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Abstract  
The teaching of Chinese in Sweden is a relatively new phenomenon. This essay investigates 

teachers of Chinese in Sweden and their attitudes and approach to the syllabus. A web based 

questionnaire was sent to teachers of Chinese throughout Sweden. The questionnaire was sent 

to 21 teachers, with a total of 13 teachers completing the questionnaire. This investigation 

contributes to the field of teaching Chinese by describing how teachers use the syllabus. The 

results indicate that the teachers use the subject aims and the core content in the syllabus when 

planning their lessons. The teachers also use the knowledge requirements to inform their 

students what they are required to do in order to obtain a certain grade. However, the teachers 

use the knowledge requirements in different ways and they do not consider them to be easily 

understood. As Chinese has recently become an established school subject throughout the 

country, further research is needed in order to improve the subject.  

 
Nyckelord: kinesiska, kursplaner, förhållningssätt, kunskapskrav, centralt innehåll.  
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1. Inledning 
Kinesiska är ett språk som nyligen introducerats i svenska skolor. Språket ingår under parollen 

”moderna språk” tillsammans med spanska, tyska och franska. Kinesiska är i skrivande stund 

ett nytt ämne och har sju nivåer. Kinesiskaämnet i Sverige är ett intressant 

undersökningsområde utifrån flera perspektiv, till exempel är ämnet det första utomeuropeiska 

språket att införas i svenska grund- och gymnasieskolor. Regeringen utfärdade ett uppdrag till 

Skolverket under 2012 om att ta fram förslag till centralt innehåll och kunskapskrav för 

grundskolan respektive kurser för gymnasieskolan i kinesiska (mandarin) (Skolverket, 2013, s. 

1). Kinesiska skiljer sig från de övriga moderna språken, dels på grund av att man inte använder 

alfabetet och dels på grund av att varje stavelse har fyra tonmarkörer för att visa vilket sätt 

stavelsen ska uttalas.  

 

McGregor (2009, s. 15) skriver att ”the Mandarin Chinese writing system is a logographic 

system. Over 90 percent of the characters are combinations of components indicating something 

about the meaning and pronunciation of the word”. Med andra ord tillhör kinesiska varken den 

germanska språkfamiljen eller den latinska språkfamiljen. McGregor (2009, s. 317) menar att 

kinesiska tillhör den sinotibetanska språkfamiljen, där många språk är så kallade ton-språk där 

stavelser uttalas med olika toner. Kinesiska använder idag ett transkriberingssystem som kallas 

pinyin, som fungerar som en bro mellan det talade och skrivna språket (Skolverket, 2014b, s. 

11). I och med att kinesiska introducerats som ett nytt modernt språk i svenska skolor har ämnet 

fått egna kursplaner. Då kinesiska skiljer sig markant från de andra moderna språken har 

kinesiskaämnets kursplaner justerats. I Skolverkets Kommentarer till kinesiska 1-7 står 

följande: 

  
De sju kurserna i kinesiska är justerade… Kurserna i kinesiska ligger på en lägre 

språkfärdighetsnivå än de övriga moderna språken delvis för att det kinesiska skriftsystemet inte är 

alfabetiskt. Det är i regel svårare för en elev i svensk skola att lära sig och skriva kinesiska jämfört 

med ett språk som har ett alfabetiskt skriftsystem (Skolverket, 2014a, s. 3) 

 

Kinesiskans justerade kursplaner (Skolverket, 2014a) skiljer sig från kursplanerna för moderna 

språk, dock är inte skillnaden stor. De kursplaner Skolverket tagit fram är indelade under 

följande rubriker: ”ämnets innehåll”, ”centralt innehåll” och ”kunskapskrav”. Medan det 

centrala innehållet i kursplanen för kursen moderna språk 1 innehåller följande rubriker: 

”kommunikationens innehåll”, ”reception”, ”produktion och interaktion”, har det centrala 

innehållet för kinesiska 1 följande överskrifter som moderna språk inte har: ”muntlig 

reception”, ”muntlig produktion och interaktion”, ”skriftlig reception (förenklade kinesiska 

tecken)” och ”skriftlig reception och produktion (förenklade kinesiska tecken)”.  

 

Kinesiska och moderna språk skiljer sig ytterligare i kursplanernas kunskapskrav. 

Kunskapskraven för betyget E i kursen moderna språk 1 anger att ”Eleven kommenterar i 

mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och 

gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper” (Skolverket, 2014b, s. 

33). Däremot står det under kunskapskravet för betyget E i kursen kinesiska 1 att 

”Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden 

där kinesiska används.” (Skolverket, 2014b, s. 4). I vissa avseenden är kursplanerna för 

kinesiska tydligare jämfört med kursplanerna för moderna språk, i andra avseenden är det 

tvärtom. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
På ett övergripande plan styrs lärarens yrke genom läroplanen, och på ett mer specifikt plan 

anges undervisningens innehåll genom kursplanerna. Alltså behöver läraren ”förhålla sig till 

ämnesspecifika förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav” (Florin Sädbom, 2015, s. 18). 

Då kinesiskaämnet fått egna kursplaner är syftet med den här uppsatsen att undersöka hur 

kinesiskalärare förhåller sig till ämnets kursplaner. 

 

För att få svar på hur kinesiskalärare förhåller sig till kursplanerna används följande specifika 

frågeställningar:  

 

 Vad anser verksamma kinesiskalärare om kursplanerna? 

 Hur använder sig verksamma kinesiskalärare av kursplanerna? 

 

2. Bakgrund 
Undervisningen i moderna språk har en lång tradition i Sverige. Ända sedan, läroplanen som 

introducerades, 1962 har elever kunnat studera tre moderna språk, eller ”främmande språk” 

som det kallades. Då hade elever i svenska skolor möjligheten att studera engelska, tyska eller 

franska. Därefter bröt sig engelskan lös och blev, tillsammans med ämnena svenska och 

matematik, ett kärnämne. Detta innebar att de övriga moderna språken inte har samma höga 

status som engelskan (Cardelús, 2015, s. 22). Under 90-talet introducerades även spanska som 

ett av de moderna språken (Florin Sädbom, 2015, s. 15; Teveborg, 1990). 

 

Däremot har några elever haft möjlighet att studera kinesiska på gymnasienivå ända sedan 1971 

då Cecilia Lindqvist, en pionjär för kinesiska som skolämne i Sverige (Lindqvist, 2015, s. 40), 

undervisade 18 elever i kinesiska (Sahlberg Wu, 2015, s. 12). Vid den här tiden bedrevs 

undervisningen på prov eftersom det funnits intresse hos eleverna. Lektionerna ägde rum efter 

ordinarie lektionstid och undervisningen fortsatte så under tio års tid. Det var inte förrän 1980 

som kinesiska blev ett godkänt ämne i Sverige (Lindqvist, 2015, s. 23-33). Friberg (2015) 

beskriver kinesiska som ett ”orkidéämne, ett ämne som sågs som en exotisk dekoration i en 

annars matnyttig studieplan” (s. 43). Trots att kinesiska funnits i varierande grad sedan det blev 

ett godkänt ämne under 80-talet har det dröjt till 2010-talet innan dess stora genombrott. 

 

Under 2012 utfärdade regeringen ett uppdrag åt Skolverket att utforma kursplaner för kinesiska 

inom ramen för moderna språk (Skolverket, 2013, s. 1). Skolverkets redovisning beskriver hur 

uppdraget gick till, det bestämdes att det var rikskinesiskan, även kallad mandarin, som skulle 

vara undervisningsstoffet. Expertgruppen, som i samarbete med Skolverket tog fram 

underlaget, var i kontakt med andra länder som bedriver kinesiskaundervisning för att 

specificera kursplanerna (s. 2). I och med denna redovisning togs det även fram utkast till 

kursplanerna som skulle introduceras.  

 
Innan införandet av den senaste läroplanen för grundskolan, Lgr11, och läroplanen för 

gymnasieskolan, Gy11, hade alla de moderna språken samma ämnesplan och kursplan. Det som 

skiljer en ämnesplan mot en kursplan är att ämnesplanen gäller för ämnet i stort medan 

kursplanen specificerar de olika kursernas innehåll (Rosing, 2016). I och med införandet av den 

nya läroplanen har kinesiska fått egna kursplaner. Det Skolverket gjorde var att beakta det 

kinesiska språkets särart och komplexitet vid utformningen av de anpassade kursplanerna. Detta 

gjorde Skolverket för att kursplanerna skulle möjliggöra likvärdig undervisning och 

betygssättning (Skolverket, 2013, s. 2). 

 



  

3 

 

Under 2014 gav Skolverket ut ytterligare ett dokument där kinesiskaämnets struktur 

förklarades. Till exempel förklaras det att kinesiskakurserna ligger på en lägre 

språkfärdighetsnivå jämfört med språk som har alfabetiska skriftsystem. Detta dokument 

beskriver att det ”i regel är svårare för en elev i svensk skola att lära sig läsa och skriva kinesiska 

jämfört med ett språk som har ett alfabetiskt skriftsystem” (Skolverket, 2014a, s. 3). 

Sammanfattningsvis består detta kommentarmaterial av en förklaring till varför kinesiskans 

kursplaner skiljer sig från övriga moderna språk. Vid en närmare granskning av kursplanerna 

både för moderna språk och kinesiska framgår det att adjektiven ”enkelt” och ”mycket enkelt” 

förekommer i kunskapskraven. Detta framgår i kunskapskraven för kinesiska 1, för att eleven 

ska får betyget A krävs det att ”eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form 

redogöra för innehåll och detaljer” (Skolverket, 2014b, s. 4). Det kan anses att termerna ”enkelt” 

och ”mycket enkelt” är rimliga eftersom kinesiska 1 är den första kursen av totalt sju kurser. I 

kursplanernas kunskapskrav för kinesiska 3 har man bytt ut ”mycket enkelt” med ”enkelt”. För 

betyget E står det: ”Eleven väljer talad kinesiska av enkel karaktär från olika medier” 

(Skolverket, 2014b, s. 11). För samma kurs fast i kunskapskravet för betyget A står det: ”Eleven 

väljer talad kinesiska av enkel karaktär från olika medier, samt använder på ett relevant och 

effektivt sätt det valda materialet i sin egen interaktion och produktion” (Skolverket, 2014b, s. 

13). Alltså finns det skillnader i kunskapskraven mellan betygen E och A men det är just termen 

”enkel” som är konstant. Ytterligare ett exempel är kunskapskraven för betyget C i kinesiska 5 

där det står: ”Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och 

områden där kinesiska används” (Skolverket, 2014b, s. 20). Frågan är om den frekventa 

användningen av ”enkel” i kunskapskraven kan anses vara generella och ospecificerade 

beskrivningar. På grund av dessa formuleringar i kursplanernas kunskapskrav är det därför 

intressant att se hur verksamma kinesiskalärare använder kursplanerna. 

 

3. Tidigare forskning 
På grund av att kinesiska är ett relativt nytt ämne har det inte genomförts någon nämnvärd 

forskning i ämnet. Vid sökningar över internet dyker det upp tidningsartiklar om införandet av 

kinesiska i svenska skolor och huruvida det är en rimlig satsning eller inte. En del artiklar 

handlar om hur avancerat kinesiska är (Sahlberg Wu, 2015, s. 18). Vid sökningar kring moderna 

språk finns det ett antal texter om elevernas perspektiv vid inlärning av ett tredje språk. Det 

finns ytterligare texter om moderna språk och elevers motivation, i denna kategori finns 

Cardelús (2015) som undersöker elevers attityder och motivation till att lära sig moderna språk 

i skolan (s. 17). 

 

Däremot har ett tjugotal författare bidragit med artiklar, om relationen mellan Sverige och Kina 

samt kinesiskaundervisning i Sverige, i samlingsverket Kinesiskan flyttar in – nytt skolspråk i 

Sverige. Där Sahlberg Wu (2015) redogör för antalet skolor som erbjuder kurser i kinesiska, 

antalet lärare och antalet elever under 2015. Det fanns under det året 89 behöriga lärare på 

grundskolan, 63 behöriga lärare på gymnasieskolan och 16 som har behörighet i både 

grundskolan och gymnasieskolan. Elevantalet är också relativt litet där 853 gymnasieelever 

gick ut med betyg i ämnet läsåret 2013/14. De populäraste nivåerna är kinesiska 1-3. Trots 

ämnets sju nivåer har elever som studerat språket huvudsakligen fått slutbetyg i nivåerna 1-3 

(s. 14-17). Sedan skriver Friberg (2015) om ämnets brister. I takt med att det kinesiska språket 

blivit mer och mer populärt bland eleverna har högskolorna inte examinerat kinesiskalärare i 

samma takt. Få av de som studerade kinesiska på högskola hade tankar på att bli kinesiskalärare 

(s. 45). En annan brist är att det inte funnits läromedel anpassade för den svenska eleven. Innan 

kinesiska introducerades som det nya moderna språket i svenska skolor ägnade lärare mycket 

tid till att utforma eget material. Eftersom det inte fanns läromedel som var utvecklade för den 

svenska inläraren blev många elever frustrerade av ”läromedel som var dåligt planerade eller 
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som de inte förstod” (Friberg, 2015, s. 47). Innan kinesiska fick sina justerade kursplaner 

bedömdes alla elever på samma sätt oavsett vilket av de moderna språken de studerade. Med 

andra ord blev en elev som studerade danska bedömd på samma sätt som en elev som studerade 

kinesiska, vilket gjorde att det tog längre tid för elever som studerade kinesiska att nå målen. 

Friberg (2015) menar att kursmålen inte längre är orimliga, samtidigt som han menar att det 

kommer dröja några år, innan lärare anpassar sin undervisning enligt kunskapskraven (s. 50). 

 

Även om Florin Sädboms (2015) forskning behandlar ämnet samhällskunskap bedöms hennes 

undersökning relevant då hon undersöker lärarnas åsikt. Hon har undersökt spänningsfältet 

mellan lärare som tolkar läroplanen och kursplaner för att se ifall eleverna uppnår de utsatta 

målen inom ramen för ämnet. Florin Sädbom (2015) beskriver en problematik med kursplanen 

för svenskämnet. Hon skriver att för betyget A i svenska för årskurs nio står det i 

kunskapskraven att eleven ska kunna ”tolka och läsa mellan raderna i olika verk” (s. 14-15). 

Hon frågar sig sedan vad det är eleverna kan när de har lärt sig att läsa mellan raderna. Detta är 

en relevant fråga, vad är det egentligen kursplanerna vill att lärarna ska fokusera på? Hon 

skriver även att, ”trots att kursplanen uttrycker ett visst ämnesinnehåll som läroplanen ska 

realisera krävs det att de tar reda på hur deras elever utvecklar ett visst kunnande i förhållande 

till vad som uttrycks i läroplanens formulerade innehåll” (Florin Sädbom, 2015, s. 15). 

 

4. Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt beskriver undersökningens teoretiska ramverk. I sin avhandling om lärare och hur 

de använder kursplaner för att uppnå målen använder sig Florin Sädbom (2015) av en 

läroplansteoretisk ansats. Läroplansteori är ett forskningsområde som har kopplingar till 

kontinental didaktik såväl som till den amerikanska curriculum-traditionen. Den svenska 

användningen av begreppet omfattar främst läroplanen och tillhörande kursplan/ämnesplan (s. 

27). 

 

Läroplansteorin har sitt ursprung i ramfaktorteorin. Lundgren (1999) skriver: ”ramfaktorteorin 

bygger på tankegången att ramar ger utrymme för en process. Ramarna ger eller ger inte 

möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan” (s. 35). Lindblad, Linde & Naeslund (1999) 

betonar att ramfaktorteorin kan användas för att undersöka konsekvenser av politiska beslut om 

utbildning och undervisning (s. 98). Sedan utvecklades läroplansteorin, som enligt 

Abrahamsson, Berg och Wallin (1999) är ”en väsentlig gemensam nämnare för såväl 

läroplansteoretiska studier som studier av skolan som institution” (s. 157). De anser att 

läroplansteorin är lämplig för att granska- och öka kunskapen kring läroplaner. Florin Sädbom 

(2015) beskriver läroplansteorin på följande vis: 

 
Hur läro- och kursplanens mål förstås och omsätts i en meningsskapande akt kan därför komplettera 

den läroplansteoretiska inriktningen utifrån lärares perspektiv. Det är genom lärares förståelse av 

läro- och kursplan som ökad förståelse om vad ett lands läroplanssystem och målens funktion har 

kan nås (s. 27).  

 

Läroplansteorins fokus ligger på de skrivna läroplanerna och hur de realiseras av lärare i 

undervisningen; Florin Sädbom (2015) menar att hon undersöker den ”uppfattade läroplanen” 

och den ”levda läroplanen” (s. 27). För att ansluta läroplansteorin till den här uppsatsen, står 

den ”uppfattade läroplanen” i centrum. Istället för att undersöka hur elever uppfattar läroplanen, 

undersöker den här uppsatsen hur lärare uppfattar och använder sig av kursplanerna. Då kan det 

sägas att den här uppsatsen snarare fokuserar på den ”uppfattade kursplanen”. I och med 

läroplansförändringarna mellan läroplaner har fokus hamnat på mål- och resultatstyrning 

snarare än regelstyrning. Vilket för lärare kommer att handla om att mål måste nås utan att 
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undervisningens innehåll problematiseras (Florin Sädbom, 2015, s. 52). I likhet med Florin 

Sädbom (2015) kommer läroplansteorin fungera som ett bollplank för diskussionsavsnittet i 

den här uppsatsen. 

 

5. Metodologi 
I detta avsnitt presenteras den metod som använts i den här undersökningen. Inledningsvis 

beskrivs verktyget som användes vid insamling av data, sedan beskrivs pilotstudien. Under 

rubriken ”respondenterna” beskrivs just respondenterna och hur urvalet gick till väga. Sedan 

redogörs det för hur enkäten utformades, etiska aspekter, reliabilitet och validitet och slutligen 

analysmetod. 

 

5.1 Enkät som metod 
Data om hur verksamma kinesiskalärare i Sverige förhåller sig till kursplanerna och hur de 

använder dem har samlats in genom en webbaserad enkät, utformad genom Googles enkät 

verktyg som heter ”Google Formulär”. Detta innebär huvudsakligen en kvantitativ metod då 

det gäller en ”insamling av numeriska data” (Bryman, 2008, s. 150). Enkäten består till stor del 

av slutna frågor där respondenterna har möjlighet att välja mellan fyra- eller fem alternativ, på 

ett antal andra frågor kunde respondenterna fylla i flera alternativ samtidigt. De resterande 

frågorna är öppna frågor där respondenterna kunde svara på ett självständigt sätt. Med andra 

ord är enkäten i huvudsak kvantitativ med kvalitativa inslag. 

 

Varför valdes då enkät som verktyg för att samla data? Ejlertsson (2014) menar att webbaserade 

enkäter inte kräver någon inmatning av data, eftersom svaren sparas automatiskt i ett 

dataregister (s. 10). Ytterligare en anledning till att denna metod valdes var att respondenterna, 

medlemmarna i Språklärarnas Riksförbund- Kinesiska, befinner sig på olika platser i landet. 

Således är webbaserad enkät som metod i linje med Bryman (2008) som menar att 

enkättekniken är applicerbar ifall respondenterna är spridda geografiskt. Dessutom kan enkäter 

distribueras till ett stort antal respondenter (s. 228). Med andra ord kan metodvalet styrkas 

eftersom enkäten kan nå fler respondenter på kortare tid. 

 

5.2 Pilotstudie 
Första steget i den här undersökningen bestod av ett informationsbrev som innehöll information 

om undersökningens syfte samt frågade efter respondenternas medgivande. Informationsbrevet 

innehöll även en hyperlänk där respondenterna kunde klicka sig vidare till enkäten direkt. När 

frågorna i en enkät formuleras, görs det med en bakomliggande tanke som för respondenten 

inte alltid verkar självklar. Därför måste enkätfrågorna testas i en provundersökning, ofta kallad 

pilotstudie (Ejlertsson, 2014, s. 89). Enkäten som ligger till grund för datainsamlingen testades 

genom en pilotstudie som genomfördes av fyra respondenter för att undersöka ifall 

enkätfrågorna fungerar eller inte. Bryman (2008) menar att en pilotundersökning kan vara bra 

för att ”hantera eventuella oklarheter” (s. 258). De fyra ”testpiloterna” fick tillgång till 

informationsbrevet med vidare information om undersökningen. De som tillfrågades att delta i 

pilotstudien är lärare som undervisar eller har undervisat kinesiska på svenska gymnasie- eller 

högstadieskolor. Men eftersom pilotstudien är till för att förbättra den slutgiltiga enkäten så har 

de fyra ”testpiloterna” inte besvarat den slutgiltiga enkäten (Bryman 2008, s. 259). De fyra 

”testpiloterna” tillfrågades att ge återkoppling på både informationsbrevet och enkäten. 

Återkopplingen bidrog till att informationsbrevet kortades ner och utvecklades till mer 

information på mindre yta. Dessutom bestämdes det att hyperlänken till den webbaserade 

enkäten placerades i informationsbrevet. Den ursprungliga tanken var att hyperlänken skulle ha 

skickats till respondenterna efter att de hade godkänt sitt deltagande. När de fyra 

”testpiloternas” återkoppling inkorporerats i informationsbrevet och enkäten skickades det 
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slutgiltiga informationsbrevet innehållande enkäten till respondenterna, alltså medlemmarna i 

Språklärarnas Riksförbund- Kinesiska. 

 

5.3 Respondenterna 
Enkäten skickades till medlemmarna i Språklärarnas Riksförbund- Kinesiska, på grund av att 

detta är ett förbund som anordnar seminarier och samlar undervisningsmaterial för 

kinesiskalärare runt om i landet. Förbundet har ett tjugotal medlemmar vilket gjorde dem till en 

lämplig grupp att besvara enkäten. Tanken var att lärarna, genom att besvara enkäten, skulle 

kunna dela med sig av sitt förhållningssätt till kursplanerna samt hur de använder sig av 

kursplanerna. 

 

Inledningsvis tillfrågades 21 kinesiskalärare att delta i undersökningen. Efter en period där 

respondenterna haft möjlighet att fylla i enkäten hade endast ett fåtal besvarat enkäten. Två av 

lärarna svarade på det första utskicket och meddelade att de inte undervisade kinesiska längre, 

vilket förminskade urvalet från 21 till 19. Därefter tillfrågades ytterligare lärare att delta genom 

en grupp på sociala medier. Gruppen som tillfrågades bestod till stor del av samma personer 

som också är medlemmar i Språklärarnas Riksförbund- Kinesiska. Efter en tids väntan på svar 

från medlemmarna i lärarförbundet samt medlemmarna i gruppen på sociala medier skickades 

ytterligare en påminnelse till de möjliga respondenterna. Trots denna påminnelse har till slut 13 

lärare bidragit med information till den här uppsatsen. Dessa 13 respondenter utgör 68 % av de 

19 respondenter som meddelade att de är verksamma.  

 
5.4 Enkätens utformning 
Enkäten består av totalt 19 frågor fördelade i fem delar (se Bilaga 2.1). Frågorna är utformade 

på olika sätt, med både öppna och ”slutna frågor”. Bryman (2008) menar att en fördel med 

slutna frågor är att det ”ökar jämförbarheten i svaren” (s. 245), vilket är något som har 

eftersträvats eftersom undersökningen är kvantitativ med kvalitativa inslag. Vissa frågor 

använder sig av Likertskalan, det vill säga att varje respondent ska ange i vilken utsträckning 

han eller hon håller med om påståendet. En Likertskala består vanligtvis av en flergradig skala 

som ofta har en ”mittpunkt” (Bryman, 2008, s. 157). Den här enkäten har några frågor som 

använder en femgradig skala där det finns en mittpunkt, som är ”vet inte- har ingen åsikt”. 

Dessutom finns några frågor där respondenterna har en fyrgradig skala att förhålla sig till, vilket 

är i linje med McKay (2006) som genom att erbjuda fyra alternativ till respondenterna undviker 

att dem endast väljer ”the middle option”. På vissa frågor har respondenterna möjlighet att svara 

i form av en checklista, där respondenterna fyller i det svar som gäller för dem (s. 38). Med 

andra ord innehåller enkäten tre slags frågor, slutna frågor med fem, respektive fyra 

svarsalternativ samt öppna frågor. Den första delen frågar efter bakgrund, med frågor om hur 

många kvinnor respektive män det finns bland respondenterna. Därefter svarade respondenterna 

om vilken skolform de undervisar i och hur länge respondenterna har arbetat som 

kinesiskalärare. Sedan svarade respondenterna på vilket som är deras modersmål och ifall de 

undervisar ett annat ämne förutom kinesiska. Slutligen bidrog respondenterna med information 

om deras utbildningsbakgrund. 

 

Enkätens andra del frågar efter respondenternas yrkessituation. Alltså hur det ser ut i de 

klassrum där de bedriver undervisning. Ett exempel på frågor från enkätens andra del är vilken 

kurslitteratur respondenterna använder. Ett annat exempel efterfrågar vilka nivåer 

respondenterna undervisar på. På dessa frågor hade respondenterna möjlighet att välja flera 

alternativ samtidigt. Dessa frågor är relevanta för att få en förståelse för vilka nivåer 

respondenterna arbetar på. 
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Enkätens tredje del innehåller frågor kring ämnets syfte. Kursplanerna är uppdelade i tre delar. 

Först beskrivs ämnets syfte, detta gäller inte enbart för kinesiska utan även för de övriga 

moderna språken, som en del av den övergripande ämnesplanen för moderna språk (Rosing, 

2016). Frågorna är utformade på följande vis: hur ofta använder du dig av ämnets syfte när du 

planerar dina lektioner? vilket av ämnets syften tycker du är viktigast? (Skolverket har 

specificerat fem stycken förmågor som eleverna ska ha möjlighet att möta i undervisningen, för 

mer information om dessa syften, se Bilaga 2.1). Den sista frågan i enkätens tredje del är 

utformad på följande vis: tycker du att delen ”ämnets syfte” i kursplanen är enkelt att förstå? 

När det kommer till ämnets syfte innehåller enkäten frågor som ämnar att undersöka hur 

kinesiskalärare förhåller sig till ämnets syfte för moderna språk. 

 

Den fjärde delen frågar om kursplanernas centrala innehåll. Det centrala innehållet beskriver 

vad kursen bör innehålla, till exempel står det i det centrala innehållet för kursen kinesiska 1 att 

undervisningen ska innehålla ”ramsor och sånger” (Skolverket, 2014b, s. 3). Frågorna är 

utformade på följande vis: hur ofta använder du dig av det centrala innehållet när du planerar 

dina lektioner? Här kunde respondenterna svara på frågan om hur ofta de använder det centrala 

innehållet på följande vis: alltid, ofta, sällan, aldrig och vet inte- har ingen åsikt. Sedan ställdes 

en fråga där respondenterna kunde bidra med information ifall de anser att det centrala 

innehållet är till hjälp vid planering eller inte. Slutligen ställdes en fråga om huruvida 

respondenterna ger eleverna möjlighet att möta det innehåll som specificerats i det centrala 

innehållet. 

 

Den femte, och sista delen, ställer frågor kring kursplanernas kunskapskrav. Kunskapskraven 

är de riktlinjer specificerade av Skolverket för att underlätta lärarnas arbete vid bedömning av 

eleverna. Enkätens femte del innehåller följande frågor: Hur ofta använder du kunskapskraven 

vid bedömning av dina elever? Tycker du att kunskapskraven är enkla att förstå? Hur ofta 

informerar du dina elever om vilka kunskapskrav de ska uppfylla för att få ett visst betyg? I 

enkätens sista del finns både öppna och slutna frågor. Det finns två delar i enkätens femte del 

där respondenterna hade möjlighet att skriva sina egna svar. Den ena öppna frågan är ställd som 

en följdfråga, den lyder: ifall du svarade ”ofta” eller ”alltid”, vänligen berätta hur du informerar 

om kursplanernas kunskapskrav. Dessutom finns en fråga där respondenterna har möjlighet att 

beskriva skillnaden mellan kunskapsnivån för betyget E och C. Enkätens sista fråga är utformad 

på följande vis: Enligt din bedömning, vilken kunskapsnivå beskriver följande citat: "Eleven 

kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska 

används". Där kunde respondenterna välja mellan betyget E, C och A, de hade även möjlighet 

att utveckla sitt val. Enkätens femte del ämnar att samla in mer utförliga svar. 

 

Två viktiga aspekter vid enkätens utformning var att enkäten skulle finnas tillgänglig på 

svenska och engelska samt att enkätens frågor skulle vara enkla att förstå (Bryman, 2008, s. 

236). Där respondenterna hade möjlighet att klicka i flera alternativ samtidigt, beskrevs detta i 

frågans beskrivning. Samma sak gällde de frågor där respondenterna kunde utveckla sina svar 

i fältet ”övrigt”, som då var ett av svarsalternativen där respondenterna hade möjlighet att 

besvara den stängda frågan på ett friare sätt. Med förhoppningen att fler respondenter ville delta 

i studien gjordes en enkät på svenska och en på engelska. Tanken var att inte utesluta möjliga 

respondenter. Alltså att inte de möjliga respondenterna skulle bli avskräckta av en enkät som 

endast var på svenska. En anledning till att enkäten gjordes på två språk var att det kan finnas 

vissa kinesiskalärare i Sverige som inte har svenska som sitt modersmål.  

 

På grund av tekniska begränsningar i enkätverktyget fanns även ”övrigt” i den engelska 

versionen av enkäten. Istället för att det webbaserade verktyget, som användes för enkätens 
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utformning, anpassade sig till det språk som använts för enkäten så behöll verktyget det 

ursprungliga språket, svenska, just vid alternativet ”övrigt”. För mer information om enkäternas 

utformning, se Bilaga 2.1 och 2.2. När respondenterna besvarat enkäten sparades all data i 

Google Formulär. 

 

5.5 Etiska aspekter 
Vid genomförande av en undersökning som denna är det viktigt att etiska aspekter tas i 

beaktning. Vetenskapsrådet (2011) förklarar att det finns fyra krav som måste uppfyllas. De 

fyra kraven är ”informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet” (s. 6). Informationskravet innebär att deltagarna fått information om 

deltagarnas roll och syftet med undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna ska ges 

konfidentialitet och att personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta 

del av dem. Nyttjandekravet betyder att den insamlade informationen endast får användas i 

forskningssyfte (s. 7-14). 

 

De fyra kraven inkorporerades i informationsbrevet som skickades till respondenterna (se 

Bilaga 1.1 & 1.2). Det fanns ingen förfrågan om att respondenterna skulle bidra med underskrift 

i informationsbrevet. Istället informerades respondenterna att de genom att fylla i enkäten 

således gett medgivande till sitt deltagande i undersökningen. 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 
Detta avsnitt behandlar undersökningens reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om 

undersökningen hade nått samma resultat ifall undersökningen replikerades. Validitet å andra 

sidan handlar om huruvida slutsatserna som dragits ur resultatet hänger ihop eller inte (Bryman, 

2008, s. 50). 

 

Den här uppsatsen har två svagheter. Båda svagheterna har att göra med enkät som 

insamlingsmetod. I och med att data samlats genom en webbaserad enkät som består av så 

kallade ”slutna frågor” kan respondenterna tvingas att besvara frågor även när respondenterna 

anser att kategorierna inte är lämpliga. Således begränsas respondenterna till de angivna 

svarsalternativen (Ejlertsson, 2014, s. 52). Eftersom enkäten testades genom en pilotstudie 

korrigerades en del möjliga svagheter. De som testade enkäten gav kommentarer som togs 

tillvara och inkorporerades i enkäten. Dessutom innehöll enkäten alternativet ”Vet inte/ har 

ingen åsikt” som en form av mittpunkt (Bryman, 2008, s. 157). 

 

Slutsatserna bygger på svaren från enkäten. Trots att det finns utrymme för missförstånd mellan 

respondenter och enkätens frågor så har möjliga missförstånd korrigerats genom pilotstudien. 

Efter det att enkäten korrigerats och på grund av det finns ett alternativ där respondenterna kan 

välja ”vet inte/ har ingen aning” så stärks även validiteten. Ifall en respondent inte förstår frågan 

kan respondenten alltid välja det alternativet. 

 

5.7 Analysmetod 
De slutna frågorna analyserades genom att beräkna procentandel av de svarsalternativ som 

respondenterna angav. I och med att enkäten fanns i en engelsk och en svensk version slogs 

svaren från de olika versionerna ihop för att sedan kunna presenteras på ett mer ingående sätt. 

Svaren på de öppna frågorna används som citat i diskussionsavsnittet. Den här metoden av både 

kvantitativ- och kvalitativ analys användes för att kunna besvara undersökningens 

frågeställningar. I nästa avsnitt presenteras enkätens resultat. 
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6. Resultat 
Resultatet presenteras under rubriker som följer enkätens utformning, alltså presenteras enkäten 

del för del. Först behandlas rubriken ”bakgrund”, som den hette i enkäten, men eftersom det 

finns ett avsnitt i den här uppsatsen som heter ”bakgrund” kallas resultatet från enkäten 

”respondenternas bakgrund”. Därefter behandlas ”i klassrummet”, ”ämnets syfte för moderna 

språk”, ”det centrala innehållet i kursplanerna” och slutligen ”kursplanernas kunskapskrav”. 

Här presenteras den insamlade datamängden i form av figurer. I beskrivningen under figuren 

står det även hur många respondenter som besvarat just den frågan som figurerna representerar. 

Totalt sett saknas sex svar, en respondent valde att inte besvara tre frågor medan en annan valde 

att inte besvara två frågor. En tredje respondent valde att inte besvara en fråga. Mittpunkten, 

alternativet där respondenterna kunde svara ”vet inte- har ingen åsikt” förekommer två gånger 

i resultatet. 

 

6.1 Respondenternas bakgrund 
Totalt 13 lärare besvarade enkäten. Nio av respondenterna är kvinnor och fyra är män. Sju av 

respondenterna arbetar på gymnasiet, fyra arbetar på högstadiet medan en av respondenterna 

arbetar på mellanstadiet och en arbetar på en lågstadieskola. Fyra lärare har undervisat i 

kinesiska mer än 10 år, fyra har arbetat mellan sju och åtta år, två mellan fem och sex år. Två 

stycken har arbetat mellan tre och fyra år, medan en av respondenterna har arbetat mellan ett 

och två år (se Figur 1).  

 

 
Figur 1. Respondenternas karriärslängd med kinesiskaämnet (n= 13). 

 

Sex respondenter svarade att de inte undervisar ett annat ämne förutom kinesiska. De övriga sju 

respondenterna undervisar ett annat ämne, vilket hos alla är ett annat språk. Bland 

respondenterna har tre lärare en magisterexamen i något ämne, fem lärare har färdigställt en 

lärarutbildning. Två av respondenterna har en kandidatexamen medan de övriga är antingen 

doktorander eller har utbildning från hemlandet. Här valde en respondent att inte svara. 61 % 

av de 13 respondenterna har kinesiska som modersmål. Övriga respondenter har ett antal olika 

modersmål, inklusive svenska, franska och kantonesiska (se Figur 2 nedan). 
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Figur 2. Andel olika modersmål hos respondenterna (n= 13). 

  

6.2 I klassrummet 
I den här delen av enkäten kunde respondenterna välja flera alternativ samtidigt. Tre 

respondenter undervisar kinesiska 1 till 3. Ytterligare tre undervisar stegen 1 till 2. Sedan finns 

det en respondent som endast undervisar kinesiska 1, och en som endast undervisar kinesiska 

4. En respondent undervisar stegen 1 till 4, en undervisar steg 3 till 4 medan en respondent 

undervisar steg 1-6 och en undervisar steg 1 till 7. En respondent valde att inte svara på den här 

frågan. I klassrummet använder de flesta blandat kursmaterial. Fyra respondenter svarade att de 

använder kurslitteraturen som heter ”Kinesiska 1 (中文好学1)”. Ytterligare fyra använder sig 

av ett läromedel som heter ”Lai ba! (来吧!)”. Åtta respondenter använder flera böcker i sin 

undervisning samtidigt som de tar fram eget material.  

 

6.3 Ämnets syfte för moderna språk 
Sex respondenter (46 %) använder sig alltid av ämnets syfte för moderna språk när de planerar 

sina lektioner. 38 % av respondenterna menar att de ofta använder sig av ämnets syfte. Åtta 

procent svarade att de sällan använder ämnets syfte vid planering medan åtta procent av 

deltagarna aldrig använder det. När det kommer till vilket av ämnets syften som respondenterna 

ansåg vara viktigast kunde de även här fylla i flera alternativ samtidigt. Ur resultatet framgår 

det att majoriteten valde det första målet från ämnets syfte, nämligen att eleverna ska förstå 

målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet (Skolverket, 2014b, s. 1). När det 

gäller hur enkelt ämnets syfte är att förstå anser tre respondenter att det enkelt att förstå, medan 

åtta instämde delvis, en respondent instämde inte och en hade ingen åsikt. 

  
6.4 Det centrala innehållet i kursplanerna 
När det gäller det centrala innehållet finns det olikheter i det insamlade materialet (se Figur 3 

nedan). Fem respondenter (38 %) svarade att de alltid använder sig av kursplanernas centrala 

innehåll vid planering av lektioner. Fyra respondenter svarade att de sällan använder sig av det 

centrala innehållet, medan en respondent svarade ”aldrig” och tre svarade ”ofta”. Nästa fråga i 

enkäten frågade ifall respondenterna anser att kursplanernas centrala innehåll är till hjälp när 

de planerar sina lektioner. Åtta av de 13 respondenterna menade att det centrala innehållet är 

till viss hjälp. Tre respondenter svarade att det centrala innehållet inte är till någon hjälp och 

två anser att det centrala innehållet är till hjälp. När det kommer till huruvida eleverna fått möta 

61%

8%

23%

8%

Vilket är ditt modersmål?

Kinesiska (mandarin) Kantonesiska Svenska Franska



  

11 

 

det centrala innehållet vid kursens slut svarar sju stycken (54 %) att de instämmer delvis. Fyra 

av respondenterna instämmer medan en inte instämmer och en hade ingen åsikt. 

 

 
Figur 3. Respondenternas användning av det centrala innehållet vid planering (n= 13). 

 
6.5 Kursplanernas kunskapskrav 
Resultatet visar en liknande tendens när det kommer till kunskapskraven, fem respondenter (42 

%) menar att de alltid använder kunskapskraven vid bedömning av elever. Ytterligare tre 

respondenter svarade att de använder kunskapskraven ofta. Två stycken svarade att de sällan 

informerar sina elever medan två stycken svarade ”ibland” och en respondent svarade ”aldrig”. 

När respondenterna svarade på ifall de tyckte att kunskapskraven var tydliga eller inte svarade 

sju respondenter (54 %) att kunskapskraven inte är enkla att förstå. Ytterligare fem respondenter 

(38 %) svarade att de instämmer devis till kunskapskravens tydlighet medan den resterande 

respondenten svarade att kunskapskraven är tydliga (se Figur 4). 

 

Figur 4. Respondenternas förståelse av kursplanernas kunskapskrav (n= 13). 
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Sex respondenter (46 %) svarade att de ofta informerar sina elever om kunskapskraven. 

Ytterligare fem respondenter (38 %) svarade att de informerar eleverna ibland och en 

respondent informerar alltid sina elever. Sedan finns det ytterligare en respondent som sällan 

informerar sina elever. På samma fråga hade respondenterna möjlighet att uttrycka sig 

individuellt. När de svarade på frågan om hur ofta de informerar om kunskapskraven visade det 

sig att respondenterna informerar om kunskapskraven på olika sätt. En respondent svarade: ”Jag 

förklarar de [kunskapskraven] med enklare ord så att eleverna ska förstå och då kunna jobba 

mot målen”. En annan respondent svarade: ”Förklara varför vi gör vad vi gör, varför betyget 

blivit vad det blivit” (se Bilaga 3.1.). 

 

När respondenterna besvarade frågan om hur de skulle beskriva kunskapsskillnaden mellan en 

elev med betyget E och en elev med betyget C, i kinesiska 1, kunde de svara fritt (se Bilaga 2.1 

och 2.2). Fyra respondenter uttryckte sig relativt lika. De menade att en elev med betyget E ska 

kunna använda ord, ha en enkel förståelse, uttrycker sig begripligt eller klara av en 

konversation, medan elever med betyget C ska kunna variera sig, bygga meningar, klara av att 

hålla en argumentation för ett ämne och kunna uttrycka sig relativt tydligt. En respondent 

svarade på följande vis: ”Vill påpeka att jag INTE hinner med alla 15 kunskapskrav i steg 1… 

En sak som förvirrar i kursplanen är skrivningen om digitala medier o förmågan att hantera 

dem. Där är E, C och A uttryckt på samma sätt” (se Bilaga 3.2.). 

 

När respondenterna svarade på vilket betyg som hörde till följande beskrivning: ”Eleven 

kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska 

används” svarade majoriteten betyget E, medan ett fåtal svarade betyget C eller A (se Figur 5). 

Det rätta svaret var betyget A för kursen kinesiska 1. 

 

 
Figur 5. Respondenternas tolkning av ett utdrag ur kunskapskraven (n=13). 

 

7. Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur kinesiskalärare förhåller sig till ämnets 

kursplaner. Resultatet visar ett antal intressanta trender, till exempel att respondenterna 

använder kursplanernas kunskapskrav vid bedömningen av sina elever samtidigt som en 

majoritet av respondenterna anser att kunskapskraven inte är lätta att förstå. I detta avsnitt 

diskuteras resultatet vidare. 
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En skillnad, som framgick vid närmare granskning av resultatet, gäller en respondent som 

arbetar vid en lågstadieskola, hädanefter kallas respondenten för ”lågstadieläraren”. 

Lågstadieläraren vänder sig alltid till ”ämnets innehåll” för att planera sina lektioner, använder 

alltid det ”centrala innehållet” vid planering av lektioner, och informerar ofta om 

”kunskapskraven”. Vid närmare eftertanke är detta något som lågstadieläraren inte behöver 

göra eftersom lågstadieelever inte får betyg. Lågstadieläraren förhåller sig till kursplanen trots 

att den är utformad för grundskolans senare år och gymnasiet. Oavsett kan lågstadieläraren 

använda kursplanerna för att planera sitt arbete. Motsatsen finns hos en respondent som arbetar 

på högstadiet, hädanefter kallad ”högstadieläraren”. Högstadieläraren använder aldrig 

kursplanernas centrala innehåll vid planering, och använder heller inte kunskapskraven vid 

bedömning av eleverna. Dessutom informerar högstadieläraren sällan om vilket kunskapskrav 

eleverna behöver uppnå för att få ett visst betyg. Trots att högstadieläraren har genomgått en 

lärarutbildning och undervisar flera ämnen, använder respondenten inte kursplanerna för att 

specificera ämnets innehåll, det centrala innehållet eller kunskapskraven. Hur kommer det sig 

att en lågstadielärare uppger att hen använder sig av kursplanerna på ett noggrant sätt, medan 

en högstadielärare inte använder kursplanerna? Kan det vara så att respondenten som arbetar 

på en högstadieskola anser att kursplanerna inte är användbara och därför inte använder dem? 

Kanske beror högstadielärarens åsikter på ett kritiskt förhållningssätt som fostrats genom 

flerårigt arbete som lärare inom den svenska skolan? 

 

En anledning till respondenternas olika förhållningssätt kan ha sin grund i Friberg (2015) som 

beskriver kinesiskaundervisningens utveckling mellan 1998-2015. Han beskriver denna 

utveckling som fylld med problem (s. 43-53). Högstadieläraren uppgav att hen undervisat 

kinesiska mer än 10 år, utbildad lärare och har svenska som modersmål, vilket innebär att hen 

genomgått en läroplansförändring som bidrog till en övergång från regelstyrning till mål- och 

resultatstyrning. Florin Sädbom (2015) menar att kunskapskraven, eller kunskapsmålen, blir 

viktigare än att problematisera undervisningens innehåll (s. 52). Högstadielärarens svar är även 

i linje med Friberg (2015) som menar att införandet av läroplanen för gymnasieskolan 2011, 

Gy11, resulterade i att alla lärare i kinesiska ”ignorerade de stipulerade kunskapskraven” (s. 48-

49).  

 

Hur kommer det sig att lågstadieläraren använder kursplanerna? Lågstadieläraren svarade att 

hen har ”utbildning från hemlandet”, modersmålet är kinesiska och har varit verksam 

kinesiskalärare mellan 5-6 år. I och med att lågstadieläraren har utbildning från hemlandet och 

kinesiska som modersmål kan det antas att lågstadieläraren kommer från Kina. Därmed kan det 

även antas att lågstadieläraren har erfarenheter som högstadieläraren inte har. Ifall 

lågstadieläraren har utbildat sig i Kina har hen kanske inte genomgått samma problemfyllda 

period som Friberg (2015) beskriver och har således större tillit till kursplanerna. 

 

Resultatet visar att det finns ett komplext förhållande mellan respondenterna och kursplanernas 

kunskapskrav. På frågan där respondenterna svarade på hur ofta de använder kunskapskraven 

vid bedömning av eleverna svarade fem respondenter att de alltid använder dem vid bedömning. 

Tre respondenter svarade att de ofta använder kunskapskraven, sammanlagt använder åtta 

respondenter (67 %) kunskapskraven vid bedömning av eleverna med en viss frekvens. 

Samtidigt informerar sex av 13 respondenter ofta eleverna om vilket kunskapskrav de behöver 

uppnå för att få ett visst betyg. Ytterligare en respondent svarade att han eller hon alltid 

informerar sina elever om kunskapskraven. Vilket innebär att det sammanlagda antalet 

respondenter som informerar sina elever om kunskapskraven motsvarar 54 %. De respondenter 

som svarade att de ofta informerade sina elever bidrog med ett mer utförligt svar, sex 
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respondenter utvecklade sitt resonemang. En respondent menade att de i dennes klass delar ut 

kunskapskraven i form av matriser som klassen sedan går igenom tillsammans. En av 

respondenterna svarade: ”Vill påpeka att jag INTE hinner med alla 15 kunskapskrav i steg 1, 

det kan bli 5-6 stycken. En sak som förvirrar i kursplanen är skrivningen om digitala medier o 

förmågan att hantera dem. Där är E, C och A uttryckt på samma sätt”. Detta citat motsägs av 

Rosing (2016), som menar att hela texten för en betygsnivå är ett kunskapskrav. 

Kunskapskraven ska alltså tolkas som tre kunskapskrav för tre betygsnivåer, E, C och A. De 

ska inte tolkas som 15 stycken. En annan respondenterna svarade: ”Jag förklarar de med enklare 

ord så att eleverna ska förstå och då kunna jobba mot målen”. En lärare av 13 anser att det är 

viktigt att eleverna förstår kunskapskraven, vilket motsvarar åtta procent av det totala antalet 

respondenter. Dessa skilda åsikter har resonans i Florin Sädboms (2015) resultat där hon skriver 

att lärarna försöker tydliggöra målen för eleverna, men ”att vara tydlig betyder emellertid olika 

saker hos lärarna. Flera av dem beskriver den här processen som att ’bryta ner målen’” (s. 164). 

Vidare menar Florin Sädbom (2015) att kursplanen kan uppfattas som en ”falsk profet”; ”falsk 

på det sättet att den invaggar lärare i förvissning om att ämnesinnehållet enkelt låter sig 

kommuniceras och därför inte behöver problematiseras” (s. 255). Problematiken med detta 

ligger i att varje lärare förmodligen tydliggör målen på olika sätt. Alltså hos de tretton 

respondenter som tagit del av den här undersökningen, kan man anta att det finns tretton 

tolkningar av kunskapskraven. Skolverket (2013) menar att övergången till de justerade 

kursplanerna som är anpassade till kinesiskans särart skulle öka rättssäkerheten när det gäller 

tillgång till en likvärdig undervisning och betygssättning (s. 2). Detta motsägs av 

undersökningens resultat eftersom respondenterna tolkar kunskapskraven, förklarar dem med 

enklare ord eller går igenom en matris tillsammans med eleverna, resulterar det i olika 

tolkningar av kunskapskraven vilket försvårar rättssäkerheten och i längden leder till att 

undervisning och betygssättning inte blir likvärdig.     

 

Komplexiteten kring kunskapskraven fortsätter. Sju av de 13 respondenterna (54 %) svarade att 

kunskapskraven inte är enkla att förstå. Dessutom ombads respondenterna att besvara vilken 

betygsnivå följande kunskapskrav motsvarade: ”Eleven kommenterar i enkel form några 

företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används” (Skolverket, 2014b, s. 5). 

Det här citatet är taget från beskrivningen för betyget A i kinesiska 1. Frågan inkluderades i 

enkäten för att se hur bekanta respondenterna var med kunskapskraven. Resultatet visar att två 

respondenter valde betyget A. Fem respondenter valde betyget E och två stycken valde betyget 

C, tre stycken svarade ”övrigt” (se Figur 5). De som svarade ”övrigt” bidrog med mer utförliga 

svar. En respondent menar att ”citatet uttrycker ingen kunskapsnivå”. En respondent svarade 

”C eller A beroende på hur rätt det blir med ’enkel form’ eleven har lyckats med att få fram”. 

Ytterligare ett svar lyder såhär: ”Att kunna kommentera i olika sammanhang kräver högre 

språkförmågor därför kan eleven få betyg A”. En annan respondent utrycker sig på följande vis:  

 
Skolverket tycker om att skicka ut kursmål som ska tolkas av lärare. Hur många är några? Vad är 

enkel form? Så som det är skrivet kan detta gälla vilket betyg som helst. En A- elev kanske 

kommenterar i enkel form för att han inte känner till så mycket om just den företeelsen. Skulle 

önska att skolverket skickade ut några exempel på uppsatser där språket används enligt de olika 

betygsnivåerna så att det blev åtminstone några pinnar i slalombacken. 

 

Trots att utdraget från kunskapskravet för betyget A i kinesiska 1 är taget från Skolverkets 

hemsida, uttrycker respondenternas svar en ovisshet. Skolverket (2014a) menar att den 

muntliga produktionen i kinesiska 1 ska vara ”enkel”, det vill säga grundläggande (s. 16). 

Skolverkets instruktioner kan tillsynes vara tydliga men citatet ovan uttrycker den här ovissheten 

på ett övertygande sätt. Vad menar Skolverket egentligen med ”enkel form” och ”några 

företeelser”? Respondenten bidrar dessutom med en lösning genom att lärare kan ha tillgång 
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till bedömningsmaterial vilket skulle kunna underlätta arbetet med kunskapskraven. När 

respondenterna svarade på frågan om skillnaden mellan betyget E och C för kursen kinesiska 

1, svarade en respondent att ”elever med betyget C ska kunna variera sig, bygga meningar, klara 

av att hålla en argumentation”. Till skillnad från respondentens svar finns inte ordet 

”argumentation” i kunskapskraven för kinesiska 1. Kunskapskraven innehåller flertalet termer, 

såsom ”förstår”, ”formulerar” och ”kommenterar” (Skolverket, 2014b, s. 4). Alltså kan det 

antas att respondenten i fråga har högre förväntningar på elevernas prestationer än vad som 

specificerats i kunskapskraven. 

 

För att sammanfatta respondenternas komplexa förhållningssätt till kunskapskraven kan det 

sägas att respondenterna använder kunskapskraven. De både informerar sina elever om 

kunskapskraven och använder dem vid bedömning av eleverna. Men det råder oklarheter när 

det gäller tolkningen av kunskapskraven. Trots att respondenterna använder kunskapskraven 

anser dem att kunskapskraven inte är lätta att förstå. Respondenterna tolkar kunskapskraven på 

sitt eget sätt vilket försvårar rättssäkerheten. När respondenternas bekantskap med 

kunskapskraven sattes på prov så visade det sig att två respondenter valde rätt betyg direkt 

medan en respondent gav rätt svar genom att skriva ett mer utförligt svar. Resultatet visar att 

respondenterna inte anser att kunskapskraven är tydliga, dels genom att sju respondenter 

svarade att de inte tycker att kunskapskraven är enkla att förstå och dels genom svar såsom 

”Vad är enkel form?”, ”C eller A beroende på hur rätt det blir med ’enkel form’ eleven har 

lyckats med att få fram” och ”En sak som förvirrar i kursplanen är skrivningen om digitala 

medier o förmågan att hantera dem. Där är E, C och A på uttryckt på samma sätt”. 

 

Här kan man vidare diskutera den ”upplevda kursplanen” som inspirerats av Florin Sädboms 

(2015) ”upplevda läroplan”. För att besvara frågeställningarna om vad kinesiskalärare anser om 

kursplanerna och hur kinesiskalärare använder kursplanerna, anser respondenterna att ämnets 

syfte är användbart, då sex respondenter svarade att de alltid använder sig av ämnets syfte vid 

planeringen av sina lektioner. Ytterligare fem respondenter svarade att de ofta använder ämnets 

syfte. När det gäller det centrala innehållet används det alltid av fem respondenter medan 

ytterligare tre använder det ofta vid planering av lektioner (se Figur 3). När det gäller 

kunskapskraven så används dem för att informera eleverna om målen men även vid bedömning 

av eleverna. Däremot är förståelsen för kunskapskraven inte självklar (se Figur 4 och 5). 

Sammanfattningsvis har respondenterna ett positivt förhållningssätt till ämnets syfte och 

kursplanernas centrala innehåll, när det gäller kunskapskraven har respondenterna ett kritiskt 

förhållningssätt där de anser att kunskapskraven är otydliga och svåra att förstå. Resultatet har, 

i linje med Florin Sädbom (2015) och läroplansteorin, bidragit med information om lärares 

förståelse för kursplanerna som i sin tur bidragit till en insikt i Sveriges läroplanssystem (s. 27).  
 
7.1 Enkätstudiens brister 
Vid detta skede är det på sin plats att peka ut brister i undersökningen. En brist beror på att 

mängden tidigare forskning inom ämnet är begränsad, men detta kan i sin tur bero på att 

kinesiska är ett nytt ämne i många svenska skolor. En annan brist är antalet respondenter. Av 

de 21 kinesiskalärare som ombads att delta i undersökningen besvarade 13 stycken enkäten. 

Det kan vara som Ejlertsson (2014) skriver, att ”webbenkäter drunknar lätt i den omfattande 

och ointressanta spam-mängden” (s. 14). Under studiens gång försökte denna brist åtgärdas 

genom en påminnelse via e-post. Två stycken svarade på det första utskicket och meddelade att 

de inte undervisade kinesiska längre, vilket innebär att det återstod 19 stycken kinesiskalärare. 

Vilket innebär att det finns sex kinesiskalärare som varken besvarat enkäten eller 

informationsutskicken. Sedan kan det finnas en möjlighet att respondenterna missuppfattat 

enkätfrågorna då det skickades ut en engelsk- och en svensk version. 
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Något som skulle kunna åtgärda detta för framtida undersökningar är en bortfallsanalys där 

respondenterna får möjlighet att svara varför de inte deltog i studien. En annan aspekt som 

skulle kunna förbättra framtida undersökningar är att genomföra kvalitativa intervjuer. Till 

exempel hade studien kunnat stärkas med mer ingående information om lågstadieläraren och 

högstadieläraren som använde kursplanerna på olika sätt.  

 

Slutligen deltog 13 respondenter av 19 möjliga, vilket utgör 68 % av de lärare som är 

verksamma. Dessutom finns ett antal frågor som inte besvarats av de 13 respondenterna, en del 

frågor har besvarats av 12 respondenter. Det var tre respondenter som tillsammans lämnade sex 

frågor utan svar. Eftersom det inte finns någon intervjuare som kan hantera eventuella 

oklarheter har pilotstudien varit viktig för den här undersökningen då antalet obesvarade frågor 

är lågt (Bryman, 2008, s. 258). Svarsalternativen placerades på olika platser som ett försök till 

att undvika ”skev svarstendens” (Bryman, 2008, s. 235), vilket innebär att respondenterna 

svarat på ett ogenomtänkt sätt. Ifall undersökningen skulle upprepas med samma webbaserade 

enkätverktyg, Google Formulär, och liknande urval så finns en sannolikhet att resultatet skulle 

bli det samma. 

 

8. Sammanfattning 
Den här uppsatsen har genom en läroplansteoretisk ansats undersökt vad verksamma 

kinesiskalärare anser om- och hur de använder kinesiskaämnets kursplaner. Resultatet visar att 

respondenterna anser att kursplanerna är användbar till en viss del. De anser att ämnets syfte 

och det centrala innehållet är en viktig del vid planering av deras lektioner. Trots att 

respondenterna använder kunskapskraven för att informera sina elever och vid bedömning av 

eleverna anser de att kunskapskraven inte är lätta att förstå. Det komplexa förhållandet till 

kunskapskraven leder till att respondenterna tolkar dem på olika sätt vilket försvårar 

likvärdigheten. Resultatet visar även en skillnad mellan två respondenter, en som använder 

kursplanerna och en som inte använder dem. 

 

Trots att kinesiskaämnet fått justerade kursplaner som skiljer sig från kursplanerna för moderna 

språk, visar resultatet att majoriteten av respondenterna har ett kritiskt förhållningssätt till 

kunskapskraven. Kinesiska är i skrivande stund ett litet ämne i svensk skola och forskningen 

som har genomförts är begränsad, sett ur ett svenskt perspektiv. Därför har den här 

undersökningen gett en inblick i kinesiskalärares förhållningssätt till ämnets kursplaner. 

 

Den här undersökningen har sina brister, dels i att antalet respondenter är litet och dels i att den 

valda metoden med slutna frågor begränsar respondenternas svarsalternativ. Ett förslag till 

vidare forskning skulle vara att utföra fler kvalitativa intervjuer med verksamma lärare. Ett 

annat förslag skulle vara att observera hur kinesiskalärare arbetar eller intervjua elever för att 

få en bättre förståelse för kinesiskaämnet och genom en bättre förståelse även kunna förtydliga 

de kinesiska kursplanerna.   
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Bilagor 

Bilaga 1.1 Informationsbrev på svenska 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Information om undersökning gällande kursplanerna för kinesiska 1-7 i grundskolan och gymnasiet  

For English, please scroll down to the next page. 

Du tillfrågas härmed om att delta i en undersökning med syfte att studera hur verksamma lärare förhåller sig till 

kursplanerna i kinesiska. Undersökningen är en del av den sista terminen på kompletterande pedagogisk utbildning 

(KPU) vid Högskolan Dalarna där jag, Viktor Nordgren, studerar. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under vecka 47 och 48 då en enkät skickas ut till ett antal lärare som undervisar 

i kinesiska både på grund- och gymnasieskola. Enkäten är helt webbaserad och innehåller 18 frågor som relaterar 

till undersökningens syfte och enkäten tar ungefär 10 minuter att fylla i. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. 

 

All insamlad information kommer att behandlas och presenteras med varsamhet, i linje med Forskningsetiska 

nämndens regler vid Högskolan Dalarna. I och med att enkäten inte frågar om personlig information såsom namn, 

garanteras anonymitet vid analys och presentation av data.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. När uppsatsen är godkänd 

kommer den att finnas tillgänglig att ta del av i sin helhet.  

 

Genom att klicka på länken nedan bekräftar du att du tagit del av informationen och bekräftar ditt deltagande. När 

du fyllt i enkäten, glöm inte att trycka på ”skicka”.  

 

Enkäten finner du här: https://goo.gl/forms/LJ7i2GzzhpxbsROx1 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

 

Student: Viktor Nordgren   Handledare: Christine Cox Eriksson 

E-post adress:   E-post adress: 

Telefonnummer:  Telefonnummer:   

Adress:     Adress:   

______________________   ______________________  

2016-11-22   2016-11-22 

  

 

  

https://goo.gl/forms/LJ7i2GzzhpxbsROx1
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Bilaga 1.2 Informationsbrev på engelska 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Information about a Survey Concerning the Syllabus for Chinese in Elementary- and Upper Secondary 

School  

You are hereby asked to participate in a survey that investigates how Chinese teachers in Sweden approach the 

new syllabus. I, Viktor Nordgren, have chosen to write this thesis as a part of my last term in a teacher program at 

Dalarna University.  

 

The data will be collected during week 47 and 48, and in order to collect data a questionnaire will be sent to a 

number of teachers who teach Chinese in elementary and upper secondary school. The questionnaire is completely 

web based and takes 10 minutes to complete. Your participation in this survey is completely voluntary. 

 

All collected information will be treated and presented according to the rules of the Research Ethics Board at 

Dalarna University. Since the questionnaire does not ask about the participants’ personal information such as 

names, the participants will be anonymous when presenting and analyzing the data. 

 

The survey will be presented in the form of a thesis at Dalarna University. When the thesis is approved it will be 

available to the public.  

 

By clicking the link below you confirm that you have read this information and that you want to participate. When 

you have completed the questionnaire, please remember to press “send”. 

 

The questionnaire is available here: https://goo.gl/forms/3IsLSk20Ng5bqb0s1 

 

For more information, please contact the people responsible. 

 

Student: Viktor Nordgren   Supervisor: Christine Cox Eriksson 

E-mail address:   E-mail address: 

Telephone number:    Telephone number: 

Address:   Address:  

______________________   ______________________  

2016-11-22   2016-11-22 

  

https://goo.gl/forms/3IsLSk20Ng5bqb0s1
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Bilaga 2.1 Enkät på svenska 
 

 

Enkät om kursplanerna i kinesiska 1-7 

Den här enkäten ämnar att undersöka hur verksamma lärare förhåller sig till kursplanerna i 

kinesiska. 

Bakgrund:  

1. Identifierar du sig som en: Man/ Kvinna/ Jag vill helst inte ange 

2. Vilken skolform undervisar du i? Lågstadiet, årskurs 1-3/ Mellanstadiet, årskurs 4-6/ 

Högstadiet, årskurs 7-9/ Gymnasieskolans årskurs 1-3 

3. Hur länge har du undervisat i kinesiska? Vänligen specificera i "övrigt". Mindre än ett 

år/ 1-2 år/ 3-4 år/ 5-6 år/ 7-8 år/ 9-10 år/ mer än 10 år/ Övrigt… 

4. Undervisar du i ett annat ämne förutom kinesiska? Om "Ja" vänligen specificera i 

"övrigt". Ja/ Nej/ Övrigt… 

5. Vad är din utbildningsbakgrund? Där det står "övrigt" kan du utveckla ditt svar. Jag har 

en kandidatexamen/ Jag har en magisterexamen/ Jag har färdigställt en lärarutbildning/ 

Övrigt… 

6. Vilket är ditt modersmål? Vänligen specificera: ______________________ 

I klassrummet: 

7. Vilka nivåer undervisar du i? Ifall du undervisar flera nivåer samtidigt, vänligen fyll i 

flera rutor. Kinesiska 1/ Kinesiska 2/ Kinesiska 3/ Kinesiska 4/ Kinesiska 5/ Kinesiska 

6/ Kinesiska 7 

8. Vilka läroböcker använder du i din undervisning? Ifall du använder flera böcker, 

vänligen fyll i flera rutor. Kinesiska 1 （中文好学 1）/ Kinesiska 2 （中文好学 2） / 

Lai ba (来吧) / Jag tar fram eget material 

Ämnets syfte för moderna språk: 

Ämnets syfte finner du i den övergripande beskrivningen av moderna språk på Skolverkets hemsida 

9. Hur ofta använder du dig av ämnets syfte när du planerar dina lektioner? Jag vet inte- 

har ingen åsikt/ Alltid/ Ofta/ Sällan/ Aldrig 

10. Vilka av ämnets syften tycker du är viktigast? Här kan du fylla i flera rutor samtidigt. 

Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet/ Förmåga att 

formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift/ Förmåga att använda 

språkliga strategier i olika sammanhang/ Förmåga att anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och situationer/ Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor där 

språket används 

11. Tycker du att delen "ämnets syfte" i kursplanen är enkelt att förstå? Instämmer/ 

Instämmer delvis/ Instämmer inte/ Vet inte- har ingen åsikt 

Det centrala innehållet i kursplanerna: 

Det centrala innehållet är en beskrivning av vad varje kurs i kinesiska ska innehålla. Du finner det 

centrala innehållet i kursplanerna på Skolverkets hemsida. 

12. Hur ofta använder du dig av det centrala innehållet när du planerar dina lektioner? 

Aldrig/ Sällan/ Ofta/ Alltid/ Vet inte- har ingen åsikt 
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13. Hjälper kursplanernas centrala innehåll dig att specificera dina lektioners innehåll? Det 

hjälper mig inte/ Det hjälper mig till viss del/ Det hjälper mig/ Vet inte- har ingen åsikt 

14. Tycker du att eleverna har fått tillfälle att möta det innehåll som beskrivs i det centrala 

innehållet vid avslutad kurs? Vet inte- har ingen åsikt/ Instämmer inte/ Instämmer 

delvis/ Instämmer 

Kursplanernas kunskapskrav: 

Kunskapskraven är en beskrivning av vad eleven ska kunna vid avslutad kurs för att få ett visst 

betyg. Du finner kunskapskraven i kursplanerna på Skolverkets hemsida. 

15. Hur ofta använder du kursplanernas kunskapskrav vid bedömning av dina elever? 

Aldrig/ Sällan/ Ibland/ Ofta/ Alltid 

16. Tycker du att kursplanernas kunskapskrav är enkla att förstå? Vet inte- har ingen åsikt/ 

Instämmer inte/ Instämmer delvis/ Instämmer 

17. Hur ofta informerar du dina elever vilka kunskapskrav de ska uppfylla för att få ett visst 

betyg? Aldrig/ Sällan/ Ibland/ Ibland/ Ofta/ Alltid  

17.1 Ifall du svarade ”Aldrig” på frågan ovanför, vänligen utveckla ditt svar: 

__________________________________________________________ 

17.1 Ifall du svarade ”Ofta” eller ”Alltid” på frågan ovanför, vänligen utveckla ditt svar: 

___________________________________________________________ 

18. Hur skulle du beskriva kunskapsskillnaden mellan en elev med betyget E och en elev 

med betyget C, i kursen kinesiska 1?_____________________ 

Enligt din bedömning, vilken kunskapsnivå beskriver följande citat: "Eleven kommenterar i 

enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används". Där det 

står "övrigt" kan du utveckla ditt svar. Betyget E/ Betyget C/ Betyget A/ Övrigt… 
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Bilaga 2.2 Enkät på engelska 

 

Questionnaire about the Chinese Syllabus 1-7 

The aim of this questionnaire is to investigate how Chinese teachers in Sweden approach the 

new syllabus. 

Background:  

1. Do you identify as a: Man/ Female/ I would rather not say 

2. In which type of school do you teach? Primary school (lågstadiet), grades 1-3/ 

Elementary school (mellanstadiet), grades 4-6/ Secondary school (högstadiet), grades 

7-9/ Upper secondary school (gymnasieskolan), grades 1-3 

3. How long have you been teaching Chinese? Where it says “övrigt”, please specify your 

answer. Less than one year/ 1-2 years/ 3-4 years/ 5-6 years/ 7-8 years/ 9-10 years/ More 

than 10 years/ Övrigt… 

4. Do you teach another subject other than Chinese? Where it says “övrigt”, please specify 

your answer. Yes/ No/ Övrigt… 

5. What is your educational background? Where it says “övrigt”, please specify your 

answer. I have a Bachelor's Degree/ I have a Master's Degree/ I have completed a teacher 

training program/ Övrigt… 

6. What is your mother tongue? Please specify: _______________________ 

In the Classroom: 

7. Which stage (stages) do you teach? If you teach many stages at the same time, please 

click the stages that you teach. Kinesiska 1/ Kinesiska 2/ Kinesiska 3/ Kinesiska 4/ 

Kinesiska 5/ Kinesiska 6/ Kinesiska 7 

8. What textbook do you use when teaching? Where is says “övrigt”, please develop your 

answer.Kinesiska 1 （中文好学 1）/ Kinesiska 2 （中文好学 2） / Lai ba (来吧) / I 

make my own teaching material 

The Aim of the Subject (ämnets syfte) for Modern Languages: 

The aim of the subject (ämnets syfte) can be found in the overarching description of modern languages 

(moderna språk) on the webpage of the Swedish National Agency for Education (Skolverket) 

9. How often do you use the aim of the subject (ämnets syfte) when planning your lessons? 

I do not know- I have no opinion/ Always/ Often/ Rarely/ Never 

10. Which of the following aims of the subject (ämnets syfte) do you think is the most 

important? Here you can click more than one answer. Understanding of the target 

language in speech and in writing/ To express oneself and communicate in the target 

language in speech and writing/ The ability to use different language strategies in 

different contexts/ The ability to adapt language to different purposes, recipients and 

situations/ The ability to discuss and reflect on living conditions where the language is 

used 

11. Do you think that these subject aims (ämnets syfte) are easy to understand? I agree/ I 

agree to some extent/ I do not agree/ I do not know- I have no opinion 

The Core Content (centralt innehåll) in the Syllabus: 

Det centrala innehållet är en beskrivning av vad varje kurs i kinesiska ska innehålla. Du finner det 

centrala innehållet i kursplanerna på Skolverkets hemsida. 



  

23 

 

12. How often do you use the core content (centralt innehåll) of the syllabus when planning 

your lessons? Never/ Rarely/ Often/ Always/ I do not know- I have no opinion 

13. Do you find the core content (centralt innehåll) of the syllabus to be helpful when 

deciding the content of your lessons? It is not helpful/ It is helpful to some extent/ It is 

helpful/ I do not know- I have no opinion  

14. Do you think the students are given opportunity to meet with the content described in 

the core content (centralt innehåll) after each course? I do not know- I have no opinion/ 

I do not agree/ I agree to some extent/ I agree 

The Knowledge Requirements (kunskapskrav) in the Syllabus: 

The Knowledge Requirements is a description of what knowledge a student should have obtained in 

order to get a certain grade. The knowledge requirements can be found on the webpage of the 

Swedish National Agency for Education (Skolverket) 

15. How often do you use the knowledge requirements (kunskapskraven) in the syllabus 

when assessing your students? Never/ Rarely/ Sometimes/ Often/ Always 

16. Do you think that the knowledge requirements (kunskapskraven) in the syllabus are easy 

to understand? I do not know- I have no opinion/ I do not agree/ I agree to some extent/ 

I agree  

17. How often do you inform your students about the knowledge requirement 

(kunskapskraven) they need to fulfill in order to get a certain grade? Never/ Rarely/ 

Sometimes/ Often/ Always  

17.1 If you answered "never" in the question above (no. 13), please develop your answer: 

___________________________________________________________ 

17.1 If you answered “often” or “always” in the question above, please describe how you 

inform your students about the knowledge requirements (kunskapskraven): 

___________________________________________________________ 

18. How would you describe the difference in knowledge between a student with the grade 

E and the grade C, in the course Chinese1? 

____________________________________________________________ 

Which grade includes the following knowledge requirement (kunskapskrav): “Eleven 

kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska 

används”. Where it says “övrigt”, please develop your answer. The grade E/ The grade C/ The 

grade A/ Övrigt… 
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Bilaga 3.1 Svar på öppna frågor 
 
17.2. Ifall du svarade ”Ofta” eller ”Alltid”, vänligen berätta hur du informerar eleverna 

om kursplanernas kunskapskrav? 

 

Lärare 1: Förklara varför vi gör vad vi gör, varför betyget blivit vad det blivit 

 

Lärare 4: jag delar ut kursplan och vi läser tillsammans samt använder matris till bedömning  

vid prov till exempel 

 

Lärare 5: Jag förklarar de med enklare ord så att eleverna ska förstå och då kunna jobba mot 

målen 

 

Lärare 6: genomgång av kunskapskrav vid terminsstart  

 

Lärare 7: Varje planering som elever får står det bedömningsmatriser och vad som krävs för att 

uppnå målen. Vid termin slut fick eleverna sätta betyg själv också. 

 

Lärare 13: They need know the key words on different level. 

 
Bilaga 3.2 Svar på öppna frågor 
 
Hur skulle du beskriva kunskapsskillnaden mellan en elev med betyget E och en elev med 

betyget C, I kursen kinesiska 1? 

 

Lärare 1: Skulle jag vara väldigt enkelt: E- kunna använda ord, C- kunna bygga meningar… 

(för enkelt kanske.) 

 

Lärare 2: En som kan grunderna för kommunikation och förståelse av språket, men som alltid 

måste välja det enklaste sättet att uttrycka det hen vill uttrycka respektive en som ibland kan 

använda ett mer komplicerat sätt att uttrycka sig. 

 

Lärare 3: Förmågan att förstå (hörförståelsen), att muntligt tala tydligt (begripligt) d.v.s. ha 

lyckats lära sig toner o uttal, att läsa texter med kinesiska tecken med flyt el inte, att kunna 

producera en text med tecken- innehållet på den och längden. Vill påpeka att jag INTE hinner 

med alla 15 kunskapskrav i steg 1, det kan bli 5-6 stycken. En sak som förvirrar i kursplanen är 

skrivningen om digitala medier o förmågan att hantera dem. Där är E, C och A på uttryckt på 

samma sätt. 

 

Lärare 4: betyget E= enkel förståelse betyget C= enkel och varierat 

 

Lärare 5: en elev med betyget E klarar för det mest endast att föra en enkel konversation, medan 

en elev med betyget C kan klara att hålla en argumentation för ett ämne t.ex. 

 

Lärare 7: E: Eleverna ska kunna förstå vanliga ord och enkla fraser, och kunna skriva och 

muntligt berätta enstaka ord och fraser. Att förstå att det finns strategier och regler för tecken 

och meningsuppbyggnad, och kan använda minst en eller två av dem. Att känna och 

kommentera enkel form några företeelser och levnadssätt i Kina och kunna använda minst ett 

digitalt verktyg t.ex. lexikon. 
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D: Eleverna ska kunna förstå vanliga ord och enkla fraser och även meningar med viss detaljer, 

och kunna skriva och muntligt berätta enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Att 

förstå att det finns strategier och regler för tecken och meningsuppbyggnad, och kan använda 

häften av dem. Att känna och kommentera enkel form några företeelser och levnadssätt i Kina 

och använda digitala hjälpmedel och strategier för att förbättra sina egna arbete. 

 

Lärare 8: Det bero på familjens bakgrund, elevens ambition och motivation… 

 

Lärare 9: Lätt att säga att det handlar om hur utförligt och nyanserat eleven uttrycker sig. Det 

finns dock många delar som spelar in. Ibland kan ett bra uttal kompensera små luckor i 

ordförrådet eller en del grammatiska missar. På samma sätt har en del elever kanske vissa fel i 

uttalet men ett större ordförråd. Det som är problematiskt är att det är svårt att bedöma vad man 

egentligen kan förvänta sig efter ett år med ett så nytt och ovant språk. Mina elever får under 

kursen presentera sig och sina kamrater. Först med namn och nationalitet sedan bygger vi ut 

denna presentation undan för undan med ålder, hobbys, vad man studerar, vad man gillar att 

äta, familjeförhållande etc. Allteftersom kan eleven presentera sig mer och mer detaljerat. Ofta 

ställer jag som lärare lite frågor i sammanhanget. C eleverna är då kanske de som svarar mer 

detaljerat och kanske använder någon strategi för att förstå bättre t.ex. shi shenme? Eller wo bu 

mingbai och på så vis håller igång konversationen. 

 

Lärare 10: E: Eleven har grundläggande kunskap som kan göra sig förstått trotts allt med en del 

fel. C: Eleven kan göra sig förstått med lindriga fel i språket som inte påverkar förståelse eller 

flytet av kommunikation. 

 

Lärare 11: Elever som har betyg E ligger i en nivå där de uttrycker sig begripande men elever 

som har betyg C kan uttrycka sig relativt tydligt. 

 

Lärare 13: 1. How many Pinyin as support in a sentence and a short text. 2. How to write a 

character with stroke following 3 How to read a dialog in Chinese 4 How much can they 

understand when they listen a listening material? 

 


