jag tänka mig att denna klassmarkören täcker så gott som alla substantiv i det japanska 

språket, vilket jag må säga är tveksam till.           

Ett av de vanligaste sätten att använda –tsu, vilket jag bör hålla med om, verkar vara 

som universalklassmarkör eller ersättningsklassmarkör menar Martin (Martin 1988: 776). 

Som exempel tar Martin upp att substantivet ”stege”, som kanske inte är det lättaste att hitta 

en specifik klassmarkör för, skulle folk räkna som –tsu. När folk påträffar objekt de aldrig 

hört hur de räknas använder de sig antigen av –tsu eller en klassmarkör som specificerar 

objektets form. När stegar inte räknas med –tsu skulle de förmodligen räknas med 

klassmarkören –hon menar Martin. 

Det är mycket väl möjligt att –tsu har en lista över användningsområden, men då jag ej lyckas 

finna varken någon logik eller röd tråd hur -tsu exakt används skulle jag utan tvekan hålla 

med om Martins enkla förklaring.      
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3.2 –Ko 

 

Jag har tidigare nämnt att –ko är den klassmarkör som används för att räkna små 

konkreta objekt. Det är i vilket fall som helst det jag fått lära mig och det som oftast nämns 

om denna klassmarkör. Hur litet objektet ska vara för att få klassas med –ko är veterligen 

bortom min kunskap, och om vi tittar närmare på vilka objekt –ko kan användas med ser vi att 

denna klassmarkör inte är begränsad till bara små objekt. I Iida Asakos kazoekata no jiten 

(2004) (encyklopedi över klassmarkörer) kan man finna exempel på att –ko kan användas till 

bl.a. objekt såsom stolar, vattenmeloner och även planeter och stjärnor. Dessa objekt uppfattar 

jag som allt annat än små, och för att inte nämna helt olika från varandra gällande både form 

och storlek. Vi ser att –ko, likt –tsu inte riktigt har ett system. Detta kan i hög grad bero på att 

klassmarkören –ko är direkt tagen ur kinesiskan.  

I kinesiskan är –ko, eller ”ge” som den på kinesiska uttalas, likt japanskans –tsu en 

universalklassmarkör. I exemplen nedan ser vi hur –ko i kinesiskan kan användas till lite allt 

möjligt.  

 

 

Yī       ge        wǎn 

En     CLAS  skål 

 

”En skål.” 

 

 

 Yǒu                   yī    ge         tàitai     dǎ                tā       de         zhàngfu. 

 Finnas NPAST  en   CLAS  fru        slå NPAST  hon    NOM    man 

 

”En fru slog sin man.” 

 

 

Hěn       hǎo,  wǒ   gěi                 nǐ     qǐ                         yī      ge       zhōng    wén  de  

Mycket bra,   jag    ge NPAST   du   resa sig NPAST  ett    CLAS  kinesiska       NOM 

míng    zì,  hǎo ma? 

namn         bra QP 
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”Bra, jag ska hitta på ett kinesiskt namn åt dig, OK?” 

 

Yī  ge        rén 

En CLAS människa 

 

”En person/en människa” 

 

Exemplena är tagna ur läroboken Kinesiska språket i mittens rike av Johans Björkstens 

 

 

Med detta så kan vi anta att japanskans neutrala användning –ko influerats av kinesiskan. 

Frågan är bara om japanskans –ko kan användas likadant som kinesiskans. I en artikel skriven 

av Ueno Keiji (2007) förklarar han att –ko är en välanvänd klassmarkör, men att man ibland 

kan höra hur bland annat äldre människor lamenterar om hur dagens ungdomar använder 

klassmarkören –ko till nästan allting. Inga konkreta exempel nämns men vidare nämner Ueno 

att den största skillnaden mellan japanskans –ko och kinesiskans –ko är att det bara är i 

kinesiskan man kan räkna personer med –ko. I japanskan räknar man alltid människor med  

-nin, vilket alla verkar vara överrens om då man inte ens hör ungdomar missbruka –ko på 

detta sätt. Med denna insikt skulle vi hittills kunna dra slutsatsen att markören –ko är näst 

intill identisk –tsu.  

Sumiya och Colunga (2008:2) nämner att de första klassmarkörerna barn lär sig 

använda är just –tsu och –ko. Detta är just på grund av att barn lär sig väldigt tidigt hur 

klassmarkörerna syntaktiskt används, men däremot tar det betydligt längre tid för barnen att 

lära sig klassmarkörernas semantiska egenskaper. Barns anskaffande om klassmarkörernas 

semantiska betydelse sträcker sig så lång som till de tidiga tonåren. Logiskt nog lär sig barnen 

naturligtvis de lite mer allomfattande klassmarkörerna som till exempel –ko och –tsu först för 

att sedan behärska klassmarkörer som markerar substantiv som är specifika för deras form, till 

exempel -mai. I en undersökning som Sumiya och Colunga utförde (2008:4) framgick 

däremot ett överraskande resultat.  

Undersökningen som utfördes gick ut på att få reda på hur väl barn behärskar klassmarkörer. 

90 japanska barn i åldrarna tre till fem testades hur väl de kunde använda klassmarkörerna  

–ko, -mai, -hon, -dai, -nin och –hiki. Dessa sex klassmarkörer delades upp i två grupper: 

Klassmarkörer som betecknar en kategori, vilka är –nin, -hiki och –dai, och klassmarkörer 

som betecknar en viss form, –ko, -mai och –hon.  
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Resultatet visade sig vara att barnen behärskade klassmarkörer som betecknar kategorier 

mycket tidigare än klassmarkörer som betecknar en specifik form. Det mest intressanta med 

resultat var att den klassmarkören som barnen hade svårast för var –ko.            

Jag nämnde tidigare att –ko var tillsammans med –tsu var de första klassmarkörerna ett barn 

lär sig, men det som skiljer dessa åt är att –tsu alltid ses som en universalklassmarkör av 

barnen, därav barnens snabba anskaffning av dess semantiska betydelse medan markören –ko 

till en början uppfattas av barnen vara en klassmarkör för små och konkreta objekt. En av 

förklaringarna Sumiya och Colunga nämner är att barnen inte behärskar –ko förrän de till en 

stor del behärskar de andra klassmarkörerna, ex. –mai och –hon som betecknar en viss form. 

 

In addition, several studies 

have shown that the acquisition of numeral classifiers proceeds from classifiers 

that capture more general categories to those that capture more specific and 

restricted categories. The classifier -ko seems to have more general properties 

than do the other shape-based classifiers tested in the present study 

  

    (Sumiya & Colunga 2008: 9)  

 

 

Problemet är att alla klassmarkörer som betecknar någon form är svåra att behärska då 

objekten uppfattas som alldeles abstrakta eller väldigt olika materiellt. Som exempel kan vi ta 

tre objekt: en bit pizza, kaka och papper. Till alla dessa tre objekt används klassmarkören  

–mai; alla objekt är platta, men har olika former: triangel, cirkel och kvadrat, för att inte 

nämna att de är gjorda av olika material. Det är bland annat detta barnen har svårt för gällande 

markörer som betecknar en form. Klassmarkör som –nin och –hiki är mycket lättare att 

använda då –nin bara kan användas för människor, och –hiki kan bara användas för djur. När 

barnen väl har lärt sig den semantiska betydelsen av bl.a. –hiki har de inga problem att 

använda klassmarkören till okända djur. Först efter att ha förstått vilka objekt bl.a. –mai och  

–hon täcker kan barnen börja förstå den semantiska betydelsen av –ko eftersom de faktiska 

svårigheterna med –ko är att den kan användas på två olika sätt: klassmarkör som betecknar 

små, konkreta objekt eller som universalklassmarkör. Detta kan för oss, eller i alla fall för mig 

verka väldigt enkelt då man inte behöver leta efter mera specifika klassmarkörer i en situation 

där man inte vet exakt vilken klassmarkör man bör använda. För ett barn är detta däremot 

väldigt svårt och det krävs flera år för ett barn att förstå hur -ko fullständigt används.    
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In other words, it was 

by elimination of typical referents of specific classifiers that use of a general 

classifier gained acceptability, which could suggest a lack of typical referents to 

identify the use and boundary of a general classifier. It is therefore speculated 

that it is harder to acquire -ko in its new use as one of the general classifiers, and 

that its acquisition can occur only after sorting out the typical referents of other 

specific numeral classifiers. 

 

 

(Sumiya & Colunga 2008: 11) 

 

 

Att –ko till en början är en svår klassmarkör att lära sig använda kan ytterliggare bero på 

den semantiska utvecklingen –ko har genomgått. Fortsättningsvis nämner Sumiya och 

Colunga att –ko från början betecknade små konkreta objekt men har under de senaste åren 

expanderat sitt användningsområde. Framförallt märks –kos semantiska förändring bland den 

yngre generationen, vilket även Ueno (2007) nämnde. Vidare nämns det också att –ko även 

har börjat ersätta –tsu, men hur pass mycket kan vi bara spekulera. I en annan 

enkätundersökning citerar Sumiya och Colunga att användandet av –ko inte alltid är medvetet 

och att det används mest spontant. Enkätresultaten visade att alla accepterade –ko som markör 

för små konkreta objekt, men däremot var –kos nya semantik som universalklassmarkör inte 

välaccepterad. I informella sammanhang som i tal, används –ko godtyckligen till alla möjliga 

objekt.  

Vi ser redan nu att –ko och –tsu till en stor grad delar en och samma semantiska 

innebörd, vilket naturligtvis förklarar att dessa två klassmarkörer är ett av de mest använda i 

japanskan.  

I det sista kapitlet kommer vi att ta en titt på klassmarkören –hon och se hur denna 

klassmarkör förhåller sig till de två föregående vi just gått igenom.  
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3.3 –Hon  

 

Hon, som jag tidigare nämnt är klassmarkören som används generellt för att räkna 

objekt som är mer eller mindre långa och cylinderformade. Med det sagt så skulle vi kunna 

anta att allt som är långt och cylinderformat räknas med -hon. Frågan är bara var gränsen går, 

d.v.s. hur långt måste objektet vara i förhållande till dess bredd och hur cylinderformat det 

skall vara. Om vi också tittar närmare på -hons funktioner märker vi att klassmarkören 

omfattar mer objekt än vad den ursprungligen är menad för.   

Vissa lingvister hävdar att -hon kan på ett acceptabelt sätt användas till mycket annat 

(Osamu/Yoshiyuki/Ogura 2009:4). Objekt som homeruns eller slag i baseball, tejprullar, 

telefonsamtal, TV- och radioprogram, brev, böcker och sprutor för att nämna några få är 

objekt som godtyckliges kan räknas med klassmarkören -hon. Det kan ju vidare diskuteras om 

listan ovan har något slags fast mönster eller om det finns någon slags logik bakom alla objekt 

som kan användas med markören -hon. Personer med japanska som sitt första språk har växt 

upp med att -hon kan användas på detta sätt och använder detta intuitivt. För en person som 

inte har japanska som sitt modersmål uppfattas detta användandet av -hon som ologiskt och 

slumpmässigt. En person som har japanska som modersmål kanske försvarar detta 

användandet av -hon och finner en slags logisk koppling med att till exempel en homerun där 

bollen flyger i en bana är symboliskt likt slagträets form och därför bör klassas med markören 

-hon. Själv kan jag se kopplingen, och om bollen hade lämnat ett spår efter sig i luften, dvs. 

där man hade kunnat se flygbanan, och detta hade varit fullt synligt för oss så skulle i alla fall 

jag tycka att -hon är en passande klassmarkör för homeruns. Dessvärre kommer man nog inte 

längre med denna logik då det finns många fler sätt att använda markören -hon på.  

Iida Asako (1997:5) påpekar att klassmarkören -hon inte alltid används när objektet i 

fråga är långt eller har någon slags koppling till längd utan används för objekt som inte alls 

har någon fysisk form.  

 

The Japanese classifier -hon is basically attached to nouns that refer to long, one-dimensional 

objects: sticks, lines, pens, trees, cigarettes, noodles, ropes, strings, needles, 

poles, etc.. But an enormous number of abstract entities of events are also referred to with - 

hon. The entities listed above are just mere basic ones, and the use of -hon is quite 

productive and applicable. Close examination of the use of -hon it will show that the 

classifier -hon does not necessarily fit in with the property of length. Moreover, -hon often 

fits in with entities which do not have actual rigid shape or do not have the feature of length at 

all. 
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Vidare nämner Iida att instrumentet och resultatet av vad man har åstadkommit med 

instrumentet; i detta fall har homerunen som åstadkommits med hjälp av slagträet inte någon 

koppling till slagträet alls. Passar i fotboll som klassificeras med -hon har inget med foten 

eller bollens form att göra. I baseboll räknas inte alla slag med -hon, tvärtom så verkar en hel 

del slag räknas med klassmarkören 回(-kai) vilket är markören för frekvens. Följande slag 

som inte räknas med –hon är: foul balls, pop flies, grounders och called bunts (Iida 1997:7-8).   

Just detta tankesätt om att –hon symboliskt står för att ett subjekt åker i en lång bana kan 

jämföras med –hons användande för att räkna kollektivtrafik ”frekvensmässigt”. Framförallt 

är det tåg, tunnelbana och bussar detta gäller. Taxi, motorcyklar och personbilar kan inte 

räknas med –hon på detta sätt. 

 

1) Kono     eki     kara   wa    mainichi   shihatsu densha  ga    12  hon     arimasu. 

Denna Station  från  TOP  varje dag     första tåget    NOM  12    CLAS  finnasNPAST 

 

”Från den här stationen startar tolv tåg per dag.”  

 

2) Ano  mura  e    no    basu   wa    1-nichi   3     bon  dake da. 

Den   by    till GEN  buss  TOP   en dag  tre CLAS bara COP 

 

”Till den byn går det bara tre bussar om dagen.” 

 

Iida menar att fordonen är långa och färdas en lång bana vilket tydligen uppfyller kraven för 

att –hon ska få användas. Däremot håller Iida själv inte med om detta då –hon också kan 

användas med flygresor, vilket bara motbevisar att –hon inte har något med längd att göra, 

utan tjänster gällande kollektivtrafik helt enkelt.     

 

Som sagt skulle inte bilar, motorcyklar eller taxibilar kunna använda sig av 

klassmarkören –hon då de inte utgör några tjänster, men om vi bortser från –hons funktion 

som markör för att räkna tjänster som jag ovan nämnde, skulle näst intill alla objekt som 

visuellt ser långa ut kunna räknas med –hon. Enligt Iida skulle –hon kunna användas till räkna 

objekt såsom floder, tåg (om vi nu bortser från hur det användas till tjänster som ovan.) och 

vägar. Det som emellertid är avgörande om ett objekt i detta fall får använda sig av markören 
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–hon är hur objektet uppfattas av talaren i en viss situation. Nedan ser vi två likadana 

meningar som använder sig av olika klassmarkörer.  

 

      a) Hashi    no   mannaka   de  densha   ga      2       dai    surechigatta. 

           Bro    GEN   mitten    vid   tåg      NOM  två   CLAS  passera PAST 

 

 

     b) Hashi    no   mannaka   de  densha   ga      2       hon    surechigatta. 

           Bro    GEN   mitten    vid   tåg      NOM  två   CLAS  passera PAST 

  

Båda meningarna betyder ”Två tåg passerade varandra vid mitten av bron.” I mening a) 

används klassmarkören –dai vilket jag tidigare nämnde för att räkna maskiner, och i mening 

b) används –hon som vi ser.  

Meningen där markören –dai används framgår det att personen som yttrar meningen antigen 

befinner sig relativt nära tåget eller inuti tåget. På detta vis är det svårt för talaren att få något 

grepp om hur själva tåget är format. Meningen där –hon däremot används tyder mer på att 

talaren ser tågen från ett lång håll och får bilden av att tågen är långa och smala, därav 

användandet av klassmarkören –hon.  

Iida kategoriserar detta användande av -hon som objektivt långa objekt. 

Ytterliggare nämner Iida andra liknande objekt som de ovannämnda men lägger dessa under 

en annan kategori, nämligen konceptuellt långa objekt. Även om detta låter som två helt 

skilda kategorier finner jag det svårt att faktiskt se skillnad där –hon används för att beskriva 

något objektivt och meningar där –hon används för att beskriva något konceptuellt. Iida 

beskriver att konceptuellt långa objekt är objekt som antigen är för stora för att bedöma dess 

form eller inte har någon direkt form, men om vi skulle tänka oss dess form i huvudet så 

skulle vi klassificera det som långt. Iida listar följande exempelmeningar: 

 

 

Kono   suisei   wa 5   hon     mo                     kidou             wo   motsu. 

Denna  komet TOP 5 CLAS så mycket som  omloppsbana OBJ ha NPAST 

 

”Denna komet har så mycket som fem omloppsbanor”   
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1   pon      no      kokkyou  ga       sokoku   wo   bundanshita. 

En CLAS GEN  gräns       NOM  hemland OBJ dela PAST 

 

”En enda gräns delade hemlandet”  

 

 

Värt att nämna är att Iida inte placerar homeruns i denna kategori vilket är ett ytterliggare 

bevis på att en homeruns form inte har den minsta kopplingen till längd.  

Ett annat intressant användningsområde där –hon skulle kunna tänkas användas som en 

markör för konceptuellt lång objekt är för telefonsamtal, då dessa kan tänkas ha en lång form. 

Fallet är dock oklart om -hon tillsammans med telefonsamtal står för att markera objektet som 

konceptuellt långt. I en annan uppsats (Iida 1996:5) tar Iida upp att olika klassmarkörer 

används för att markera vissa objekt såsom telefonsamtal.  

Följande exempelmeningar visar hur val av klassmarkör avgörs av själva kontexten. 

 

 

1) Kono  shouhin  wa    denwa             1 pon        de    otodoke-shimasu. 

            Denna product TOP telefonsamtal 1-CLAS   med leverera NAPST.  

 

”Med endast ett samtal kan du få denna produkt levererad till dig.”  

 

 

2) Kaisha   ni 5  kai      denwa shita         ga       hanashi  chuu datta. 

            Företag  till 5-CLAS telefonera PAST NOM  upptaget        COP PAST   

 

”Jag ringde fem samtal till företaget men det var upptaget.” 

 

 

3) Kono  hi,    kono   kaisha   ni  1000  bon     no     denwa             ga      atta. 

             Denna dag  denna företag  till  tusen CLAS GEN telefonsamtal NOM finnas PAST 

 

”Idag kom det in flera tusen samtal till företaget.” 

 

 



 29 

4) Shikashi, denwa   de     keiyaku-shita               no- wa       50  ken     dake-datta. 

            Men        telefon  med kontrakt göra PAST  GEN TOP 50-CLAS bara COP PAST 

 

”Men bara 50 av dessa undertecknade ett avtal.” 

 

 

I dessa meningar ser vi att det används tre olika klassmarkörer för att beskriva en och samma 

handling; att slå ett samtal. Iida förklarar det som följande: klassmarkören –hon används när 

en person ringer och samtalet når fram, vilket vi ser i exempelmeningarna 1) och 3). I mening 

2). ser vi att markören –kai som markerar att något hänt eller gjorts ett antal gånger används 

vilket i detta fall bara används när samtalet inte når fram. Om vi tänker efter så kan detta 

möjligtvis bero på att i japanskan skiljer man inte på ”försöka ringa någon” och ”ringa någon”. 

Detta kan förklaras med följande exempel: 

 

 

Taro  ni  denwa shita          keredomo rusu              datta. 

Taro  till telefonera PAST men         inte hemma COP PAST. 

  

”I tried to call Taro, but he was not at home.” 

 

Jämför med den felaktiga “I called Taro, but he was not home.” 

 

I ovannämnda exempel på engelska är det verbet som avgör skillnaden medan i japanskan är 

det som klassmarkörerna som skiljer meningen.      

Den sista klassmarkören gällande telefonsamtal är –ken, som används i mening 4). Denna 

klassmarkör tillsammans med telefonsamtal används när man har ett ändamål med samtalet 

och har uppnått det. Denna klassmarkör används ofta i affärsmässiga situationer och i detta 

fall handlade om att teckna avtal som vi ser.  

Ett annat intressant kontextrelaterat exempel jag fann i (Iida 1997:11) var hur man 

räknar sängar med –hon. Denna form av –hons användande är likt föregående exempel jag tog 

upp men begränsar sig till objektets position denna gång.  

Två förklarande exempelmeningar ges: 
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1) Nesage beddo, 15   hon kagiri ! 

Rea      säng     15-CLAS begränsad 

 

”Rea på sängar, begränsat 15 antal!”     

 

 

2) *Watashi   wa   kinou beddo   wo 2   hon     katta. 

  Jag          TOP igår    säng    OBJ  2-CLAS köpa PAST 

  

”Igår köpte jag två sängar.” 

 

  

Mening 1) är tagen direkt ur en reklam för sängar och mening 2) är ett uttalande någon gör. I 

grund och botten används klassmarkören –dai för att räkna möbler, men kan undantagsvis 

användas i reklamer som i mening 1). Mening 2) är fel då sängar eller möbler inte kan räknas 

med –hon ur köparens eller ägarens perspektiv. Iida förklarar att –hon tillsammans med 

möbler bara kan användas ur själva butikens synpunkt. I mening 1) har sängarna inte 

någonting med längd att göra, utan antalet exemplar. Med andra ord kan vi säga att oavsett 

storlek eller form på möbler kommer –hon tillsammans med någon form av möbel alltid att 

markera antalet exemplar i en butik. 

 

Som vi ser kan klassmarkören –hon visserligen användas till mycket, och säkerligen till 

ännu mer än alla objekt och exempel som nämnts i detta kapitel. På grund av plastbrist 

avslutas kapitlet –hon med dessa få exempel. Värt att nämna är att logiken bakom –hons 

användande inte bli klarare ju fler exempel vi tittar på.    
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3.4 Sammanfattning av klassmarkörerna  

 

 

Efter att ha tittat närmare på japanska klassmarkörer kan vi se att –tsu, -ko och –hon 

skiljer sig väldigt mycket från alla andra klassmarkörer i japanskan. Alla tre klassmarkörerna 

som vi har sett omfattar en hel del objekt var för sig, och ibland till och med innehar likadana 

semantiska egenskaper. –tsu och –ko delade väldigt många likheter och är näst intill identiska 

som universalklassmarkörer, och som vi även kom fram till börjar –tsu ersättas av –ko av 

dagens yngre generation. Anledningen är tills vidare okänd då klassmarkören –ko används 

helt utan eftertanke i vardagliga konversationer som det togs upp i Sumiya & Colunga (2008). 

Det som är mest intressant är att –ko från början var en universalklassmarkör som var tagen 

direkt från kinesiskan. Dess semantiska egenskaper har genom åren förändrats till att innefatta 

små och konkreta objekt, för att sedan bli till en universalklassmarkör igen. Dock är frågan 

hur väl –ko är accepterad i dagens japanska. Klassmarkören –ko kan vi vidare jämföra med 

klassmarkören –hon som också genomgått semantisk förändring genom åren. –hon var till en 

början som vi såg avsedd för långa och cylinderformade objekt för att sedan omfatta allt från 

konceptuellt långa objekt till formlösa objekt. Det som däremot skiljer –hon från –ko är att de 

något universella semantiska egenskaperna som –hon innehar verkar ha funnits mycket längre 

än de semantiska egenskaperna som –ko innehar. Att –hon används till objekt som inte är 

långa eller cylinderformade verkar vara mer accepterat som man kan se i mer formella 

sammanhang som i marknadsföring. En annan sak som också är intressant med –hon är att 

den är en väldigt kontextuell klassmarkör vilket kanske gör att dess användningsområde är 

något mer begränsat än –kos och –tsus. Notera också att –ko som trots universalklassmarkör 

är begränsad till konkreta objekt vilket givetvis inte heller gör den lika flexibel som -tsu.  

Den sista klassmarkören, –tsu är japanskans ursprungliga universalklassmarkör och 

efter noggrannare inspektion kan jag hävda att dess semantiska egenskaper står oförändrade. 

Trots att Kitagawa (2005) listar konkret åtta användningsområden som –tsu har bevisar det 

inte mycket hur pass begränsad –tsu är, om den nu ens är det. Däremot är det intressant att  

–tsu kan användas som ersättningsklassmarkör som jag kan tänka mig i sin tur ger upphov till 

dess breda användningsområde. Eftersom varken –ko eller –hon verkar besitta dessa 

egenskaper är det naturligt att användningsfrekvensen för dessa är något lägre än –tsu. –tsu 

som ersättningsklassmarkör är något som visat sig vara svårt att förklara då man aldrig vet om 

–tsu ersätter något eller ej om man inte är helt säker på vilken ursprungsklassmarkör som 

egentligen ska markera objektet.  
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Många förklaringar ges om dessa tre klassmarkörer men gällande regler för exakt hur dessa 

ska användas är tills vidare outforskat må jag säga. Hur man än granskar alla 

exempelmeningar och undersökningar finner man väldigt lite om användningsregler och 

framför allt logisk förklaring bakom klassmarkörernas semantik.    
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4. Undersökning  

 

4.1 Introduktion  

 

Efter att ha varit i Japan i nästan tre månader kunde jag noggrant observera hur 

japanskan talades i dess naturliga habitat. En minnesvärd sak jag upptäckte var hur japanerna 

använde sig av klassmarkörer. Just detta var väldigt nytt för mig då jag och min klass hemma 

i Sverige inte hade gått igenom klassmarkörer så noggrant i skolan. Efter att ha någorlunda 

fördjupat mig i klassmarkörer kan jag dessvärre säga att jag inte hittat något svar för hur 

japaner i praktiken använder klassmarkörer, eller om det finns fasta regler om hur 

klassmarkörer bör användas. Det första problemet är att det är en enorm skillnad på vad 

lingvister säger om hur klassmarkörer ska användas och hur klassmarkörer används av 

japanerna vardagligt. Ett annat stort problem, vilket jag fått höra en del, är att japaner inte är 

överens om vilka klassmarkörer som ska användas till vilka objekt.    

Syftet med den här undersökningen är att för det första få reda på, och jämföra 

skillnaden mellan japanernas färdighet för klassmarkörer och vad lingvister säger om 

klassmarkörernas användning. Det andra syftet med denna undersökning är att få reda på hur 

överens japaner är om klassmarkörernas användning.     

 

 

4.2 Metodologi  

 

Undersökningen är i form av en enkät med tio meningar där klassmarkörer används. I 

varje mening används bara en klassmarkör som i sin tur är ersatt av en tom ruta. Syftet med 

detta är att den som fyller i enkäten ska gissa vilken klassmarkör som passar i varje mening. 

Bara en klassmarkör får användas per mening. Inga alternativ ges och det är fritt fram för den 

som gör enkäten att fylla i vilken klassmarkör som denne tycker passar in. På detta sätt kan 

jag noggrannare analysera hur japanernas användning av klassmarkörer skiljer sig från person 

till person, och även jämföra personernas användande av klassmarkörer med vad som tagits 

upp av lingvister i föregående kapitel.  

För att få bästa möjliga svar valde jag som målgrupp för denna enkät personer med 

japanska som modersmål, och för att få så många svar som möjligt skickade jag iväg enkäten 

via E-post och den sociala nätverkstjänsten Facebook till alla mina japanska kompisar och alla 
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japanska utbytesstudenter vid Lunds universitet. Som totalt var detta ungefär 20 personer. 

Eftersom jag hade för avsikt att ungefär 30 personer skulle svara på enkäten bad jag alla jag 

skickade enkäten till att vidarebefordra den till alla japaner de kände.  

Gällande ålder hade jag inte så mycket att välja på då alla personer med japanska som 

modersmål jag kände var runt 20-årsåldern vilket oundvikligen resulterar i att enkäten riktar 

sig främst till personer omkring 20-årsåldern, men tills vidare tyckte jag att åldern inte var 

särskilt relevant gällande japanernas kunskap om klassmarkör så länge som personen 

behärskade klassmarkörerna grundligt. Ett problem skulle kunna vara om personen som 

svarade på enkäten var ett barn yngre än 12 eller 13 år, men eftersom jag vet att alla jag 

skickade till är över 20 år borde det inte vara några större problem även om dessa personer 

vidarebefordrar till alla personer de känner. 

Nedan här ser vi alla de tio meningarna som användes i enkäten med svensk översättning 

under. Meningarna 7 och 9 är tagna ur Iida Asakos Kazoekata no jiten (2004) och mening 10 

är tagen ur Iida (1996). Resten av meningarna har jag själv skrivit och gjort förståeliga med 

hjälp av en japansk vän.  

 

 

1. 宇宙船は惑星を２＿通った。 

 

Rymdskeppet passerade två planeter. 

 

2. 今椅子取りゲームをするから椅子を１０＿取ってくれない？ 

 

Skulle du inte kunna gå och ta tio stolar eftersom vi nu ska leka hela havet stormar? 

 

3. 山頂から高いビルが３＿見えるよ。 

 

Från bergets topp syns 3 höga byggnader. 

 

4. 彼は橋を渡っている間に橋から電車が２＿通ったのを見た。 

 

Medan han passerade bron såg han två tåg passera.  
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5. 壁に剣が１＿掛けてある。 

 

Det hänger ett svärd på väggen. 

 

6. あの、できればコンセントが３＿ある部屋を予約したいのですが。 

 

Om det går bra så skulle jag vilja boka ett rum med tre strömuttag.  

 

7. 今年のツアーでは６０＿のコンサートを開く。 

 

I år kommer vi att hålla 60 konserter. 

 

8. 草原には風車が３＿見える。 

 

Från ängen ser man tre väderkvarnar. 

 

9. 駅からは道が１＿だけだ。 

 

Från stationen går det bara en väg. 

 

10. 太郎から１＿も電子メールが来ない 

 

Det kommer inte ett enda E-mail från Tarou 

 

 

Alla dessa meningar har som syfte att testa personerna som gör enkäten antigen hur väl 

de behärskar användandet av klassmarkörer eller vilken klassmarkör de tycker passar i olika 

kontexter. Alla meningar har inte ett ”rätt” svar utan tvärtom handlar de flesta meningarna om 

att använda den klassmarkör som man tycker passar i kontexten efter personligt val. För de 

meningarna som har ett rätt svar, eller i alla fall en klassmarkör som är mer passande i 

meningen använder jag mig av Iidas Kazoekata no jiten som referens för att se vilken som är 

den mest passande klassmarkören i meningen.   
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I mening 1. testas det hur väl personen kan räkna lite mer ovanliga objekt. De lämpliga 

klassmarkörerna för att räkna planeter är antigen –ko eller –tsu.  

 

I mening 2. testas helt enkelt valet av klassmarkör då stolar kan antigen kan räknas med 

–ko, -kyaku eller –dai.  

 

I mening 3. testas det om personen skulle kunna tänka sig använda –hon istället för de 

två vanliga klassmarkörerna –tou och –ken som används för att räkna byggnader. Detta är då 

eftersom att det i meningen framgår att byggnaderna är höga och ses från ett långt håll vilket 

kan öka chansen för att personen skulle använda sig av -hon.   

 

I mening 4. gäller samma sak som i mening 3.; personen ser tågen från ett långt håll och 

därför ökar chansen för att –hon skulle vara en mer passande klassmarkör än de båda 

klassmarkörerna som används för tåg, –dai och –ryou.  

 

I mening 5. testas personen för en mer specifik klassmarkör. Svärd kan räknas med  

–hon men en mer specifik klassmarkör för svärd existerar, nämligen –furi.    

 

I mening 6. testas personen på ännu ett ovanligt objekt, strömuttag. Den mest passande 

klassmarkören för strömuttag skulle antingen vara –ko eller möjligtvis –dai 

 

I mening 7. testat personen på personligt val av klassmarkör. Konserter kan antigen 

räknas med –kai eller kouen. –hon räknas konserter bara av personer som håller i dem.  

 

I mening 8. testas personen för mer specifika klassmarkörer, men också personligt val 

av klassmarkörer. De tre mest passande klassmarkörerna för en väderkvarn är antigen -ki (基), 

-dai eller –ko.  

 

I mening 9. testas också personligt val av klassmarkör, men också personligt tolkande 

av situationen. Vägar räknas vanligtvis men –hon eller -tsu, men kan också räknas med –suji 

om vägen är okänd eller framstår mer som en stig eller mindre väg. Klassmarkören –jou kan 

också användas, men bara om vägen är avstängd för vägarbete.  
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I mening 10. testas helt enkelt kunskap om passande klassmarkör. E-post räknas 

likadant som vanliga brev, nämligen med –tsuu. Likt telefonsamtal gällande affärsmässiga 

situationer eller ärenden kan klassmarkören –ken användas ifall meningen uppfattas som 

sådan.  

Naturligtvis kan –tsu alltid användas ifall personen inte är säker på vilken klassmarkör 

bör användas.  

 

 

4.3 Resultat 

 

Till en början var det tveksamt om resultatet faktiskt skulle bidra med någonting till 

denna undersökning. Trots att undersökningen skickades iväg hela tre veckor innan 

sammanställningen av resultaten hade totalt 17 personer av uppskattningsvis 30 personer 

svarat på enkäten vilket dessvärre gör undersökningen mindre lyckad än tänkt. I vilket fall 

som helst var svaren av de 17 personerna som svarade på enkäten glädjande och framförallt 

meningsfulla.  

Svaren presenteras i tabellen nedanför där numren representerar frekvensantalet för 

varje klassmarkör som användes i en mening.    

 

 

 

1. つ(tsu) 9 回(kai) 1 個(ko) 6 ヶ所(kasho) 

1 

 

2. 脚(kyaku) 15 個(ko) 2    

3. 棟(tou) 11 つ(tsu) 3 件(ken) 1 個(ko) 1 Inget svar: 1 

4. 本(hon) 5  両(ryou) 7 台(dai) 4 つ(tsu) 1  

5. 振り(furi) 3 つ(tsu) 2 本(hon) 9 個(ko) 3  

6. 個(ko) 2 つ(tsu) 8 ヶ所(kasho) 

5 

本(hon) 2  

7. 回(kai) 14 公演(kouen) 

3 

   

8. つ(tsu) 7 台(dai) 2 塔(tou) 5 機(ki) 2 個(ko) 1 
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9. 本(hon) 13 筋(suji) 2 つ(tsu) 2   

10. 通(tsuu) 15 つ(tsu) 1 Inget svar: 1   

 

 

Resultatet visade sig vara det som förväntades i fråga 1.. 9 personer svarade med -tsu 

och 6 personer med –ko, vilket är de mest passande klassmarkörerna för just denna fråga. 2 

utstickare, -kai och kasho användes endast en gång vilket tyder på meningen måste ha tolkats 

på ett annat sätt. Med klassmarkören –kai får meningen betydelsen ”rymdskeppet passerade 

planeten två gånger” vilket naturligtvis också är acceptabelt men skiljer sig från 

originalmeningen. En person svarade kasho, vilket är klassmarkören som används för att 

räkna ställen. Huruvida detta är en accepterad klassmarkör att använda är till att vidare 

diskuteras.  

I mening 2. svarade de flesta personer med –kyaku vilket är den vanligaste 

klassmarkören för stolar. Endast två personer svarade –ko, men en person som svarade –kyaku 

kommenterade att denne också skulle kunna tänka sig använda –ko då denne personen ansåg 

att klassmarkören –ko var mer passande för talspråk.  

Att –hon kan användas till objektivt långa objekt visas tyvärr inte i mening 3. Trots att 

det klart framgår att byggnaderna är höga och ses från ett långt håll tyckte ingen att 

klassmarkören –hon passade in. Svaren som vi däremot fick se visade att klassmarkören –tou 

dominerade med 11 svar. Bortsett från –tsu så fanns två intressanta val av klassmarkörer i 

denna mening, nämligen 件 (–ken), som överraskande nog används för att räkna fall och 

incidenter och –ko som är ett något annorlunda sätt att räkna byggnader på.  

I mening 4. som hade samma syfte som mening 3. var svaren överraskande. 5 personer 

svarade –hon vilket är ett någorlunda bevis på att tåg från ett långt håll kan räknas med –hon. 

7 personer svarade –ryou och 4 personer svarade –dai, vilket ungefär var förväntat om 

personen som svarade på läste meningen uppfattade tågen som relativt nära personen som 

passerade bron.       

I mening 5. svarade bara 3 personer med den mer specifika klassmarkören för svärd,  

-furi. De flesta höll sig till den i detta fall allmänna klassmarkören –hon (9 personer). 3 

personer svarade –ko vilket var något överraskande då –ko inte är en lämplig klassmarkör för 

svärd. Ifall personerna som använde –ko som universalklassmarkör, vilket inte framgår av 

svaren, så är det möjligtvis ett godtagbart svar. Endast två personer svarade med –tsu.  
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Förbryllande nog framgår –tsu mer som en universalklassmarkör i mening 6. där 8 

personer valde –tsu som den mest passande klassmarkören till skillnad från –ko som bara 2 

personer tyckte passade i meningen. 5 personer svarade med kasho vilket är acceptabelt men 

som i mening 1. ändras meningens innebörd möjligtvis en aning. Som vi ser användes –hon i 

denna meningen av 2 personer vilket kanske är lite märkvärdigt om man ska räkna strömuttag.  

I mening 7. tyckte majoriteten, 14 personer att –kai var den lämpligaste klassmarkören, 

vilket var till en stor del förväntat. 3 personer använde sig av den lite mer ovanliga 

klassmarkören kouen som övrigt är ett substantiv, men är accepterad som en klassmarkör i ett 

fall som detta. Alla personer verkade uppfatta meningen likadant, det vill säga som en del av 

publiken då ingen använde –hon. 

I mening 8. ser vi intressant nog att det personliga valet av klassmarkörer skiljde sig 

oerhört. Bland de 17 svaren finner vi att fem olika klassmarkörer användes. Som mest 

användes –tsu av 7 personer. Endast 2 personer svarade med –dai, som är de mest lämpligaste 

klassmarkören för väderkvarnar. Två personer svarade med klassmarkören –ki som är till för 

att räkna maskiner eller flygmaskiner. Det är mycket möjligt dessa två personer blandat ihop 

klassmarkörernas tecken. 機 (ki) och 基 (ki) är homonymiska klassmarkörer; den senare är 

mer lämplig för väderkvarnar. En annan förklaring är att personerna i denna mening måste ha 

tolkat väderkvarnarna som vindkraftverk även om 風車 (fuusha) i de flesta fall syftar på en 

gammaldags väderkvarn. Vidare svarade 5 personer med 塔 (tou), klassmarkören för 

byggnader som i detta fall passar någorlunda då en väderkvarn kan ses som en byggnad.           

I mening 9. finner jag svaret väldigt positivt. 13 personer svarade med –hon vilket jag 

hade hoppats på. Endast 2 personer svarade med –suji och ytterligare två svarade med –tsu. 

Likt -hon så verkade -tsuu vara en gemensam klassmarkör för E-post i mening 10.. 

Endast en person svarade med –tsu vilket kan bero på att personen var osäker på vilket typ av 

mail det talades om.  
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4.4 Diskussion  

 

Det första som jag skulle vilja kommentera om är att hälften av alla svaren var som jag 

hade förväntat mig, detta är då eftersom att det naturligtvis i varje mening finns en eller två 

klassmarkörer som anses vara gemensamma för just en viss kontext eller ett visst objekt; som 

exempel svarade majoriteten i mening 10. med –tsuu. Det som var mindre förväntat var att 

svaren kunde skilja sig så oerhört, som i mening 8. där vi kan se att det kom fram förslag på 

fem olika klassmarkörer. Detta kan bero på främst två saker: antigen är personen osäker på 

vilken klassmarkör som passar till objektet, men vet att –tsu inte är det bästa valet, vilket kan 

resultera i att personen förknippar objektet med en redan välkänd form. Som exempel kan vi 

ta de fem personer som svarade med klassmarkören –tou för att räkna väderkvarnen. 

Personerna kanske ser väderkvarnen lämpligast som en byggnad som i sin tur får personerna 

till att använda –tou eftersom detta är det närmaste personerna kan komma till en mer specifik 

klassmarkör. Som vi kan se så finns flest förslag på klassmarkörer i meningar där objektet 

som ska räknas är något obskyrt eller inte kan tänkas användas i en numerisk fras.    

Den andra stora anledningen till att många klassmarkörer kommer upp som förslag är 

att meningen som jag nämnt innan måste ha uppfattats på ett annorlunda sätt. I mening 1. där 

en person svarade med –kai uppfattade meningen som att skeppet passerade en planet två 

gånger, vilket gör att hela händelseförloppet i meningen uppfattades på ett helt annorlunda 

sätt. I mening 4. uppfattades till skillnad från kontexten i mening 1. själva objektet som 

annorlunda. Även om personen i meningen såg tågen passera från bron är det möjligt att 

personerna som svarade med antigen –dai eller –ryou tyckte att tågen trots allt passerade 

relativt nära. För att återgå till fråga 8. med väderkvarnen uppfattade två personer som 

svarade med –ki att väderkvarnen i själva verket var ett vindkraftverk.  

En annan teori till att många klassmarkörer använts kan bero på att lärandet av klassmarkörer 

skiljer sig från person till person, eller kanske till och med från hushåll till hushåll. I vilket fall 

som helst så skiljer sig användandet av klassmarkörer från person till person vilket jag 

tidigare hade nämnt.       

Sist men inte minst vill jag ta upp att resultaten i undersökningen motsvarar till en stor 

del det som lingvister tagit upp om klassmarkörer. –hon som Iida Asako nämnde kunde 

användas till bland annat objektivt långa och konceptuellt långa objekt visas stämma 

någorlunda bra om vi tittar på meningarna 4. och 9. Vi ser också att –ko som 

universalklassmarkör verkar förekomma en hel del. Totalt förekom –ko i 6 meningar av 10 

där den användes till orden planet, stol, byggnad, svärd, strömuttag och väderkvarn. Dessa 
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objekt skiljer sig en hel del från varandra gällande både storlek och form. Endast objektet 

strömuttag skulle jag kunna tänka mig är tillräckligt litet och konkret för att egentligen 

användas med –ko.  

Klassmarkören –tsu förekommer i 8 meningar av 10 och dess semantiska egenskaper 

som universalklassmarkör står fortfarande oförändrad.  
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5. Slutsats 

 

Målet med den här uppsatsen var att beskriva och analysera klassmarkörerna –tsu, -ko och  

–hon med hjälp av både japanska och västerländska lingvisters forskning om 

klassmarkörernas vardagliga bruk och semantiska egenskaper. Informationsmässigt fanns det 

tillräckligt mycket skrivet om alla tre klassmarkörer för att få en grundlig helhetsbild över 

både deras användningsområde och semantiska egenskaper.  

        Det som å andra sidan var svårt med alla dessa tre klassmarkörerna var att hitta en 

konkret karta över deras användningsområden. Vidare finns det som sagt väldigt lite till ingen 

logik alls bakom vissa användningar av dessa tre klassmarkörer. Trots att bland annat 

Kitagawa (2005) listar konkreta användningsområden för –tsu kan vi konstatera att listan inte 

håller då vi tack vare bland annat undersökningen ser att –tsu används oregelbundet. Ännu en 

viktig sak att ta upp är hur de tre klassmarkörernas användningsområde till en viss grad 

överlappar varandra, vilket får klassmarkörerna att framstå som semantisk lika till en viss 

grad, som i sin tur resulterar i att inga konkreta listor kan göras på hur klassmarkörerna exakt 

skall användas. Som bäst ser man detta i undersökningen där alla tre klassmarkörer kom upp 

som förslag i en och samma mening. Genom att titta på undersökningen kan vi också 

konstatera att användande av klassmarkörer självfallet påverkas av det personliga valet hos 

talaren, men också kunskapen av klassmarkörer. Detta tar oss till en annan punkt, nämligen 

skillnaden mellan vad lingvister hävdat om klassmarkörernas användning och hur 

klassmarkörerna i praktiken används av japaner i vardagen. Det som togs upp om alla tre 

klassmarkörerna –ko,  

–tsu och -hon verkade stämma rätt så bra överens med svaren i undersökningen. –tsu som 

universalklassmarkör användes oundvikligen en hel del i resultaten. Precis som Martin (1988) 

nämnde används klassmarkören –tsu ifall talaren inte hittar en mer specifik klassmarkör för 

att räkna objektet i fråga. Detta tyder naturligtvis inte bara på okunskap, men också som jag 

tidigare nämnde att inte alltid finns en gemensam klassmarkör till ett visst objekt, bland annat 

på grund av personligt val av stil.  

–ko som vi också ser dök upp en hel del i resultaten där den bland annat användes precis 

som en universalklassmarkör. Vi får lägga på minnet att Sumiya och Colungas forskning om  

–ko är tämligen aktuell (2008), och Uenos artikel (2007), vilket tyder på att de semantiska 

egenskaperna som –ko besitter har under de senaste åren förändrats. –tsu förekommer i en lite 

större utsträckning än –ko och tillsvidare kan man inte påstå att –ko besitter samma 
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semantiska egenskaper som –tsu i rollen som universalklassmarkör. Däremot kan vi som sagt 

se förändringarna i –ko och vi kan säkerligen förvänta oss ytterliggare semantiska 

förändringar hos –ko i framtiden.  

        Forskningen kring klassmarkören –hon är också förhållandevis ny och resultatet visade 

sig stämma med vad vi lyckats analysera kring denna klassmarkör. Objektivt långa objekt och 

konceptuellt långa objekt kan i praktiken räknas med –hon. Likt alla klassmarkörer skiljer sig 

användandet utan tvekan från person till person.        

        Meningen med den här uppsatsen var att som grund förstå japanska klassmarkörer och 

med hjälp av det kunde vi ytterliggare fördjupa oss i mer specifika klassmarkörer. Målen var 

till en hög grad uppnådda, men det är utan tvekan svårt att förutspå klassmarkörernas 

användningsområde och semantiska förändringar till fullo även med en djupgående analys.     
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Appendix 

 

場 (ba) – teaterföreställningar  

倍 (bai) -gånger 

番 (ban) - turer, matcher 

尾 (bi) - räkor och småfisk 

部 (bu)-häften, tidningar, sektioner 

文 (bun)- meningar 

秒 (byou)-sekunder 

拍子 (byoushi) -takter i musik 

着 (chaku) -klädesplagg  

挺（丁）(chou) -pistoler, spjut, gitarrer, violiner, rickshaws, kvarter 

町 (chou) - kvarter, eller ytor omkring 9917 kvadratmeter   

代  (dai) - generationer, perioder, regimer 

台  (dai) - bilar, cyklar, hushållsapparater 

段 (dan) - grader, ranger, steg (i en trappa)    

段落 (danraku) - paragrafer 

度- (do) grader (temperatur), gånger 

分- (fun/pun) minuter 

振り(furi) -svärd 

月(getsu) - månader 

語 (go) - ord 

具 (gu) - möbler 

行 (gyou) - rader 

泊(haku/paku) - nätter (på hotell) 

杯 (hai/pai) - koppar, glas, drinkar 

敗 (hai) – förluster i sport 

箱 (hako) – lådor 

張り(hari) - parasoller, paraplyn, tält 

柱 – (hashira) statyer av gud, adelsmän 
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発 (hatsu) - gevärskott, explosioner 

匹 (hiki/piki) - djur eller mindre djur med undantag av kaniner, insekter 

品 (hin) - rätter, delar 

筆 (hitsu) – signaturer, rekommendationer 

歩 (ho/po) - steg 

本 (hon/bon/pon) - långa objekt 

票 (hyou) - röster (i val) 

俵 (hyou) – säckar  

字 (ji)- tecken 

時 (ji) - timmar 

畳 (jou) - tatamimattor 

錠 (jou) - kapslar, piller 

条 (jou) – lagbalkar 

日 (ka/nichi) - månadens dagar 

課 (ka) – lektioner 

株 (kabu) – småplantor 

回 (kai) – antal gånger 

階 (kai/gai) – våningar 

画 (kaku) – antal streck i ett kanji 

箇所/ヵ所 (kasho) - ställen 

貫 (kan) – delar av nigiri-zushi 

件 (ken) – fall, incidenter 

軒 (ken) - byggnader 

機 (ki) – flygmaskiner, maskiner 

基 (ki) – monterade/monterade objekt såsom gravstenar och stentavlor.  

切れ (kire) - delar, bitar 

個 (ko) – små och konkreta objekt, universalklassmarkör 

戸 (ko) - hus 

校 (kou) – skolor  
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行 (kou) – banker, affärer 

コマ(koma) - rutor 

区 (ku) – distrikt 

句 (ku)- haiku 

口 (kuchi/guchi)- tuggor 

組 (kumi/gumi) - grupper, par  

脚 (kyaku) – stolar, bord 

曲 (kyoku) – musikstycken, låtar 

局 (kyoku) – sändningsbolag, postkontor, go-bräden, shougi-bräden  

枚 (mai) - platta objekt; frimärken, foton etc.  

巻 (kan) – rullar av olika slag. 

幕 (maku) – akter inom teater  

名 (mei) – personer (respektspråk) 

面 (men)- ytor; fotbollsplaner, speglar, schackbräden  

門 (mon) – kanoner  

年 (nen) – år 

人 (nin) – personer 

頁 (peeji) – sidor 

例 (rei) – exempel 

礼 (rei) – bugningar 

輪 (rin) – hjul, blommor 

両 (ryou) – tågvagnar 

才/歳 (sai) – ålder 

棹 (sao) – flaggor, stavar 

冊 (satsu) – böcker, tidningar 

席 (seki) – säten, rakugo-föreställningar, fester 

隻 (seki) – skepp 

勝 (shou) – segrar i sport 

週 (shuu) – veckor  

足 (soku) – par, ex. ett par skor 
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束 (taba) – buntar 

体 (tai) – kroppar 

滴 (teki) – droppar av någon vätska 

点 (ten) – punkter 

頭 (tou) – stora djur 

塔 (tou) - byggnader 

つ (tsu) - universalklassmarkör 

通 (tsuu) - brev 

羽 (wa) - fåglar, kaniner 

話 (wa) – episoder, avsnitt 

夜 (ya) – nätter 

膳 (zen) – ätpinnar och risskålar 

 


