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Abstract: 
 
Learning Chinese characters is challenging for many people, especially for 

those who were not born in Chinese-speaking countries. Applying the theory 

of chunking, constructing stories containing compound characters as 

mnemonic techniques to form associations within the learners, this study 

examines if this method can facilitate immediate learning and retention of 

Chinese characters. A case study strategy is adopted and a native language 

teaching class of Chinese in Sweden with six pupils is chosen as the case. Six 

participants were divided into an experimental group and a control group. 

The participants in the experimental group learned Chinese characters with 

the method of chunking and association, while the control group learned 

characters with the stroke order. The tests results indicated that the 

experimental group received better results than the control group, especially 

in the character tests. The experimental group used chunking, radicals and 

associative interpretations as strategies in the character and meaning tests. 

The control group on the other hand passed the meaning tests very well. 

Surprisingly, the control group also used associative interpretation and only 

scored lower than the experimental group by a small margin in the meaning 

tests. The experimental group experienced that chunking a character into its 

corresponding chunks and radicals facilitates the memorization of characters. 

Consequently, this case study concludes that the method of chunking and 

association is beneficial for the understanding and learning of Chinese 

characters. This case study also concludes that the knowledge of the method 

of chunking and association can improve the learning of the meaning of 

characters. 

 

 

 

Nyckelord: Chinese characters, chunking, radical knowledge, 
association, memory system and Chinese teaching method. 
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Förord 
 

Detta examensarbete är det sista arbetet som jag skriver under min 

lärarutbildning på Högskolan Dalarna. Utbildningen har varit mycket lärorik 

och har vidgat mina vyer, ökat mina kunskaper och hjälpt mig att upptäcka 

nya pedagogiska lösningar genom föreläsningar och seminarium. 

 

Jag känner en oerhörd tacksamhet till alla lärare på Högskolan Dalarna. Ett 

stort tack till min handledare Tao Yang som har lagt ut sin tid och energi att 

vägleda mig. Ett stort tack också till deltagarna som har ställt upp för att delta 

i fyra veckors undervisning så att jag kunde genomföra den empiriska 

undersökningen av detta examensarbete. Slutligen vill jag tacka min familj 

och mina kurskamrater som stöttat mig hela vägen hit. 

1 Inledning 
 

Att lära sig kinesiska tecken är utmanande. Mandarin klassificeras som ett 

komplicerat logografiskt språk, vars tecken innefattar form, ljud samt 

betydelse. Enligt The Foreign Service Institute (FSI) hör mandarin till de 

språken med den högsta svårighetsgraden - kategori V. FSI:s kategorisering 

av språk utifrån deras svårighetsgrad utgår från att individerna som ska lära 

sig språket har engelska som sitt modersmål. FSI uppskattar att det krävs fyra 

gånger så lång tid att lära sig mandarin jämfört med att lära sig närbesläktade 

språk till engelska som exempelvis franska och svenska, för personer med 

engelska som modersmål. De uppskattar att det krävs omkring 600 

undervisningstimmar att lära sig franska och svenska medan det krävs 

omkring 2200 timmar att lära sig mandarin (Källa: Effective Language 

Learning). Även om denna svårighetskategorisering utgår från att engelska är 

modersmålet, kan det dessutom appliceras till elever som bäst behärskar det 

svenska språket eftersom engelska och svenska är närbesläktade språk och 

båda tillhör den germanska språkfamiljen (Sigurdsson, 2013).  

 

Att lära sig kinesiska tecken är inte bara svårt, utan kräver dessutom 

noggrannhet. Lie (2005) förklarar i sin bok Chinese characters a systematic 

approach att begreppet tecken innefattar form, ton och betydelse, vilket även 

är känt som tecknens ”trilogi” (ibid., s. 61) och är uppbyggt på ett annat sätt 

än de europeiska språken vanligtvis använder.  Om exempelvis en punkt 

saknas i ett tecken som betyder ”stor” (大) kan betydelsen istället bli ”för” 

(太), eller om ett streck är för långt blir ”man” (夫) istället ”himmel” (天). 

Formen av tecken har inte heller samma drag som de europeiska språken, och 
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därför kan eleverna inte dra paralleller med den kunskapen de har i ett annat 

språk som svenska eller engelska.  

 

Jag undervisar mandarin som modersmål. De flesta av mina elever är födda i 

Sverige och har svårigheter att komma ihåg, känna igen och skriva 

sammansatta tecken utantill. Dessa elever är vana med det latinska alfabetet 

som det svenska språket använder. Svenska skrivs och uttalas till stor del som 

det låter. Generellt kan man säga att om eleven har goda kunskaper om de 29 

bokstäverna och språkljuden som det svenska språket använder, så kan 

eleven så småningom stava alla möjliga ord; detta är däremot inte fallet med 

inlärningen av kinesiska skrivtecken.  

 

Traditionellt undervisas kinesiska skrivtecken med hjälp av strokeordningen. 

Det är mycket strängt vilken ordning som tecknet ska skrivas, exempelvis 

börjar man ofta skriva tecknet från det övre vänstra hörnet för att på så vis 

skriva vackert och snabbt. Mina elever tycker att kinesiska skrivteckens form 

är krånglig, osystematisk och obegriplig samt att strokeordningsreglerna är 

meningslösa. De har generellt svårigheter med att komma ihåg sammansatta 

tecken, jämfört med enkla tecken.  

 

Jag har länge funderat på om det finns ett effektivare alternativ till denna 

metod för att lära mina elever att förstå och komma ihåg kinesiska 

skrivtecken. Jag blev mycket glad när min lärare i ämnesdidaktik för 

kinesiska introducerade ett annat arbetssätt, dvs. en modell, att undervisa 

kinesiska tecken i boken Teaching Chinese as a Foreign Language skriven 

av Everson och Xiao (2011) samt metoden av att ”skapa en berättelse” vid 

undervisningen av tecken, dvs. associationsmodellen (A. Matthews & L. 

Matthews, 2007). Författarna Everson och Xiao har testat modellen i flera år i 

deras skola med goda resultat. Istället för den traditionella strokeordningen 

använder författarna sig av undervisningsmodellen ”chunking”. För att förstå 

den här Chunking- och associationsmodellen bättre köpte jag flera böcker 

och sökte efter tidigare avhandlingspapper, bland annat forskningsarbete 

utförd av Xu et al. (2014) som är en viktig källa i min studie.  Utöver detta 

inspirerades studien även av forskningsarbeten av Xu (2011); Miller (1956); 

Gobet et al. (2001); Gobet och Simon (1996) samt Gobet (1998). Eftersom 

chunking handlar om hur information chunkas till meningsbärande enheter i 

korttidsminnet har jag även läst studier av Atkinson och Shiffrin (1968) samt 

Baddeley (1990a & 1990b, refererad i Araï, 1999) om hur människans 

kognitiva processer, minnen, associationer och minnestest fungerar. Av den 

anledningen presenteras även detta i examensarbetet. 

 

Flera forskare i utlandet har genomfört studier kring Chunking- och 

associationsmodellen under flera år, men inte i Sverige. Jag har försökt att 
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söka efter svensk forskning kring Chunking- och associationsmodellen i 

modersmålsundervisning, men jag hittade ingenting. Jag vill prova att 

undervisa med Chunking- och associationsmodellen som beskrivs av Everson 

och Xiao (2011); Xu et al. (2014) och A. Matthews och L. Matthews (2007) i 

en riktig klassrumsmiljö, dvs. i modersmålsklass i svensk grundskola.  I 

denna studie ska jag även konstruera fyra veckors undervisning av kinesiska 

tecken, där en grupp kommer att undervisas med Chunking- och 

associationsmodellen och en grupp med strokeordningen för att ta reda på 

effekten av Chunking och association vid inlärningen av kinesiska tecken. 

Denna design av undervisningen redovisas i metodkapitlet. 

1.2 Nyckelord och centrala begrepp 
 

Följande är en kort beskrivning av nyckelord och centrala begrepp som 

används i detta arbete. 

 

Chunks  Olika komponenter som ett tecken är uppbyggt av 

(Bie et al., 2015). 

 

Chunking  Millers (1956) teori om hur informationen 

chunkas, eller delas upp, i meningsbärande 

informationsenheter. 

 

Radikal  Radikaler är de minsta ortografiska enheterna som 

finns i sammansatta tecken, som antingen har en 

semantisk eller en fonetisk funktion (Xu et al., 

2014).   

 

Sammansatta tecken  Sammansatta tecken är tecken som är uppbyggda 

av två eller flera andra tecken (Lie, 2005).   

                                             

Stroke  Stroke är streck som finns i ett teckens struktur, 

och har i sig ingen innebörd (Ibid). 

 

Strokeordningen  Strokeordningen avser den ordningen som 

kinesiska teckens stroke skrivs. (Ibid, se även 

Figur 1).  

2 Syfte 
 
Målet med detta examensarbete är att undersöka effekten av Chunking- och 

associationsmodellen på modersmålsklassen vid lärande av kinesiska tecken i 
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svenska grundskolan. Vad jag menar med lärande av kinesiska tecken är om 

modersmålselever kan känna igen, återkalla sammansatta tecken och dess 

innebörd med Chunking- och associationsmodellen. Målet med 

examensarbetet är dessutom att undersöka om Chunking- och 

associationsmodellen kan förbättra modersmålslever förståelse av teckens 

betydelse.  

2.1 Frågeställningar 
 
Frågeställningar av detta examenarbete är följande: 

 

1. Vad är effekten av Chunking- och associationsmodellen på 
modersmålselevers förmåga att känna igen och återkalla sammansatta 

tecken och deras innebörd? 

2. Kan kunskapen om Chunking- och associationsmodellen förbättra 

modersmålselevers förmåga när det gäller förståelse av teckens 

betydelse? 

 

De här frågorna ska utredas genom en fallstudie i en modersmålsklass 

i en svensk grundskola.  

2.2 Avgränsning 
 
Denna studie har en avgränsning angående urvalet av modersmålselever. Jag 

har valt att det är endast elever som är födda i Sverige som ingår i denna 

studie, eftersom det främst är denna kategori av elever som har svårigheter 

med att känna igen och återkalla sammansatta tecken i 

modersmålsundervisningen av kinesiska tecken. 

3 Tidigare forskning 
 

Kapitel 3.1 inleds med en grundläggande förklaring av kinesiska tecken, 

chunks och radikaler. I kapitel 3.2 beskrivs inlärning och inleds med 

kognitivism. I kapitel 3.3 beskrivs minne och minnestest. I kapitel 3.4 

beskrivs association och slutligen i kapitel 3.5 beskrivs Chunking 

 

3.1 Kinesiska tecken  
 

Kinesiska tecknen har en piktografisk bakgrund och varje tecken har en 

specifik form, ton och betydelse (Bie et al., 2015). Det svenska språket 

använder sig av 29 bokstäver. Däremot använder inte mandarin bokstäver, 
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utan använder istället strokes. Strokes är de minsta struktursenheterna utan 

betydelse. Det finns åtta sorters av grundläggande strokes vilket är följande: 

丶点 diǎn, 一横 héng, 丨竖 shù, 丿撇 piē, 乀捺 nà, 、提 tí, 乛折 zhé och 亅

钩 gōu. Dessa åtta grundläggande strokes (Lie, 2005) kan därefter utökas till 

35 med flera variationer (Bilaga 1). Björksten (2010) anser att vid 

inlärningen av skrivtecken (dvs. tecknens form) är det oerhört viktigt att lära 

sig strokeordningen trots att det kan anses vara mycket jobbigt att komma 

ihåg. Detta har kineserna lärt sig under många år.  

 

 

 

 
Figur 1 – Exempel på strokeordningen av ett tecken 

(Från: https://bihua.51240.com/e59bbd__bihuachaxun/,) 

 

Den fysiska strukturen av kinesiska skrivtecken är på många vis mer 

komplicerad än den av engelska och svenska ord. Den kan indelas i tre 

nivåer: 

 

1. Den högsta nivån består av kinesiska tecken. 

2. Den mellersta nivån består av chunks, dvs. teckens komponenter. 

3. Den lägsta nivån består av strokes (Bie et al., 2015). 

 

Det alfabetiska skriftsystemet innefattar alfabet, ord, fraser och meningar, 

medan det kinesiska språket innefattar radikaler, tecken, ord, fraser och 

meningar. Antalet kinesiska tecken i mandarin varierar och beror på vilket 

lexikon man utgår ifrån. Enligt Lie (2005) anger ett lexikon (汉语大字典 

Hànyǔ dà zìdiǎn) att det finns 54 678 tecken medan ett annat lexikon (异体字

字典Yìtǐzì zìdiǎn) påstår att det finns 106 230. I allmänt vardagsbruk 

används däremot endast omkring 3000–4000 tecken.  

 

Kinesiska skrivtecken är uppdelade i två stora kategorier: enkla tecken och 

sammansatta tecken. Varje enkelt tecken har funktionen av en radikal i 

sammansatta tecken. Enkla tecken innefattar endast olika strokes, medan 

sammansatta tecken innefattar en radikal samt andra tecken. Lie påstår att det 

totala antalet tecken består till 5% av enkla tecken medan de resterande 95% 

består av sammansatta tecken (Bie et al., 2015). 

  

https://bihua.51240.com/e59bbd__bihuachaxun/
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3.1.1 Enkla tecken  
 

Wu (2016) förklarar att enkla tecken är uppdelad i två kategorier av 

skrivtecken: piktogram och ideogram, medan sammansatta tecken är 

uppdelade i fyra kategorier av tecken: associativa sammansättningar, 

fonetiska sammansättningar, fonetiska lån och närliggande betydelse. 

 

Piktogram  

Piktogramtecken avbildades direkt efter ett föremåls utseende och karaktär. 

Exempel på piktogramtecken:   

 

 Kroppsdelskategorin: 人 människa, 手 hand, 足 fot, 耳 öron, 心 

hjärta. 

 Naturkategorin: 日 sol, 月 måne, 山 berg, 川 flod. 

 Djurkategorin: 牛 ko, 羊 get. 

 Växtkategorin 禾 plantor. 

 Redskapskategorin: 车 bil, 舟 båt. (Bie et al., 2015) 

 

människa : 人   tecken 

Figur 2 – Piktogram 

 

Piktogramtecken är enhetliga tecken, och det går därför inte att chunka 

piktogramtecken till mindre enheter (ibid.).  

 

 

Ideogram  

Den här andra typen av enkla tecken avbildade föremålets utseende indirekt, 

genom att exempelvis lägga till ytterligare ett stroke på piktogramtecken.   

 

Exempel på detta är 一 ett, 二 två, 三 tre, 上 uppe, 下 nere. Lie (2005) ger 

exempel på hur andra ideogramtecken skapades:  

一 heng (ett stroke) +  木 trä, träd   本 rot  

丶dian (ett stroke) + 刀 kniv  刃 egg (av en kniv) 

一 heng (ett stroke) + 木  末 slut 
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3.1.2 Sammansatta tecken 

 

Sammansatta tecken kan chunkas ner till mindre enheter. Hur många enheter 

beror däremot på hur många chunks som det finns i tecknets struktur. Denna 

studie fokuserar inte på hur sammansatta tecken skapades och på vilka sätt, 

därför beskrivs inte olika typer av sammansatta tecken. Nedan presenteras 

chunks och radikaler. 

 

Chunks (Bujian) 
 

Chunks avser de olika komponenterna, exempelvis radikaler och en eller 

flera enkla tecken, som sammansatta tecken består av (Bie et al., 2015). 

Chunks kan jämföras som meningsbärande informationsenheter i enlighet 

med chunkingteorin (Miller, 1956). För att förklara tydligt vad chunks är och 

vad chunks har för funktion i ett sammansatta tecken återges här ett exempel 

som står i avhandlingen av Xu et al. (2014). Tecknet 婚 (äktenskap) består av 

enheterna 女 (kvinna), vilket är tecknets radikal, och 昏 (skymning), vilket är 

tecknets fonetiska komponent. Den fonetiska komponenten 昏 (skymning) 

ger som sagt en ledtråd till tecknets uttal. Originaltecknet 婚 (äktenskap) 

skulle alternativt kunna chunkas till tre andra mindre enheter: 女(kvinna), 氏 

(efternamn) och 日  (sol, dag). Inga av dessa tre enheter har däremot en 

fonetisk funktion och kan på så vis inte ge en ledtråd till tecknets uttal. Av 

det här exemplet framgår det att chunkingen inte kan genomföras på vilket 

sätt som helst, utan måste göras på ett meningsfullt vis (Anderson, 2005 & 

Wolfgang, 1993, refererad i Xu et al., 2011).  

 

Radikaler  
 

Radikaler är de minsta ortografiska enheterna som finns i sammansatta 

tecken, och har antingen en semantisk funktion eller en fonetisk funktion (Xu 

et al., 2014). Alla sammansatta tecken består av en radikal, vilket kan sägas 

vara en informationsenhet enligt chunkingteorin. Chunkingteorin, samt dess 

koppling till detta arbete, kommer förklaras vidare i avsnitt 3.5. Likt hur 

många tecken som finns i mandarin, så varierar antalet radikaler i språket 

beroende på vilket lexikon man utgår ifrån. Lie (2005) berättar att om man 

utgår ifrån lexikonet 新华字典 finns det omkring 189 radikaler.  

 

Genom följande exempel ska jag förtydliga vad Xu et al. (2014) menar när de 

påstår att radikaler antingen har semantisk eller fonetisk funktion i 

sammansatta tecken. Exempelvis består tecknet blind (盲) av tecknen dö (亡

)och ögon (目), där det senare av de två är tecknets radikal. Radikalen (目) 
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ögon i tecknet blind (盲) är ett exempel på en radikal med en semantisk 

funktion. Radikaler som har en semantisk funktion kan eventuellt ge en 

ledtråd till tecknets betydelse. Exempel på ett tecken med en radikal med 

fonetisk funktion kan finnas i tecknet skälla ut (骂). Tecknet skälla ut (骂) 

uttalas väldigt likt sin radikal häst (马), där den enda skillnaden är tonen. 

Radikalen häst (马 ) i tecknet skälla ut (骂 ) kan därmed sägas vara ett 

exempel på en radikal med fonetisk funktion. Jackson et al. (2003) och Shen 

(2005, refererad i Xu et al., 2014) rapporterade att elever som lokaliserar 

radikalen i okända tecken kan bättre associera och tolka dessa teckens 

betydelse.  

 

3.2 Kognitivism 
 

Enligt Professor Caroline Liberg (2010) krävs det att eleven bland annat har 

ett stort ordförråd i det språket som eleven lär sig, samt att eleven har 

förmågan att minnas och återhämta dessa ord från minnet för att lyckas i sitt 

läsande och skrivande. Hur man hjälper sina elever att bygga upp sitt 

ordförråd är därför en av de främsta uppgifterna för en språklärare. Hur man 

undervisar och introducerar nya ord på ett sätt som eleverna kan komma ihåg 

och senare återkalla samt att få eleverna att använda dessa ord i sitt tal kan 

vara en utmaning. 

 

Följande kommer presenteras kognitivism, minne, association och Chunking. 

Dessa inkluderas eftersom jag anser att dessa teorier är relevanta för min 

studie. Teorin om chunking kretsar kring korttidsminnets begränsade 

kapacitet. För att kunna förstå hur information kommer in och behandlas i 

korttidsminnet måste även kognitiva processer behandlas i studien. Kognitiva 

processer handlar om bland annat minne, och problemlösning. Min studie 

undersöker deltagarnas förmåga att komma ihåg sammansatta tecken, och av 

den anledning behandlas dessutom minnessystem samt hur inlärning sker. 

Chunking i sig är en strategisk procedur i vilket man chunkar, eller delar upp, 

informationen i mindre enheter. Hur man chunkar är i sin tur kopplat till olika 

associationer (Säljö, 2015).  

 
Araï (1999) anser att det krävs en lång inlärningsprocess hos individen för att 

kunna lyckas i sitt läsande och skrivande och denna process kan variera stort 

från en individ till en annan. Att ta emot information, dvs. se och lyssna i 

detta fall, kräver först och främst ett samarbete mellan ett antal olika organ 

som exempelvis hjärnan, syn- och hörselorganen samt ett antal mentala 

processer. Dessa processer benämns kognitiva processer. 
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Lundh et al. (1992) påstår att de flesta kognitiva processerna sker automatiskt 

och mycket snabbt utan ansträngning. Generellt har varje inlärning ett 

kognitivt innehåll vilket innebär att information inhämtas, bearbetas och 

används. De här processerna innefattar bland annat minnesprocesser, 

tankeprocesser och språkliga processer. Det kognitiva innehållet kan 

beskrivas som ett objekt man ser, hör och lär sig, samt har en viss mening. 

Olika människor kan uppfatta och tolka samma meningar som man hör och 

ser väldigt annorlunda. Det kan till och med vara så att en person kan 

uppfatta och tolka samma mening annorlunda vid olika tillfällen, vilket beror 

på att olika kognitiva processer är inblandade beroende på vilket tillfälle det 

är. Detta objekt hamnar sedan i en minnesprocess. Nästa gång man kommer i 

kontakt med objektet igen kan minnen väckas tillbaka, antingen starkt, svagt 

eller alternativt inte alls. Minnens klarhet beror delvis på om objektet 

infångats med en medveten uppmärksamhet, enligt Atkinson och Shiffrins 

(1968) teori. Craik och Lockhart (1972, refererad i Araï, 1999) anser däremot 

att Atkinson och Shiffrins teori om uppmärksamhet förklarade inte tillräckligt 

om varför vissa kontrollprocesser hos vissa individer (se även Figur 3) leder 

till mycket bättre lagring i LTM (långtidsminnet) än andra kontrollprocesser 

gör hos andra individer. Enligt Atkinson och Shiffrin består minnet av olika 

lådor. Craik och Lockhart anser att minnet inte endast består av lådor utan att 

minnet istället är en ”biprodukt av bearbetningsaktiviteter” (Lundh et al., 

1992, s. 83). Enligt denna teori är uppmärksamhetsprocesserna i drift under 

inlärningen, vilket är anledningen till att det är dessa två processer som har en 

avgörande betydelse för vilken information som lagras i minnet. Det finns ett 

antal olika bearbetningsnivåer, från en ytlig till en djup nivå, enligt Craik och 

Lockhart. Vissa saker, exempelvis färg och form, infångas i läsning vilket 

endast kräver en ytlig bearbetningsnivå. Tolkning och smältning av 

information kräver däremot en djup bearbetningsnivå.  Djupare bearbetning 

ger ett mer hållbart minnesspår. 

 

Bie et al. (2015) menar att förmågan att läsa och lära sig kinesiska tecken 

handlar inte endast om förmågan att visualisera teckens form till dess 

betydelse, utan även om att komma ihåg, känna igen och återkalla från 

minnet för att kunna förstå och skriva tecken. För att kunna producera tecken 

krävs mer ansträngning från de kognitiva processerna. Att kunna visualisera 

och komma ihåg teckens form till deras betydelse kräver en djup 

bearbetningsnivå vid inlärning. Sammansatta tecken består av flera enkla 

tecken, och av den anledningen kan elever inte fokusera på och fullständigt 

uppmärksamma alla de olika beståndsdelarna samtidigt. Information som ska 

uppmärksammas väljs selektivt ut samtidigt som annan information som 

anses vara mindre viktig väljs bort. Denna process sker snabbt och 

automatiskt, kan ske såväl medvetet som omedvetet och utgår då ifrån 

individens personliga preferenser.  Lundh et al. (1992) hävdar att detta 
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händer eftersom det är svårt att koncentrera sig på flera saker samtidigt. 

Kahnemans uppmärksamhetsteori (1973, refererad i Araï, 1999) kan förklara 

vissa fenomen i modersmålsundervisningen där eleverna kan läsa och komma 

ihåg enkla tecken medan de har problem med att göra detsamma med 

sammansatta tecken. 

3.3 Minne 
 
Araï, (1999) påstår förenklat att minnet är en återkallning av någonting som 

har hänt i dåtid, dvs. retrospektivt minne eller till eventuella framtida 

händelser, dvs. prospektivt minne. Begreppet minne refererar även till 

lagringsutrymmet för information. En av de tidigaste modellerna av minnet 

föreslogs av Atkinson och Shiffrin (Atkinson & Shiffrin, 1968, refererad i 

Araï, 1999). Enligt Atkinson och Shiffrins teori kan minnen liknas vid lådor. 

Det finns tre av dessa lådor: sensoriskt minne, korttidsminne (KTM) och 

långtidsminne (LTM). 

 
Figur 3 – Atkinson-Shiffrins modell av informationsflödet i minnet (Atkinson & 
Shiffrin, 1968) 
 

 

Sensoriskt minne 

Information från omgivningen når först sinnesorganen. Till exempel kan 

ögonen och öronen registrera information i det sensoriska minnet under 

endast några tiondelars sekunder. Huvuduppgiften av det sensoriska minnet 

är i huvudsak att registrera och sammanfoga sinnesintryck från olika 

sinnesorgan. Majoriteten av all information passerar endast förbi, men en del 

av dem uppmärksammas på grund av vårt intresse i det objektet som därefter 
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stannar i KTM, och lagras senare i LTM under förutsättningen av repetition 

enligt Atkinson och Shiffrin (1968).  

 

 

Korttidsminne (KTM)  

Atkinson och Shiffrin (1968) påstår att KTM är ett temporärt 

lagringsutrymme och har funktionen av ett arbetsminne för databehandling 

innan information överförs till LTM eller lämnas ut som ”output” (se även 

Figur 3). Utan repetitionsaktiviteter behålls informationen i KTM endast 

mellan 18 och 30 sekunder, enligt Atkinson och Shiffrins teori. Det innebär 

att man endast har förmågan att behålla information för de flesta 

vardagsaktiviteterna under en väldigt kort tid. Informationen kan därefter gå 

förlorad om informationen inte lagras i LTM. Kontrollprocesser reglerar 

informationsflödet mellan KTM och LTM.  

 

För att veta vad vi ska göra, prospektiva minnet, måste vi först veta vad vi 

har gjort innan, retrospektiva minnet. Därför finns det ett visst samband 

mellan det prospektiva minnet och det retrospektiva minnet (Lundh et al., 

1992). Om det uppstår en störning vid överföringen mellan dessa 

minnestyper kan det exempelvis leda till att en individ inte riktigt kommer 

ihåg vad den läser som exempel.  

 

Baddeley och Hitch. (1974, refererad i Araï, 1999) forskade om arbetsminnet 

och presenterade en arbetsminnesmodell. Detta kan ses som en utveckling av 

Atkinson och Shiffrins (1968) teori. Baddeley (1974) anser att arbetsminnet 

är ett minnessystem som är nödvändigt för att hålla saker i minnet när man 

utför svåra uppgifter som att resonera, förstå och lära sig någon kunskap. 

Baddeley och Hitch (1974) delar in arbetsminnet i tre komponenter (se även 

Figur 4): kontrollprocesser, fonologiskt kretsloppssystem och sketch-pad. 

Begreppet fonologiskt kretsloppssystem syftar till ”kretsgången av ord som 

måste upprepas gång på gång för att hållas kvar i minnet” (Araï, 1999, s. 86). 

Begreppet sketch-pad syftar till den del av arbetsminnet som tar hand om all 

bildbaserad information och är ett hjälpsystem till centralprocessorn. 

Bildbaserad information som återkallas vid senare tillfällen från 

långtidsminnet behandlats först i Sketch-pad. Det fonologiska 

kretsloppssystemet tar i sin tur hand om all verbal information och är 

dessutom ett hjälpsystem till centralprocessorn. Centralprocessorn är en 

styrenhet som överför information till det fonologiska kretsloppssystemet, 

sketch-pad och vice versa (se även Figur 4). 
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Figur 4 – Baddeleys förenklade arbetsminnesmodell (Baddeley & Hitch, 

1974)  

 

Kinesiska tecken är, som tidigare nämnts, ett logografiskt språk. Baddeley 

och Hitch (1974, refererad i Araï, 1999) påstår att bildbaserad information 

inte behöver behandlas djupt. Bie et al. (2015) anser att utan repetition kan 

elever inte komma ihåg kinesiska tecken och det kan även leda till att man 

kan skriva fel tecken. Detta kan ske eftersom det finns oerhört många 

kinesiska tecken och många kinesiska tecken har dessutom liknande form. 

Exempelvis; 人 människa, 入 gå in, 找 söka, 我 jag, osv. Dessutom kan 

kortare tidsintervaller av repetition även leda till bättre resultat (Koedinger et 

al., 2012, refererad i Xu et al., 2014). Vikten av repetition betonas även i 

Atkinsons och Shiffrins (1968) modell av informationsflödet i korttids- och 

långtidsminnen. Likaså betonas korttidsminnets begränsade kapacitet i 

Millers (1956) teori kring chunking. Repetition är dessutom nyckeln till att 

behålla förmågan att minnas information på samma nivå som tidigare (Craik 

& Lockhart, 1972, refererad i Araï, 1999).  

 

Den verbala informationen, dvs. uttal, behandlas i det fonologiska 

kretsloppssystemet. Vid repetition kretsar information runt i det fonologiska 

kretsloppssystemet, och på det viset lämnas minnesspår i LTM (Cook, 2001, 

refererad i Everson & Xiao, 2011). Eftersom denna studie inte handlar om det 

verbala språket i mandarin eller Pinyin kommer det verbala uttalet inte 

beskrivas vidare. 
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Långtidsminne (LTM) 

Långtidsminnet kännetecknas som ett mer eller mindre långvarigt minne, till 

skillnad från korttidsminnet. I allmänhet är man beroende av långtidsminnet 

för att klara av vardagslivet, exempelvis använder man sig av det när man 

kommer ihåg namn, ord, osv. Repetitionsövningar är en mental process som 

lämnar minnespår i LTM och är nyckeln till överföring av information från 

KTM till LTM enligt Atkinson och Shiffrins (1968) teori. Craik et al. (1972, 

refererad i Araï, 1999) anser att repetition är nyckeln till att behålla förmågan 

att minnas information på samma nivå som tidigare, men inte nödvändigtvis 

till en permanent lagring som Atkinson och Shiffrin (1968) påstår. 

 

Ellis (2003, refererad i Xu et al., 2014) hävdar att repetition är viktigt vid 

språkspråkinlärning, dock anser Bie et al. (2015) att det dessutom handlar om 

frekvensen av repetitionsövningarna som genomförs när det gäller kinesiska 

tecken. Ju mer övningen repeteras, desto djupare och starkare kommer 

informationen behållas.  

3.3.1 Minnestest 
 
I detta kapitel kommer jag presentera olika minnestester som är användbara 

för min studie. 

 

Araï (1999) förklarar att återerinring- och igenkänningstest används för att 

testa minnet. Det finns tre typer av återerinringstest: återgivning i 

ordningsföljd, friåtergivning och återgivning med hjälp av ledtrådar.  

 

Återgivning i ordningsföljd innebär att försökspersonen ombeds att komma 

ihåg exempelvis ord, tal, eller liknande i den exakta ordningen som den 

inlärts. Friåtergivning handlar om att reproducera den inlärda informationen i 

den ordningen som passar försökspersonen. Återgivning med hjälp av 

ledtrådar är ihopparningstest, dvs. att kunna para ihop det inlärda materialet 

med exempelvis individens egna associationer som ledtrådar. 

Igenkänningstest handlar om att kunna identifiera inlärd information bland 

flera alternativ, dvs. flervalsfrågor eller frågor innehållande sant-eller-falskt. 

 

Olika minnestest som flervalsfrågor, igenkänningstest och ihopparningstest är 

vanliga mätredskap. Xu et al. (2014) har exempelvis bland annat använt 

flervalsfrågor i sin studie för att testa elevernas medvetenhet om radikaler: 

 

”Vilket ord har radikalen 木? 

1. 笳 2. 杳 3.芊 4.卓” (s. 778) 
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3.4 Association 
 

Redan på 1800-talet studerade Wundt (1874, refererad i Lundh et al., 1992) 

om associationsteorin och drog slutsatsen att det finns olika former av 

associationer. Överlag kan dessa associationer delas upp i inre och yttre 

associationer. Inre associationer syftar till associationer mellan olika ord som 

utgår ifrån deras betydelse, exempelvis kobra – orm. Med yttre associationer 

syftade han istället på förknippningar mellan ett ord och en situation, en 

beteckning, en upplevelse eller liknande som kan ha hänt i samband med 

inlärningen, exempelvis London – regn och Sverige – kallt. Associationer 

fungerar oftast som en ledtråd eller som stöd för minnet och underlättar 

återkallningen av information. 

 

Smith et al. (1978, refererad i Lundh et al., 1992) genomförde ett experiment 

i språkinlärning med varierande inlärningsmiljöer och kom till slutsatsen att 

det inte är endast den yttre inlärningsmiljön som har betydelse i 

associationssammanhang, utan inre stimuli kan dessutom förknippas med det 

inlärda materialet. Inre stimuli avser information som individen redan vet 

eller händelser individen redan har upplevt. Med dessa inre stimuli kan 

individen i fråga därefter dra paralleller med den inlärda informationen, 

menar Smith et al.  

 

A. Matthews och L. Matthews (2007) menar att det finns ett minnesknep till 

att lära ut skrivtecken. Genom att omvandla tecken till en berättelse, som 

utgår ifrån teckens form, exempelvis 木  träd + 几  flera 机  maskin. 

Berättelsen om det här tecknet skulle eventuellt kunna se ut så här: ”Det 

krävs flera träd för att ge tillräckligt med ved för att bygga en maskin” (Ibid., 

s. 15). Finkel (1983/ 1991) påstår att återkallningen av information med hjälp 

av berättelser kan liknas vid minneskedjor. Minneskedjor kan enligt honom 

vara påhittade sagor i vilka informationer binds samman så att den ena 

enskildheten för tanken till nästa. Minneskedjemetoden grundas i principer av 

visualisering och associationer.  

 

3.5 Chunking 
 
Begreppet Chunking myntades av psykologen och språkforskaren George 

Miller (1956) i hans artikel The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: 

Some limits of our capacity for processing information. Miller hävdar i sin 

artikel att människans korttidsminne endast har en begränsad förmåga att 

behandla information. Exempelvis kan ett långt tal som 004631786200 

chunkas, eller delas upp, i flera meningsbärande och mindre enheter, vilket 

skulle kunna göras på följande vis: 0046 - (ett landsnummer) 31 - (ett 
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riktnummer) 78 - 62 - 000 (ett mobilnummer), vilket i detta fall blir fem 

enheter. På det viset blir det lättare för individen att koda in, lagra och sedan 

återkalla informationen vid ett senare tillfälle (Säljö, 2015). Miller påstår 

dessutom att korttidsminnet hos de flesta människor maximalt endast kan 

behandla sju plus minus två informationsenheter. Enligt Baddeley et al. 

(1975, refererad i Araï, 1999) kan mängden information per enhet, eller 

chunk, även påverka korttidsminnets kapacitet. Med andra ord kan varje 

chunk endast innehålla en viss mängd information innan förmågan att minnas 

dem börjar avta. 

 

Millers artikel fick stor uppmärksamhet inom forskningsvärlden och många 

forskare i kognitiv psykologi började därefter forska vidare på Millers 

forskning. Gobet et al. (2001) var ett av de här forskningsteamen och de 

skiljer mellan två olika former av chunking, dels en medveten och 

målinriktad chunking process, vilket syftar till Millers chunkingteori (1956), 

och dels en omedveten och automatisk chunking process. Gobet et al. 

definierar en chunk som en samling av dataelement med starka kopplingar till 

varandra och svaga kopplingar till dataelement av andra chunks. Med hjälp 

av dessa kopplingar kan återkallning lättare ske (Tulving & Patkao, 1962; 

Stuart & Hulme, 2000, refererad i Xu, 2011). 

 

Forskare ville senare testa om teorin om chunking dessutom kan appliceras 

till långtidsminnet. Chase och Simon (1973a, 1973b, refererad i Gobet & 

Simon, 1996) konstaterade att chunks kan lagras i långtidsminnet genom 

överföring från korttidsminnet. Chase och Simon (1996) påstår att när man 

kommer i kontakt med något okänt söker man efter liknande referenschunks i 

långtidsminnet. Det är endast om det finns en liknande referenschunk i 

långtidsminnet som igenkänning kan ske. Förmågan att söka och upptäcka 

chunks i långtidsminnet är en förutsättning för att sedan kunna återkalla 

chunks från långtidsminnet till korttidsminnet. 

 

Att lära sig sammansatta tecken är inte lätt. Ett sammansatt tecken innehåller 

flera olika komponenter, dvs. radikaler och andra chunks. Många forskare har 

forskat kring fördelarna med att lära sig radikaler i samband med inlärningen 

av sammansatta tecken. Shen och Ke (2007, refererad i Xu et al., 2014) 

upptäckte i sin studie att elever i nybörjar- och mellanstadiegruppers förmåga 

att återkalla teckens form och betydelse från minnet är måttligt korrelerad 

med deras kunskap om radikaler av tecknen. Forskarna presenterade tecknens 

radikaler i samband med undervisningen av nya tecken. Forskning visar att 

när radikaler inkluderas vid undervisningen av nya tecken leder det till bättre 

resultat vid tester som undersöker det återkallande minnet (Shen, 2010; Taft 

& Chung, 1999, refererad i Xu et al., 2014). 
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Xu et al. (2014) genomförde en studie kring effekterna av undervisning av 

universitetselever med hjälp av en radikalbaserad modell. I studien gavs två 

nya uppsättningar bestående av sex tecken vardera ut varje undervisning till 

både undersökningsgruppen och kontrollgruppen, dvs. tolv tecken varje 

vecka. Varje uppsättning av tecken som undersökningsgruppen fick bestod 

alla av samma radikal medan varje uppsättning av tecken som 

kontrollgruppen fick bestod alla av olika radikaler. Studien undersökte bland 

annat elevernas förmåga att återkalla teckens betydelse och form samt 

identifiera teckens radikaler. Av resultatet drog forskarna slutsatsen att 

framför allt nybörjarelever, utan större kunskap kring teckens radikaler, kan 

gynnas av denna radikalbaserade modell medan mer intermediära elever som 

redan hade kunskap kring teckens radikaler inte påverkades avsevärt.  

 

Xu (2011) beskrev i sin avhandling att den kinesiska språkliga byrån (2005) 

samt Chu (2009) lade fram en undervisningsmetod som de kallade chunking 

metod (bujian jiaoxuefa). Med den här undervisningsmetoden lär sig eleverna 

inte de hela sammansatta tecknen på en gång, utan lär sig istället de radikaler 

och meningsbärande komponenter som tecknen består av i form av chunks. 

Shen (2010; Taft & Chung 1999, refererad i Xu et al., 2014) hävdar att det är 

mycket lättare att lära sig och förstå tecken genom tecknens komponenter, 

jämfört med att endast lära sig genom tecknens strokes. Detta argument 

stämmer överens med Millers (1956) teori om chunking. Människor har en 

begränsad förmåga att bearbeta information. När information chunkas ner till 

mindre enheter vid bearbetning av mycket information minskas 

minnesbelastningen. I samband med detta ökar dessutom minnets kapacitet 

till bättre informationsbearbetning (Chase & Simon, 1973, refererad i Xu et 

al., 2014). För att kunna göra detta, ska eleverna utveckla en medvetenhet om 

relationen mellan radikaler och de olika komponenterna som finns i varje 

enskild teckens struktur, och stimulera dem för visualisering och association. 

På det viset slipper eleverna att minnas tusentals enskilda tecken. 

4 Metod och material 
 
I detta kapitel presenteras fall, metodval, design och information om hur data 

samlas in och analyseras. Etiska övervägande, validitet och reliabilitet 

presenteras dessutom i detta kapitel. 

 

4.1 Metodval 
 
Målet med detta examensarbete är att undersöka effekten av Chunking- och 

associationsmodellen på modersmålselever vid lärande av kinesiska tecken. 
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Fallstudie har valts som forskningsmetod. Tanken bakom valet av fallstudie 

som forskningsmetod är att fallstudie är bra på att studera ett aktuellt 

fenomen i dess verkliga miljö eller kontext (Yin, 2007). Av denna anledning 

är fallstudie lämplig att använda som forskningsmetod för att undersöka 

effekten av en undervisningsmetod i skolmiljö. Styrkorna med fallstudien är 

att denna metod tillåter datainsamling av flera olika källor såsom kvantitativ 

och kvalitativ datainsamling, observationer, osv. (ibid.). 

 

För att kunna bedöma effekten av Chunking- och associationsmodellen 

kommer jag att använda både kvantitativa och kvalitativa data. Kvalitativa 

data samlas i denna studie genom återkopplingar och enkätundersökning från 

deltagarna. Återkopplingar och enkätsvar bygger på skriftlig kommunikation. 

Dessa svar är personliga, subjektiva och utgår ifrån ett deltagarperspektiv. 

Kvantitativa data samlas genom olika tester, dvs. direkttest för att testa 

korttidsminnet samt posttest och sluttest för att testa långtidsminnet. Dessa 

tester kommer att förklaras vidare i avsnitt 4.3.3. Syftet med att systematiskt 

använda olika tester under fem veckor är för att få en objektiv bedömning för 

denna fallstudie.  

 

Återkopplingsfrågorna formuleras dessutom som öppna frågor utan 

svarsalternativ (se även Bilaga 7) för att tillåta deltagarna att få fritt uttrycka 

sina tankar och åsikter. Enkätsfrågorna (se även Bilaga 6) formuleras på två 

olika vis, dels med en skala från 1 till 10 för frågor angående upplevelser och 

dels flervalsfrågor för frågor angående eventuella fördelar med de olika 

modellerna. Upplevelser är subjektiva och inte påtagliga; av den anledningen 

bes deltagarna att svara med en siffra, för att således försöka kvantifiera sina 

subjektiva upplevelser. Både kontroll- och undersökningsgruppen fick svara 

på samma enkätundersöknings- och återkopplingsfrågor. Syftet var att 

behandla de två grupperna likvärdigt så att svaren kan jämföras. På det viset 

kan studien tydligt visa verkan av Chunking- och associationsmodellen i 

undervisningen av sammansatta tecken i förhållande till deltagarnas 

upplevelser och åsikter.  

  .  
Esaiasson et al. (2017) beskriver att det finns två typer av fallstudier: en 

jämförande fallstudie och en traditionell fallstudie. En traditionell fallstudie 

kräver inte jämförelser mellan undersökta grupper, och istället placeras alla 

deltagare i en och samma grupp. I en jämförande fallstudie anser forskare att 

för att kunna skilja och dra slutsatser kring orsak och verkan krävs 

jämförelser av resultatet mellan olika grupper. Eftersom jag ska jämföra 

deltagarnas testresultat av att undervisas med Chunking- och 

associationsmodellen och strokeordningen, samt för att kunna skilja och dra 

slutsatser kring orsak och verkan av Chunking- och associationsmodellen, har 

jag därmed valt att göra en jämförande fallstudie och delat upp deltagarna i 
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en kontrollgrupp och en undersökningsgrupp. Den gruppen som studerar 

kinesiska tecken med Chunking- och associationsmodellen är 

undersökningsgruppen, eftersom de är i centrum av denna studie. 

Kontrollgruppen studerar däremot med strokeordningen. 

 

4.2 Dataanalys 
 
Att tolka och analysera en text utifrån enkätsvar och återkopplingar är inte 

alltid lätt. Kontroll- och undersökningsgruppen kan förklara otydligt eller inte 

tillräckligt detaljerat. Det kan eventuellt även vara så att ”det eftersökta 

innehållet i texten ligger dolt under ytan” (Esaiasson et al., 2017, s. 211), och 

därför är det oerhört viktigt att göra ”en noggrann läsning av textens delar, 

helhet och den kontext vari den ingår” (ibid., s. 211). ”Vad någonting 

betyder, vad dess mening är, är dessutom inte givet från saken eller 

fenomenet i sig” (ibid., s. 211).  

 

Kvantitativa data, exempelvis från olika tester (se även Bilaga 2 – 5) kommer 

presenteras i tabeller och figur. Medelvärdet från kontrollgruppen och 

undersökningsgrupp kommer räknas för att lättare kunna se en skillnad 

mellan de två gruppernas resultat. Testresultaten kommer sedan jämföras 

med kontroll- och undersökningsgruppens subjektiva svar från enkäterna och 

återkopplingarna. Således kan en helhetsbild av Chunking- och 

associationsmodellens effekt på igenkännande och återkallning av 

sammansatta tecken erhållas.  

 

4.3 Design 
 

Yin (2007, s. 39) påstår att definitionen av forskningsdesign i fallstudier är 

”en logisk plan för hur man ska ta sig från här till där”. Yin förklarar vidare 

att här och där innebär studiens frågeställningar respektive eventuella svar 

och slutsatser till dessa frågeställningar. För att ta sig från här till där krävs 

olika steg eller procedurer som samlar in relevant data samt analyserar och 

tolkar data. I den här studien presenteras urvalet innan designen. 

4.3.1 Urval 
Urval av fallet 

Denscombe (2010) hävdar att vanligtvis existerar fallet som forskare 

undersöker i det verkliga livet, och är inte en fullständigt konstgjord 

situation. Den här studiens relevanta fall är tre modersmålsklasser som läser 

kinesiska tecken i en svensk grundskola. Därför har jag valt 

modersmålsklasser som läser kinesiska tecken, vilka som har visat sig att ha 

stor svårighet med att komma ihåg och skriva kinesiska tecken utantill. Jag 



23 

 

har arbetat hårt för att lösa detta problem som jag inträffat i min undervisning 

av kinesiska tecken.  

 
Urval av deltagare 

Det var sex deltagare från tre olika skolor som gick i samma modersmålklass 

(se även Tabell 1) som deltog i denna studie. Vilken grupp som deltagarna så 

småningom skulle ingå i valdes slumpmässigt genom lottdragning. Det 

innebär att alla deltagare hade en lika stor chans att bli valda till 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen. Undersökningsgruppen och 

kontrollgruppen bestod båda av tre deltagare vardera. Trots att alla deltagare 

har läst mandarin olika länge är deras kunskap kring kinesiska tecken på 

samma nivå enligt informationen som jag har fått från deltagarnas lärare. 

Således uppstår ett gemensamt problem, vilket är att de har svårigheter med 

att komma ihåg och skriva sammansatta tecken utantill.  

 

Nedan presenteras deltagarna i en tabell. Deltagarnas identitet skyddas i den 

här studien, och de har därmed påhittade namn. 
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Tabell 1 Deltagarna av studien 

 
Deltagare Tidigare 

studietid 
Grupp 

Tuva 5 år och 3 
månader 

Undersökningsgrupp 

Linn 5 år och 3 
månader 

Undersökningsgrupp 

Marvin 2 år och 3 
månader 

Undersökningsgrupp 

Elisa 3 år och 3 
månader 

Kontrollgrupp 

Philip 5 år och 3 
månader 

Kontrollgrupp 

John 3 år och 3 
månader 

Kontrollgrupp 

 

 

4.3.2 Material 
 

Syftet med modersmålsundervisningen av mandarin är bland annat att 

utveckla elevernas färdigheter i att prata, lyssna, läsa och skriva, enligt 

skolverkets kursplan för grundskolan och gymnasiet i 

modersmålsundervisningen (Skolverket, ämne - modersmål). Grundskolans 

elever ska lära sig och träna ord och begrepp som uttrycker känslor, 

kunskaper och åsikter (Lgr 11, kap. 5.7 §). På gymnasiet ska eleverna sedan 

utveckla sitt ordförråd. För att bygga upp färdigheter i att läsa och skriva 

kinesiska är lärande av kinesiska tecken nödvändigt. Just det här har visats 

vara en tung del för eleverna, speciellt när det gäller sammansatta tecken.  

 

Sammansatta tecken som ingår i denna studie, har jag plockat ut ur 

litteraturen Roots and branches: a systematic way of learning chinese 

characters (Zhang, 2013). Vissa ord kan användas för att uttrycka känslor, 

annars är de blandade ord som används i olika sammanhang (se även Bilaga 

10). Innan jag bestämde antalet radikaler och sammansatta tecken som skulle 

ingå i denna studie och hur jag skulle utforma denna fallstudie hade jag gjort 

en förstudie under ett par veckor. Deltagarna som ingick i förstudien var 

deltagarna i undersökningsgruppen. Tolv skrivtecken med fyra olika 
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radikaler testades i början och deltagarna av denna förstudie klarade inte 

provet. Sedan testades sex skrivtecknen med två olika radikaler och det 

visade sig vara för lätt för dem. Jag valde därmed att använda nio nya 

skrivtecken med tre olika radikaler varje vecka i min studie. Direkttesten 

skulle på så vis dessutom pröva Millers (1956) teori om hur korttidsminnet 

endast kan behandla max nio informationsenheter.  

 

Efter förstudien modifierade jag undervisningsmaterialet och planerade in 

fyraveckors lektioner med Chunking- och associationsmodellen för 

undersökningsgruppen och strokeordningen för kontrollgruppen med olika 

tester. 

 

Tolv vanligt förekommande radikaler av 89 radikaler valdes, ur litteraturen 

Roots and branches: a systematic way of learning chinese characters (Zhang, 

2013).  De valda radikalerna är följande: 耳 (öra), 水 (vatten), 心 (hjärta), 口 

(mun), 日 (dag), 刀 (kniv), 木 (trä), 火 (eld), 马 (häst), 山 (berg) och 页 

(huvud). De valda radikalerna har deltagarna lärt sig innan som enkla tecken 

men inte som individuella radikaler, förutom tecknet 页 som är nytt. 

 

Varje vecka introduceras tre radikaler med tre tecken vardera som består av 

just den radikalen. Det innebär att både undersökningsgruppen och 

kontrollgruppen får nio nya tecken att lära sig varje vecka. Totalt blir det 36 

tecken under de fyra veckorna av undersökningen. De 36 valda skrivtecknen 

är måttligt svåra om man utgår ifrån antalet strokes de består av. Enligt Li 

(2005) består de flesta vanliga tecken av nio till fjorton strokes. Majoriteten 

av de valda tecknen är inom just detta intervall. Antal strokes för de valda 

skrivtecknen visas i Bilaga 10. 

 

Både radikaler och tecken som valts för den här studien tillhör de vanligaste 

kinesiska tecken som används i vardagslivet, vilket även är i enlighet med 

läroplanens krav av deras nivå.  
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4.3.3 Procedur 
Flash-kort 

 

Varje vecka delas nio nya flash-kort (eng: flashcards) ut till både 

kontrollgruppen och undersökningsgruppen och totalt får deltagarna 36 flash-

kort. Varje flash-kort har samma färg, vilket är vitt och rutigt. På grund av att 

tecknets form och Pinyin samlas på en begränsad yta, i detta fall ett flash-kort, 

kan läsarna fokusera på ett tecken i taget jämfört med om de endast hade ett 

blad med alla nio tecken på. Människans förmåga att se ett föremåls detaljer 

är begränsad (Araï, 1999). Deltagarna har femton minuter på sig varje vecka 

att lära sig de nio olika orden bestående av tre radikaler. Enligt modellen av 

Baddeley och Hitch. (1974, refererad i Araï, 1999) behandlar sketch-pad 

bildbaserad information, vilket i det här sammanhanget är tecknen på flash-

korten då tecken är ett bildspråk. 

 

Nio tecken, med ett tecken på varje lapp, där tecknets form tillsammans med 

Pinyin skrivs på ena sidan och tecknets betydelse på andra sidan skrivs. Detta 

koncept av undervisning med hjälp av flash-kort valde jag från boken 

Handbook on classroom skills for international chinese teachers (Wang & 

Sun, 2016) under förstudietiden. Deltagarna tycker dessutom att det är 

roligare att använda sig av flash-kort istället för anteckningsböcker, och på så 

vis engageras de mer med hjälp av flash-korten. Flash-korten kan exempelvis 

se ut på följande vis: 

 

Framsida Baksida

Lóng

聋 Döv
 

Figur 5 – Flash-kort 

 

Chunkingmodellen 

Som tidigare har behandlats i kapitel 3.1.2 om sammansatta tecken, bör 

chunking genomföras på ett meningsfullt vis för att ha en positiv effekt på 

elevers inlärning (Anderson 2005, refererad i Xu et al., 2011). I min studie 

chunkas därmed de olika tecknen med hänsyn till deras etymologiska 

ursprung, då detta underlättar inlärningen genom att ge semantiska och 

fonetiska ledtrådar kring tecknet. Ett exempel är tecken 焚  fén (bränna) 

chunkas till 林 lín (skogen, se Bilaga 11). Jag anser att det på detta vis 

underlättar processen av att skapa och berätta en berättelse av tecken. 
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Test 

Deltagarna genomför tre olika test under denna studie: direkttest, posttest och 

ett sluttest. Direkttest testade KTM och både posttest och sluttest testade 

LTM.  Varje test kommer att beskrivas var för sig, men eftersom en av 

ihopparningstesten tillhör både direkttest och posttest på grund av tidsbrist 

och kunde inte genomföras separat, kommer detta först förklaras. 

De två ihopparningstesten genomfördes vecka 3 respektive vecka 4. 

Ihopparningstest 1 tillhör posttesten. Ihopparningstest 2 tillhör både 

direkttesten och posttesten. Ihopparningstest 2 genomfördes som sagt vecka 4 

och testade alla 36 tecken (se även Bilaga 4). Av de 36 tecknen var 27 tecken 

från föregående veckor, dvs. från första, andra och tredje veckan (se även 

Bilaga 10), och räknades därför som posttest. De resterande 9 tecknen var 

från fjärde vecka (se även Bilaga 10) och testades därmed samma vecka som 

de introducerades, och av den anledningen var det även ett direkttest.  

 

Direkttest 

Vid direkttesten (se även Bilaga 2) undersöks deltagarnas förmåga att 

återkalla tecknen från minnet strax efter de femton minuter de fick att 

memorera tecknen. Nedan beskrivs två olika direkttest, betydelsetest och 

ihopparningstest 2. 

 

Betydelsetest 

Vid betydelsetesten får deltagarna se tecknens form och bes då att återkalla 

deras betydelse. Testet undersökte undersökningsgruppens förmåga att 

identifiera radikaler och se samband mellan radikaler, komponenter och 

tecknens betydelser. 

Denna form av direkttest genomförs vecka 1, 2 och 3 med syftet att testa 

korttidsminnets begränsade kapacitet att behandla informationsenheter.  

Ihopparningstest 2  

Vecka 4, efter genomgången av veckans tecken, genomfördes som tidigare 

nämnts ihopparningstest 2. I detta test förhördes samma nio tecken som 

introducerades den veckan. Deltagarna fick 15 minuter att lära in de nio nya 

tecknen innan de förhördes.   

Posttest 

Posttesten undersöker deltagarnas förmåga att minnas tecken från föregående 

veckor och består av två delar: teckentest och ihopparningstest 1.  

Första delen av posttesten var teckentest (se även Bilaga 3) vilket 

genomfördes vecka 2 och vecka 4. Syftet med teckentesten var att testa 
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långtidsminnets förmåga att återhämta och producera tecknen från veckan 

innan, dvs. tecknen från vecka 1 respektive tecknen från vecka 3.  

Andra delen av posttesten var ihopparningstesten. dvs. ihopparningstest 1, 

vilket genomfördes vecka 3. Syftet var främst att undersöka långtidsminnets 

förmåga att återkalla tecknen från de tidigare inlärningarna från minnet.  

Sluttest 

Sluttestet (se även Bilaga 5) genomfördes vecka 5. Detta test syftar till att 

undersöka deltagarnas förmåga att identifiera rätt tecken. För att kunna välja 

rätt tecken måste undersökningsgruppen återhämta sin kunskap om tecken 

och radikaler, kunna identifiera olika teckens form och se sambandet mellan 

radikaler, komponenter och betydelser. Detta sluttest är därmed ett 

igenkänningstest som inkluderar flervalsfrågor. Detta format inspirerades av 

Xu et al. (2014). Exempel på en fråga från sluttestet är följande:  

Döv: a. 珑 b. 聋 c. 拢 d. 垄 e. 笼 
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Genom olika typer av tester undersöks följande av deltagarnas förmågor: 

Tabell 2 – Förmågor som mäts av samtliga prov  

Förmåga som mäts Direkttest Posttest Sluttest

Förmågan att förstå 

teckens betydelse
✔

Förmågan att  känna 

igen skrivteckens 

form

✔ ✔ ✔

Förmågan att skriva 

tecken
✔

Förmågan att 

identifiera radikaler
✔ ✔ ✔

Förmågan att se 

sambandet mellan 

radikaler, 

komponenter och 

tecknens 

betydelser

✔ ✔ ✔

Involverade minnen KTM LTM LTM  
 

4.3.4 Upplägg 
 

Varje lektion består av en timmes undervisningstid med en lektion i veckan i 

en period av fyra veckor. Kontrollgruppen undervisas med strokeordningen 

och genom att räkna antal strokes. Detta innebär att deltagarna i 

kontrollgruppen får nio flash-kort per vecka samt en genomgång om hur 

varje tecken skrivs enligt strokeordningen. Varje tecken förklaras med ett 

eller två exempel på vilka ord de kan ingå i, vilket görs till både 

undersöknings- och kontrollgruppen. På så sätt får deltagarna större kunskap 

kring hur dessa tecken kan användas i ord och fraser.  

Undersökningsgruppen undervisas med Chunking- och associationsmodellen, 

vilket innebär att varje tecken chunkas ner till dess radikaler och chunks. Jag 

berättar innebörden av varje chunk som tecknet består av, och försöker 

därefter tillsammans med undersökningsgruppens deltagare associera 

chunkens betydelse så att det kan kopplas ihop det med tecknet, och på så vis 

förstärka minnet av tecknet. Detta genomförs med hjälp av en kort och enkel 

berättelse. Varje vecka presenteras nio nya tecken med nio nya påhittade 

berättelser. Dessa berättelser kommer jag inte redogöra i mitt examensarbete, 
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då examensarbetet inte undersöker effekten av specifika associationer från 

dessa berättelser. 

Både kontrollgruppen och undersökningsgruppen deltar i direkttesten, 

posttesten och sluttesten. Både kontrollgruppen och undersökningsgruppen 

får 15 minuter att memorera tecknen innan de genomför direkttesten. 

Testtiden är 20 minuter. Återkopplingen varar därefter i 10 – 15 minuter och 

sker i form av skriftlig återkoppling med samma frågor varje vecka i fyra 

veckor. Enkätundersökningen äger rum vecka 5 strax efter sluttestet. 

Eventuella intervjuer planeras in om deltagare vill ställa upp och ifall någon 

fråga behöver undersökas vidare för att kunna analysera insamlingsdata. 

4.3.5 Återkoppling 
 

Jag återkopplar med deltagarna varje vecka omkring 10 minuter innan 

lektionens slut. Varje vecka fick de svara skriftligt på samma frågor (se även 

Bilaga 7) för att kartlägga deras tankar och åsikter systematiskt under fyra 

veckor, samt deras strategier för att komma ihåg teckens form och betydelse. 

Deras svar jämfördes med veckoproven och sluttestet vilket diskuteras senare 

vid analysen av data. Data från återkopplingarna betraktas som kvalitativ data, 

då deltagarna hade möjligheten att fritt uttrycka sina åsikter, funderingar och 

reflektioner.  

4.3.6 Enkätundersökning 
 

Enkätundersökningen (se även Bilaga 6) syftar till att framför allt ge alla 

deltagarna en möjlighet att uttrycka sig angående undervisningsmetoden, ifall 

de har missat något under återkopplingarna. Enkätsvar jämförs med 

deltagarnas testresultat och återkopplingar för att hitta nya vinklar till 

eventuella problem. Enkätundersökning sker vid vecka 5 strax efter sluttestet 

som en avslutning av min fyraveckorsstudie för examensarbetet. 

 

4.4 Etiska överväganden 
 

Studien är gjord i enlighet med de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets 

(1990) forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom att ett informationsbrev (se även Bilaga 8) skickades till deltagarna 

och deras föräldrar i god tid innan fältstudien började. Föräldrarna och 

deltagarna informerades om studiens syfte och upplägg samt deltagarnas roll 

i studien och den empiriska undersökningen. Samtyckeskravet är uppfyllt då 

medverkan i denna studie och undersökning är frivillig. Deltagarna kan säga 
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ifrån när som helst. Föräldrarna har gett tillåtelse och skrivit på ett brev. 

Ingen känner till deltagarnas verkliga namn och skolorna som de går i, 

förutom jag, och därmed är konfidentialitetskravet uppfyllt. Det är endast jag 

som har tillgång till testresultaten, enkätundersökningsresultatet och data från 

återkopplingarna. Denna studie används endast för forskningsändamål och 

inte för kommersiellt bruk, och således är även nyttjandekravet uppfyllt. 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet avser arbetets giltighet och reliabilitet avser arbetets pålitlighet. 

Esaiasson et al. (2017) samt Holme och Solvang (1997) påstår att validitet 

och reliabilitet är två viktiga mått av forskningsarbetet. Validitet innebär i 

vilken grad man mäter det man påstår att man mäter. När det gäller validitet 

av denna uppsats, tar jag ställning till följande frågor: Vad påstår jag att jag 

vill mäta i denna studie? I vilken grad mäter min empiriska mätning det som 

jag påstår att jag mäter?  När det gäller reliabilitet av denna uppsats, tar jag 

ställning till följande frågor: Hur utförs mätningarna? Utförs det på ett 

tillförlitligt och systematiskt sätt? Hur är noggrannheten när det gäller 

bearbetning av materialet av testresultaten?  

I denna studie påstår jag att jag mäter deltagarnas förmåga att känna igen och 

återkalla sammansatta tecken och dess betydelse med hjälp av Chunking- och 

associationsmodell. Jag påstår dessutom att jag mäter om denna modell kan 

förbättra deltagarnas kunskaps om tecken och förståelse av teckens betydelse, 

i enlighet med frågeställningarna av detta examensarbete. Att känna igen och 

återkalla teckens form och dess betydelse står i centrum av denna studie, i 

enlighet med syftet av denna studie, och därför behandlar de olika testerna 

framför allt teckens form och innebörd (se även Bilaga 2 – 5). 

Vid igenkänning och återkallning bearbetas och lagras informationen 

inledningsvis i korttidsminnet för att sedan överföras till långtidsminnet för 

långvarig lagring (Atkinson och Shiffrin, 1968; Craik och Lockhart, 1972, 

refererad i Araï 1999). Informationen i korttidsminnet har en begränsad 

livslängd och minneskapacitet. Av denna anledning mäts detta minne bäst vid 

direkttest. Långtidsminnet mäts däremot bäst vid posttest. Därför hade jag 

konstruerat olika tester, som direkttest och posttest för att mäta det jag påstår 

att jag mäter i denna studie. Därför anser jag att mättningarna i form av olika 

tester i den kvantitativa undersökningen har hög validitet. 

Som jag nämnde i inledningskapitlet är forskningen av Xu et al. (2014) en 

viktig källa till denna studie, i synnerhet för den kvantitativa undersökningen 

av detta examensarbete, dvs. olika direkttest, posttest och sluttest för att mäta 

olika förmågor (se även Tabell 2). Mina tester formulerades inte på exakt 

samma vis som testerna som utfördes av Xu et al. (2014). Trots detta kommer 
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denna studie fram till samma resultat som Xu et. Al. (2014), vilket jag 

kommer att diskutera i metoddiskussionskapitlet. Detta anser jag motsvara 

hög ”korrespondensvaliditet” (Gunnarsson, 2002), dvs. resultatet av denna 

studie stämmer väl överens med resultatet av Xu et al. (2014).  

Formuleringen av mina tester och enkäter är utformade utifrån syftet och 

frågeställningarna av denna studie. Mätningen av deltagarnas lärande 

utfördes på ett systematiskt sätt, dvs. från nio tecken till trettio sex tecken på 

fyra veckor. Båda grupperna förhördes på samma tecken i undervisningen 

och samma tester under de fem veckorna. Enkätsfrågorna ställde identiska 

frågor till båda grupperna, bortsett från en fråga om deras upplevelse av 

Chunking- och associationsmodellen respektive strokeordningen. Detta 

genomfördes för att få ytterligare ett perspektiv kring de olika 

undervisningsmetoderna, samt för att kunna ha möjligheten att jämföra det 

kvantitativa resultatet och det kvalitativa resultatet. Andra lärare granskade 

dessutom testresultaten två gånger för att garantera att testresultaten är helt 

korrekta. Av denna anledning anser jag att det kvantitativa arbetet av denna 

uppsats har hög reliabilitet. 

Både återkopplingsfrågorna och svaren var skriftliga så att mättningarna inte 

skulle påverkas av exempelvis mitt kroppsspråk, sätt att ställa frågor och de 

andra deltagarnas svar. Således anser jag att även det kvalitativa arbetet av 

denna uppsats har en hög reliabilitet. 

5 Resultat  
 
I det här kapitlet sammanfattas återkopplingarna, enkätsvar och testresultaten 

i tabeller och figur. Vid sammanfattningen av testresultaten kommer bland 

annat medelvärden att räknas ut som procentsatser i decimalform.  

 

5.1 Resultat av återkopplingar 
 
Både kontroll- och undersökningsgruppens deltagare gav likadana svar varje 

vecka, därför blev informationen från återkopplingarna relativt tunn. Nedan 

sammanfattas återkopplingarna.  

 

Undersökningsgruppen: 

Återkopplingarnas resultat visar att undervisningsgruppen framför allt 

använde sig av olika minnesknep som innefattar associationer och radikaler 

för att komma ihåg tecknen och deras betydelser. Undersökningsgruppens 

deltagare beskrev sina minnesknep som: ”hitta en bild i tecken”, ”se en bild 

från tecken”, ”hitta ett utseende av tecken”, ”hitta saker som passar in” och 
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”associerar tecknets utseende med en sak, en situation” (se även Bilaga 7). 

När det gäller att skriva tecken utantill ansåg undersökningsgruppen framför 

allt att chunking och repetition underlättade det för dem. 

 

Kontrollgruppen: 

Återkopplingarnas resultat visar att deltagarna i kontrollgruppen använde sig 

av individuella associationer för att koppla ihop tecknens form med deras 

betydelser. Alla tre ansåg att komma ihåg och skriva sammansatta tecken 

utantill är svårt. 

 

5.1.1 Sammanfattning av återkopplingar 
 

Nedan presenteras eventuella likheter och olikheter i svaren från 

återkopplingarna.  

 

En likhet mellan de två grupperna är att de båda använde sig av associationer 

mellan tecknens form och deras betydelser som minnesknep. Teckens form 

framkallar olika bilder av associationer hos deltagarna. Jag tar exempel av 

olika deltagares egna ord: 

 
”【…】hittar på saker som passar in teckens form och dess betydelse. Utseende av ett 

tecken, sedan kopplar jag till dess betydelse. ” 

”【…】associerar teckens utseende med en sak, en situation för dess betydelse. Hittar en 

bild i tecknet” 

” 【…】 se en bild från tecknen som passar in dess betydelse.” 

 

En olikhet mellan de två grupperna är att undersökningsgruppen använde sig 

av, förutom associationer, medveten chunking som strategi för inlärning. 

Med andra ord tog de hjälp av tecknens beståndsdelar, exempelvis deras 

radikaler och komponenter. Jag tar exempel av olika deltagares egna ord: 

 
”Att veta innebörden av teckens beståndsdelar underlättar det hela. tittar jag på vad olika 

”morfem i ett tecken innebär. ” 

”【…】titta på olika delar i tecken i kombination med berättelsen av varje tecken.” 

 

Kontrollgruppen såg däremot ingen större nytta av strokeordningen utan såg 

det mer eller mindre som ett helt tecken. De tyckte dessutom att det var svårt 

att komma ihåg och skriva tecken utantill. Jag tar exempel av olika deltagares 

egna ord: 

 
”Stroke är inte bra verktyg för minnes stöd alls. Stroke visar endast antal stroke av ett tecken 

skrivs.” 
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”Vissa veckans tecken är svårare än andra veckan särskilt dessa tecken som har många antal 

stroke.” 

”Tecken blir svåra att lära in när de har många antal av stroke. Strokeordningen är inte stöd 

för att återkalla minnet.” 

5.2 Resultat av enkätfrågor 
 
I Tabell 3 sammanställs resultatet av första delen av enkätsfrågorna angående 

upplevd svårighetsgrad av de olika testen. Deltagarna valde svårighetsgraden 

på en skala mellan 1 och 10, där 1 var lätt och 10 svårt.  

  

Tabell 3 – Upplevd svårighetsgrad av de olika testen 

 

Deltagare Direkt test: Betydelse Direkt test: Ihopparningstest 2 Posttest: Tecken

Tuva 4 3 6

Linn 1 2 3

Marvin 3 5 4

Medelvärde 2,7 3,3 4,3

Posttest: Ihopparningstest 1 Posttest: Ihopparningstest 2 Sluttest

Tuva 2 3 2

Linn 1 2 1

Marvin 1 5 2

Medelvärde 1,3 3,3 1,7

Deltagare Direkt test: Betydelse Direkt test: Ihopparningstest 2 Posttest: Tecken

Elisa 3 5 7

Philip 3 4 6

John 3 6 8

Medelvärde 3,0 5,0 7,0

Posttest: Ihopparningstest 1 Posttest: Ihopparningstest 2 Sluttest

Elisa 4 5 5

Philip 4 4 5

John 3 6 5

Medelvärde 3,7 5,0 5,0

Kontrollgrupp

Undersökningsgrupp

 
 

 

 

Nedan sammanställs resultatet av andra delen av enkätfrågorna angående 

fördelar av Chunking- och associationsmodellen samt strokeordningen.  

Undersökningsgruppen svarade att chunking är ett bra hjälpmedel för minnet.  

Nedan är exempel på deltagarnas svar: 
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”När jag lär mig ordet kopplar jag just dess utseende till dess betydelse” 

”Hur man skriver tecken försöker jag komma ihåg för radikaler brukar vara lätt. Radikal 

hjälper mycket. Jag har lärt mig fler ord än förut om man tänker bak då.” 

”Det är ganska lätt att komma ihåg tecken eftersom det är radikal【…】Det underlättar en 

del. Ett stöd för att komma ihåg teckens betydelse för att då vet jag vilket ord det tillhör.” 

 

Kontrollgruppen svarade att det är svårt att lära komma ihåg tecken. De 

svarade att strokeordningen inte gav något stöd för minnet och många streck i 

ett tecken. Jag tar exempel av olika deltagares egna ord: 

 
”Jag tycker tecknen är svårt över huvud taget.” 

”Att skriva tecken är aldrig lätt.” 

”Det är svårt att lära tecken, så många sträck och de flesta såg lika ut. Stroke visa hur man 

skriver i det ordning.” 

5.2.1 Sammanfattning av enkätsvar 
 
Enkätsvaren från båda grupperna liknar de svar de gav i återkopplingarna. 

Det innebär att deras åsikter om tecknens svårighetsgrad inte ändrades under 

studiens gång. Vid jämförelse av de individuella testresultaten av deltagarna 

och hur pass svårt de ansåg att testen var, kan endast en svag korrelation 

mellan de två fastställas. Hur bra en deltagare presterat på ett test stämmer 

inte alltid överens med hur svårt den deltagaren uppfattade att testet var. Ett 

exempel på detta är Tuva som var den enda i undersökningsgruppen som 

svarade alla rätt på båda teckentesten. Trots det ansåg hon att testet var 

svårare än vad Linn och Marvin i samma grupp ansåg, även om de båda fick 

sämre resultat. Detta kan förklaras med att deras upplevda svårighetsgrad av 

testen endast är subjektiv och kan inte objektivt mäta testens svårighetsgrad. 

Utöver detta hade deltagarna heller inget att ha som referens för den upplevda 

svårighetsgraden, dvs. de visste inte nödvändigtvis vad de skulle jämföra 

svårighetsgraden relativt till. Alla tre deltagare i kontrollgruppen använde sig 

av olika associationer för att underlätta det för dem att komma ihåg tecknen, 

trots att jag endast undervisade dem med strokeordningen under denna studie. 

Detta uppfattar jag att de gör eftersom strokeordningen inte är ett tillräckligt 

bra hjälpmedel för dem att komma ihåg tecknen, och därmed försöker de 

hitta alternativa hjälpmedel på egen hand och därav associationerna. Att 

skapa associationer, såväl yttre som inre, bland saker och ting sker naturligt 

för oss. 

 

5.3 Testresultaten 
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Olika tester användes i denna studie som ett redskap för att kunna kvantifiera 

deltagarnas inlärda kunskap. Medelvärdet av varje test av både grupper 

räknas för att kunna tydligt se skillnaden i varje testresultaten mellan 

grupperna. Slutligen beräknas antalet rätt av samtliga nio tester och redovisas 

i Figur 6 nedan. I Tabell 4 nedan redovisas resultatet från de nio testerna. 

 

 

Tabell 4 – Testresultat

Deltagare Direkt test: Betydelse Direkt test: Ihopparning Posttest: Tecken Posttest: Ihopparning Sluttest

Tuva 9/9, 9/9, 9/9 9/9 9/9, 9/9 18/18, 27/27 15/15

Linn 7/9, 9/9, 9/9 9/9 5/9, 8/9 18/18, 27/27 15/15

Marvin 9/9, 9/9, 7/9 9/9 6/9, 9/9 18/18, 27/27 15/15

Medelvärde 0,95 1,00 0,85 1,00 1,00

Deltagare Direkt test: Betydelse Direkt test: Ihopparning Posttest: Tecken Posttest: Ihopparning Sluttest

Elisa 9/9, 2/9, 8/9 5/9 3/9, 7/9 16/18, 24/27 15/15

Philip 9/9, 9/9, 9/9 9/9 3/9, 7/9 18/18, 27/27 15/15

John 8/9, 9/9, 9/9 5/9 2/9, 8/9 18/18, 20/27 14/15

Medelvärde 0,89 0,70 0,56 0,92 0,98

Undersökningsgrupp

Kontrollgrupp

 

Figur 6 – Antal rätt av samtliga deltagare 

 

Andel rätt och medelvärde av deltagarna och de två grupperna 

Varje elevs medelvärde och de två gruppernas olika medelvärden finns i 

Tabell 5 nedan. Det beräknade medelvärdet avser medelvärdet av deltagarnas 

resultat på de individuella proven. Likaså finns varje elevs andel rätt och de 

två gruppernas genomsnittliga andel rätt i Tabell 5 nedan. Anledningen till att 

andelen rätt och medelvärdet skiljer sig från varandra är att de olika testen 

114 107 109 

89 
106 

93 

Antal rätt av samtliga deltagare 

Tuva Linn Marvin Elisa Philip John 
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har olika maximala antal rätt, exempelvis vissa test har maximalt 9 rätt 

medan andra har 15, 18 och 27. 

 

Enligt statistiken fick undersökningsgruppen bättre resultat än 

kontrollgruppen med en betydlig mängd. Undersökningsgruppen svarade 

betydligt fler rätt svar än kontrollgruppen, nämligen 12 procentenheter (dvs. 

0,96 – 0,84 = 0,12) mer än kontrollgruppen (se även Tabell 5). 

 

Tabell 5 – Andel rätt och medelvärde av deltagarna och de två grupperna 

Deltagare Andel rätt Medelvärde

Tuva 1,00 1,00

Linn 0,94 0,91

Marvin 0,96 0,94

Elisa 0,78 0,73

Philip 0,93 0,90

John 0,82 0,80

Grupp

Undersökningsgrupp 0,96 0,95

Kontrollgrupp 0,84 0,81  
 

5.3.1 Sammanfattning av tester 
 

Testresultaten visar att undersökningsgruppen presterade bättre än 

kontrollgruppen på varje test. Den största skillnaden mellan de två grupperna 

var i resultatet av ”Posttest: Tecken”. Medelvärdet för undersökningsgruppen 

var 0,85 medan medelvärdet för kontrollgruppen var 0,56; detta motsvarar en 

skillnad på 29 procentenheter. Undersökningsgruppen ansåg att dessa test 

inte var svåra, enligt enkätsvaren och återkopplingarna, vilket stämde väl 

överens med deras testresultat. Kontrollgruppen fick dåliga resultat på dessa 

test. Detta kan eventuellt bero på att de strategierna de använde sig av till 

betydelsetesterna och ihopparningstesterna, dvs. associationer eller andra 

minnesknep, inte fungerar till samma utsträckning när de istället ska skriva 

sammansatta tecken utantill.  

 

Innan direkttesten hade både undersökningsgruppen och kontrollgruppen fått 

en genomgång av tecknen, samt exempel på hur varje tecken kan användas 

som ord och fraser. Genom denna genomgång hade all information 

registrerats genom sinnesorganen och lagrats under en mycket kort tid i det 

sensoriska minnet i form visuellt och auditivt register. Att återkalla från det 

sensoriska minnet är svårt, därför fick deltagarna från båda grupperna 15 

minuter att lära in och memorera tecknen innan de direkta testen. Resultaten 
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av betydelsetest i de direkta testen var mycket bra för både 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen, vilket visar att de tilldelade 15 

minuterna var lagom mycket för att lära in nio informationsenheter samt 

tolka teckens form och betydelse i KTM.  

 

En faktor som kan påverka testresultatet av posttesten är repetition hemma. 

Undersökningsgruppen och kontrollgruppen hade sagt att de ville plugga 10 

minuter varje dag hemma innan denna studie började, som repetition inför 

posttesten. Det var däremot utanför min kontroll om de gjorde det eller inte, 

samt hur många minuter de spenderade varje dag på att repetera. John sade i 

återkopplingarna att han inte hade haft mycket tid till repetition, vilket 

eventuellt kan förklara hans relativt dåliga resultat på det första teckentestet.  

 

Både undersöknings- och kontrollgruppen klarade sluttestet med mycket bra 

resultatet. Alla i undersökningsgruppen fick alla rätt med medelvärdet 1, 

medan alla i kontrollgruppen fick nästan alla rätt med medelvärdet 0,98. 

Undersökningsgruppen svarade att de tog hjälp av deras kunskap av radikaler 

för att välja rätt tecken med rätt radikal och betydelse. Kontrollgruppen har 

utvecklat ett sätt att känna igen tecken efter fyra veckors undervisning, trots 

att de har problem med att skriva tecken utantill. Därmed när de såg tecken 

som de inte kände igen bland alternativen kunde de välja rätt tecken med rätt 

radikal och betydelse med hjälp av uteslutningsmetoden. Alternativen liknade 

varandra på olika vis och jag trodde således att sluttestet skulle vara 

utmanande, men det visade sig istället vara tvärtom. Det var ett förvånansvärt 

lätt sluttest för deltagarna. 

6 Diskussion  
 

För att besvara mina frågeställningar har jag samlat in data från 

återkopplingar och enkätsvar genom olika tester. Deltagarnas enkätsvar och 

återkopplingar analyseras och tolkas med hjälp av hermeneutik, dvs. ”delen 

kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna” (Alvesson & 

Sköldberg, 2005,  

s. 193). Hermeneutik är ”läran om läsning och tolkning” (Esaiasson, 2017, 

s.226). Eftersom deltagarna i både kontroll- och undersökningsgruppen inte 

gav detaljerade svar i deras enkätsvar och återkopplingar försökte jag istället 

komplimentera deras svar genom att försöka förstå och tolka vad de försökte 

säga eller få fram i deras svar. I detta kapitel kommer resultatdiskussion, 

studiens frågeställningar och min personliga reflektion kring 

tillämpningen av Chunking- och associationsmodellen för lärare i kinesiska 

som undervisar i en svensk skola att diskuteras.  
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6.1 Resultatdiskussion 
 
Testresultatet av denna studie visar att Chunking- och associationsmodellen 

kan förbättra elevernas minne vid inlärning av kinesiska tecken, både i KTM 

och LTM. Den kan dessutom sägas gälla för teckens betydelse i viss 

utsträckning. Att först lagra in de olika meningsbärande chunks som 

sammansatta tecken består av i KTM underlättar informationsbehandling som 

Millers teori om chunking påstår. Dessa meningsbärande chunks kan sedan 

överföras till LTM för att återkallas vid ett senare tillfälle (Atkinsons & 

Shiffrin, 1968). 

 

Kinesiska tecken är uppbyggt på ett särskilt sätt och har ofta en piktografisk 

bakgrund. Varje chunk kan därmed sägas framkalla association. Radikaler 

och chunks ger ledtrådar till igenkännande och återkallning av teckens form 

och betydelse. Detta stämmer överens med tidigare forskningar utförda av 

Shen (2005) samt Shen och Ke (2007, refererad i Xu et al., 2014). Jag tolkar 

som att det är av den anledningen som undersökningsgruppen av denna 

studie presterade mycket bättre på posttest i teckentest. Teckentestet testades 

två gånger, och resultatet visar att deltagarna i undersökningsgruppens 

inlärningsförmåga var 29 procentenheter bättre än den av kontrollgruppen 

gällande teckentesten.  

 

Denna studies resultat stämmer dessutom överens med forskningsresultatet 

av studien av Xu et al. (2014), vars resultat visar att chunking gynnar 

nybörjarelever som inte hade förkunskaper om radikaler av sammansatta 

tecken. Deltagarna av min studie hade inte heller kunskap om radikaler innan 

de deltog i studien. Deltagarnas kunskapsnivå gällande sammansatta tecken 

kan dessutom sägas vara mycket låg, och de kan därmed anses vara nybörjare 

i denna aspekt. Deltagarna i studien av Xu et al. (2014) var första- och 

andraårs universitetsstuderande av mandarin, medan deltagarna i min studie 

var från grundskolan. De som gick på andra året på universitetet var på en 

intermediär nivå. Vad som skiljer mellan studien av Xu et al. (2014) och min 

studie är främst ålder av deltagarna, testtyperna och radikaler av tecken som 

undersöktes. Trots dessa skillnader kom båda studierna fram till samma 

resultat, dvs. att nybörjarelever förstår tecken bättre med hjälp av Chunking- 

och associationsmodellen, och detta leder till bättre återkallning av tecken 

och deras betydelser.  

 

6.2 Vad är effekten av Chunking- och associationsmodellen på 
modersmålselevers förmåga att känna igen och återkalla 
sammansatta tecken och deras innebörd? 
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Resultatet av denna studie tyder på en förbättring i korttidsminnet och 

långtidsminnet hos deltagarna i undersökningsgruppen. Denna slutsats 

baseras på testresultaten och deltagarnas svar i enkäterna och i 

återkopplingarna.  

 

Att lära sig tecken med Chunking- och associationsmodell är en strategisk 

inlärningsmetod. Undersökningsgruppen kunde med hjälp av denna 

undervisningsmetod chunka tecken i mindre meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna kan i sin tur ha funktionen av meningsfulla 

ledtrådar samt funktionen av en utlösare för igenkänning och återkallning av 

tecken. Deltagarna i undersökningsgruppen kan därför plocka fram 

information ur minnet med hjälp av ledtrådar som associativt är förknippade 

med den lagrade informationen, dvs. tecken. Jag tycker att på det viset sker 

en förbättring av korttidsminnet och långtidsminnet hos deltagarna i 

undersökningsgruppen. 

De lärde sig dessutom analysera dessa enheters funktion och betydelse, vilket 

medför en överföring av informationsbehandling från ytlig till en djup nivå. 

På det viset lämnas ett hållbart minnespår (Craik & Lockhart, 1972, refererad 

i Araï, 1999) inledningsvis i korttidsminnet, vilket sedan överförs till 

långtidsminnet (Atkinson & Shiffrin, 1968). Därför kunde deltagarna i 

undersökningsgruppen få bättre testresultat på alla tester.  

  

Vad som sker i informationsbehandlingen i korttidsminnet är att 

korttidsminnet inte behöver komma ihåg alla strokes som finns i ett 

sammansatt tecken, utan istället de chunks ett tecken består av. Det är färre 

antal chunks i ett tecken än strokes. Effekten blir därmed att belastningen på 

korttidsminnet minskar och minnet därför förbättras. Chunking- och 

associationsmodellen hade en positiv effekt för undersökningsgruppens 

lärande av kinesiska tecken, vilket dels kan förklaras av att nio nya tecken 

introducerades varje vecka.  

 

En annan effekt är denna modell har bidragit till att dessa deltagare upplevde 

att det är positivt och roligt att lära tecken med denna modell. Eleverna är 

kanske bara positivt inställda till modellen för att den är ny.  Det kan kännas 

uppfriskande och kul i början, men senare kan det hända att elever känner att 

det är repetitivt och tråkigt att få höra berättelser om varje meningsbärande 

chunks innebörd varje gång man ska lära sig ett sammansatt tecken som 

består av en ny chunk. Utmaningen blir då att inte repetera de 

meningsbärande chunks som man har gått igenom flera gånger i 

undervisningen. 

    

Från elevernas svar i återkopplingarna kan jag förstå att under de här 

veckorna har undersökningsgruppen lärt sig ett sätt att hantera sammansatta 
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teckens komplexitet. Jag tycker att de har utvecklat en förmåga att se både 

helheten av tecken samt teckens beståndsdelar. De har också utvecklat ett 

annat synsätt för att lära sig sammansatta tecken. De betraktar inte längre 

sammansatta tecken som svåra att känna igen och återkalla. De har hittat ett 

samband mellan teckens form och deras betydelse, en deltagare i 

undersökningsgruppen, Tuva sa: ”att veta innebörden av beståndsdelar 

underlättar det hela” (se även Bilaga 7). Vad Tuva menar med innebörden av 

beståndsdelar kan liknas med vad Miller menar med de dataelement som 

finns i meningsbärande informationsenheter, exempelvis i långa 

telefonnummer. Det är mycket enklare att komma ihåg ett långt 

telefonnummer om man får veta att dessa siffror representerar landsnummer, 

riktnummer och telefonnummer. Vad deltagarna beskrev i återkopplingarna 

och enkätsvaren tyder på att Chunking- och associationsmodellen har 

påverkat de kognitiva processerna vid inlärningen av sammansatta tecken. 

Varje inlärning har generellt ett kognitivt innehåll vilket innebär att 

information inhämtas, bearbetas och används. De här kognitiva processerna 

innefattar bland annat minnesprocesser, tankeprocesser och språkliga 

processer (Lundh et al., 1992). Jag tolkar dessutom att denna modell bidrar 

till att deltagarnas minnesprocesser och tankeprocesser påverkas positivt när 

de lär sig med stöd av Chunking- och associationsmodellen. När de 

uppmärksammar och fokuserar på de chunks som sammansatta tecken består 

av blir det lättare att koda in och bearbeta informationen, enligt Kahnemans 

uppmärksamhetsteori (1973, refererad i Araï, 1999). Tanke- och 

minnesprocesser påverkas dessutom. I tankeprocesser resoneras och 

fantiseras informationen i varje chunk med hjälp av associationer för 

minnesstöd (Finkel, 1983/1991). I minnesprocesser behandlas sedan 

informationen och överförs till långtidsminnet, för att vid ett senare tillfälle 

kunna återkallas (Atkinson & Shiffrin, 1968).  Därför svarade 

undersökningsgruppen i enkätsvaren att det inte var svårt att lära sig 

sammansatta tecken under denna fyraveckorsperiod. 

 

6.3  Kan kunskapen om Chunking- och associationsmodellen 
förbättra modersmålsklass i en svensk skola när det gäller 
förståelse av teckens betydelse? 
 

Kunskapen om Chunking- och associationsmodellen kan definitivt förbättra 

modersmålsklasselever i en svensk skola när det gäller förståelse av teckens 

betydelse. Ett påtagligt bevis för detta var att undersökningsgruppen 

presterade bättre på betydelsetesterna än vad kontrollgruppen gjorde. 

Undersökningsgruppen fick 6 procentenheter bättre resultat än vad 

kontrollgruppen fick (se även Tabell 4). Jag undersöker inte resultatets 

statistiska signifikans på grund av studiens låga urvalsantalet och att 



42 

 

resultatet därmed inte är generaliserbart. Av den anledningen är resultatets 

statistiska signifikans inte relevant.  

 

Resultatet överensstämmer med andra studier där forskare har kommit fram 

till liknande slutsatser (Shen & Ke, 2007; Shen, 2010; Taft & Chung 1999, 

refererad i Xu et al., 2014). 

6.4  Reflektion kring tillämpning av Chunking- och 
associationsmodellen för lärare i kinesiska som undervisar i en 
svensk skola 
 
Att arbeta med Chunking- och associationsmodellen innebär att man arbetar 

med både chunking och association av tecken. Chunkingen av samtliga 

tecken som undervisas bör, som tidigare nämnts, genomföras på ett 

meningsfullt vis för att ha en positiv effekt på elevers inlärning av kinesiska 

tecken. Min tolkning av ”på ett meningsfullt vis” var att chunkingen ska ske 

med hänsyn till det etymologiska ursprunget (se avsnittet 4.3.3 och Bilaga 

11), då detta underlättar inlärningen genom att ge semantiska och fonetiska 

ledtrådar kring tecknet. Ett kinesiskt tecken vars chunking utgår ifrån dess 

etymologiska ursprung framgår av följande exempel. Tecknet 植 chunkas 

utifrån dess etymologiska ursprung till radikalen 木  samt 直 , eftersom 

radikalen 木 kan sägas ha funktionen av en semantisk ledtråd och tecknet 直 

av en fonetisk ledtråd. Tecknet 植 skulle dessutom chunkas till 木, 十, och 

且. Denna chunking skulle däremot inte nödvändigtvis underlätta inlärningen 

av tecknet 植, enligt mig. Detta eftersom ingen av de två tecknen 十 och 且 

kan sägas ha funktionen av en fonetisk ledtråd. Med detta exempel vill jag 

poängtera att även om alternativen till hur chunkingen av kinesiska tecken 

ska gå till är få, så finns det tydliga fördelar med att chunka utifrån tecknets 

etymologiska ursprung.  

 

Detta kommer ytterligare förtydligas med ett exempel och en koppling till det 

svenska språket, eftersom deltagarna är födda i Sverige och behärskar 

svenska mycket bra. När jag under den första lektionen förklarade principen 

av chunkingen gav jag exempel av ordet ”militärtjänstgöring”. Om ett ord 

som ”militärtjänstgöring” ska läras ut genom att chunka det till mindre 

enheter bör detta göras med hänsyn till det etymologiska ursprunget av ordet, 

precis som på mandarin, enligt mig. Chunkingen kan då ske på följande vis: 

militär-tjänstgöring eller eventuellt även militär-tjänst-göring. Om ordet 

istället skulle chunkas till: mil-itär-tjä-nst-gö-ring hade det inte underlättat 

inlärningen då chunkingen inte har skett på ett meningsfullt vis.  
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Trots att undervisning av svenska ord och kinesiska tecken inte är detsamma, 

på grund av fundamentala skillnader i språken, så förblir principen 

åtminstone densamma. Chunking utifrån både teckens och ords etymologiska 

ursprung underlättar inlärningen, enligt mig. 

 

Med lite fantasi kan en berättelse skapas ur ett tecken. Deltagarna i 

undersökningsgruppen har upplevt att sådana berättelser också kan fungera 

som kontextuella ledtrådar till att komma ihåg och återkalla vid ett senare 

tillfälle. De tyckte att det var intressant när jag försökte skapa berättelser för 

tecken. Dessutom kunde de skapa sin egen berättelse ur personliga tolkningar 

av teckens chunks och radikaler. De var även mycket kreativa i sina 

tolkningar av teckens betydelser utifrån tecknets form. Dessa berättelser var 

personliga och står inte i centrum av denna studie, vilket är anledningen till 

varför de inte behandlas i diskussionen. 

 

6.5 Metoddiskussion 
 
Det är allmän kunskap att forskningsresultatet i fallstudier inte går att 

generalisera på ett vetenskapligt sätt på grundval av ett enda fall. Yin (2007) 

anser att detta är en av de vanligaste fördomarna mot fallstudiernas resultat. 

Yin (2007) konstaterar att i verkligheten är vetenskapliga rön sällan baserade 

på ett enstaka forskningsresultat, utan de bygger istället på flera systematiska 

forskningresultat som tar hänsyn till samma företeelse men under olika 

förutsättningar av samma eller olika forskare. Av den anledning anser Yin att 

forskningsresultatet i fallstudier kan generaliseras till samma grad som 

forskningsresultatet av experiment. Min studies resultat kan inte generaliseras 

statistiskt, eftersom denna studies resultat är baserad av en grupp av 

modersmålselever som är födda i Sverige. Denna studie har däremot gett mig 

kunskapen om hur jag kan hjälpa modersmålselever som är födda i Sverige 

att lära, känna igen och återkalla sammansatta tecken. Min studie kan också 

nyttjas av andra lärare som undervisar kinesiska tecken som moderna språk, 

och av den anledningen är min studie och forskningsresultatet meningsfull ur 

detta perspektiv. 

 

7 Avslutning 
 
Målet med detta examensarbete är att undersöka om Chunking- och 

associationsmodellen kan fungera i modersmålsklassen vid lärande av 

kinesiska tecken, och jag har nu fått svar till mina frågeställningar. Som 
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avslutning ska jag skriva mina reflektioner kring Chunking- och 

associationsmodellen. 

 

Att använda Chunking- och associationsmodellen i undervisningen av 

sammansatta tecken i början är tidskrävande. Det tar längre tid att använda 

den här modellen i början; man måste ta isär delarna i tecken och berätta vad 

varje meningsbärande chunks har för betydelse. Tiden det tar att undervisa 

minskar däremot successivt eftersom eleven lär sig fler och fler enkla tecken. 

Till slut blir det inte alls lika tidskrävande som i början av när man använder 

den här modellen.  

 

Genom denna studie har jag lärt mig att det finns alternativa metoder till 

strokeordningen som kan få elever att lättare komma ihåg och skriva 

sammansatta tecken utantill. Chunking- och associationsmodellen har hjälpt 

deltagarna i undersökningsgruppen under de här veckorna att komma ihåg 

sammansatta tecken. Denna studie har jag nytta av i min egen undervisning, 

och andra som eventuellt vill forska vidare i andra modersmålsklasser och i 

moderna språkklasser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Stroke 
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Bilaga 2 – Direkttest 
Test 1 

   

 
Tecken             Betydelse                           

 

聋 

 

海 

 

聪 

 

聊 

 

河 

 

忍 

 

浪 

 

思 

 

愁 
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Test 2 

 

 

Tecken             Betydelse                           
   

 

吐 

 

明 

 

吸 

 

咬 

 

时 

 

睁 

 

暗 

 

盲  

 

睡   
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Test 3 

 

 

Tecken             Betydelse                           
 

剪 

 

植 

 

切 

 

初 

 

灰 

 

焚 

 

查 

 

树 

 

灯 
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Bilaga 3 – Posttest 
 

Test 1 - teckentest av första veckans tecken 

 

Skriv följande ord på mandarin! 

 

döv   

 

 

hav 

 

 

stå ut, tålamod         

 

 

smart, intelligent    

 

 

flod  

 

 

vågor 

 

 

Oroa sig   

 

 

chatta  

 

 

tänka, tänkande 
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Test 2 - teckentest av tredje veckans tecken 

 

Skriv följande ord på mandarin! 

 

 

 

klippa med en sax  

 

 

växter    

 

 

första, början 

 

 

Skära  

 

 

träd  

 

 

grå, aska, damm 

 

 

undersöka, kontrollera   

 

 

 

bränna    

 

 

 

lampa 
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Bilaga 4 - Ihopparningstest 
 

Ihopparningstest 1: 

Para ihop följande tecken med rätt innebörd: 

聋, 愁, 海, 咬, 盲, 时, 暗, 思, 浪, 河, 吐, 聪, 聊, 吸, 忍, 

明, 睁, 睡 

A tålamod, B bita, C Döv, D oroa sig, E tänkande, F suga, G spotta, H chatta, 

I hav, J flod, K smart, L spotta, M ljust, N sova, O öppna ögon, P blind, Q 

tid, R mörkt 

 

Ihopparningstest 2: 

Para ihop följa följande tecken med rätt innebörd: 

忍, 明,  睁,   睡,  暗, 思,  浪 , 河 ,  吐 ,  聪 , 聊,  吸 ,  时,  海 ,盲, 剪 , 切 , 骂 , 峰 , 查 , 

树,  项 , 顶 , 岩 , 岸 , 顺 , 植 , 初 , 灰 , 驰 , 焚 , 灯, 驳 , 咬 , 聋 , 愁 

1 tid, 2 lampa, 3 oroa sig, 4 blind, 5 skälla på någon, 6 flod, 7 stå ut, tåla, 

 8 bergstopp, 9 mörkt, 10 lyda, 11 spotta, 12 öppna ögon, 13 ljust, lysande, 14 

strand, 15 träd, 16 smart, intelligent, 17 sova, 18 hav, 19 bränna, 20 grå, aska, 

 21 kontrollera, undersöka, 22 suga, 23 vågor, 24 tänka, tänkande, 25 galopp, 

galoppera, 26 skära, 27 klippa (med sax), 28 först, början, 29 chatta, 30 

klippa, 

 31 halsen, en vara, 32 motsäga, 33 växter, 34 döv, 35 topp, 36 bita 
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Bilaga 5 - Sluttest 
 
Hitta rätt tecken av följande ord: 
 

1  döv: 

 

a. 珑 b. 聋 c. 拢 d. 垄 e. 笼 

 

2 chatta 

 

a. 聊 b. 聪 c. 柳 d. 駠 e. 珋 

 

3 blind 

 

a. 苜 b. 朚 c. 查 d. 睦 e. 盲 

 

4 lampa 

 

a. 灯 b. 凳 c. 燃 d. 盯 e. 烧 

 

5 öppna ögon 

 

a. 眼 b. 眠 c. 睁 d. 睡 e. 藅  

 

6 klippa 

 

a. 岩 b. 阽 c. 峰 d. 聃 e. 炻  

 

7 träd 

 

a. 草 b. 树 c. 花 d. 淼 e. 林 

 

8 klippa med en sax 

 

a. 前 b. 初 c. 攃 d. 剪 e. 叨 
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9 galoppera, galopp 

 

a. 驰 b. 骂 c. 妈 d. 麻 e. 池 

 

 

10 strand, kust 

 

a. 浪 b. 海 c. 按 d. 暗 e. 峰 

 

 

11 hals, föremål 

 

a. 顶 b. 项 c. 鸭 d. 肚 e. 骇 

 

 

12 tid 

 

a. 时 b. 灰 c. 早 d. 晨 e. 忍 

 

 

13 oroa sig 

 

a. 出 b. 愁 c. 烦 d. 牰 e. 酬 

 

 

14 argumentera, motsäga 

 

a. 驳 b. 驰 c. 骂 d. 訤 e. 吺 

 

 

15 skälla på någon 

 

a. 扣 b. 叩 c. 骂 d. 码 e. 嘛 
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Bilaga 6 - Enkätfrågor 
 

1 Hur upplever du testen om teckens betydelse? 

 

 1 

lätt 

2 3 4 5  6  7   8 9 10 

svårt 

 

Motivera gärna ditt svar med ord också: 

 

 

 

2 Hur upplever du testen om tecken? 

 

 1 

lätt 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

svårt 

 

Motivera gärna ditt svar med ord också: 

 

 

3. Hur upplever du ihopparningen mellan tecken och dess betydelse i test 1 

respektive test 2 (endast de 27 tecken från tidigare veckor)?  

 

Test 1 

1 

lätt 

 2   3  4                 5   6   7   8  9 10 

svårt 

 

Test 2 

 1 

lätt 

 2  3  4  5  6  7  8  9 10 

svårt 

 

 

Motivera gärna ditt svar med ord också: 

 

4. Hur upplevde du ihopparningen mellan tecken och dess betydelse i test 2 

(endast de 9 nya tecken som introducerades samma vecka)? 

 

  1 

lätt 

  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

svårt 

Motivera gärna ditt svar med ord också: 
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5 Hur upplevde du sluttestet? 

 

  1 

lätt 

  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

svårt 

 

Motivera gärna ditt svar med ord också: 

 

 

 

Fråga nummer sex gäller endast för kontrollgruppen. 

6 Strokeordningen är bra för: 

    

   A att räkna stroke. 

   

   B ett stöd för att komma ihåg teckens form. 

. 

   C ett stöd för att komma ihåg teckens betydelse. 

 

   D att visa hur ett tecken skrivs. 

 

Motivera gärna ditt svar med ord också:  

 

 

Fråga nummer sju gäller endast för undersökningsgruppen. 

7 Chunking- och associationsmodellen är bra för: 

 

    A att visa hur ett tecken skrivs. 

    

    B ett stöd för att komma ihåg teckens betydelse 

 

    C ett stöd för att komma ihåg teckens form 

 

 

Motivera gärna ditt svar med ord också: 

 

 

8 Vad har du främst lärt dig att komma ihåg under de här fyra veckorna? 

  

   A tecken 

 

   B betydelse 

Motivera gärna ditt svar med ord också:  
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Bilaga 7 - Återkopplingar 
 
1 Vad har du för strategier för att underlätta dig att komma ihåg teckens form 

och dess betydelse, samt vid veckotest och slut prov? 

 

2 Berätta om din upplevelse om din studie av tecken, dess betydelse! 

 

Tuva ”Jag använder en blandning av olika minnesknep för att återkalla 

minne av teckens form och dess betydelse. Att veta innebörden av teckens 

beståndsdelar underlättar det hela. Ibland hittar jag på ett ”utseende” av ett 

tecken, sedan kopplar jag till dess betydelse, men framförallt tittar jag på vad 

olika ”morfem i ett tecken innebär. Innebörden av tecken tränar jag in på 

samma vis och samtidigt som jag tränar in tecken. Jag tycker att slut prov är 

relativt svårt. Jag använder ”uteslutningsmetoden” för plockning av tecken 

som kan redan först, sedan plockar in jag resten tecken med hjälp av kunskap 

av olika radikal som tecknen består av.” 

 

Linn: ”Vissa tecken försöker jag ”lära in” bara utan något minnesknep, vissa 

tecken försöker jag titta på olika delar i tecken i kombination med berättelsen 

av varje tecken. Jag associerar teckens utseende med en sak, en situation för 

dess betydelse. Jag tycker att memorera tecken genom Flash-kort underlättar 

inlärningen av tecken. Para-ihop, igenkänning av tecken med dess 

betydelsetest är inte alls svårt. Att repetera tecken regelbundet hemma leder 

till bättre återkallande minne. Radikaler hjälper mig, nu kan komma ihåg 

flera ordens betydelse än förut.”  

 

Marvin: ”Jag kollar på teckens form först, sedan försöker jag hittar på saker 

som passar in teckens form och dess betydelse, eller ett ”utstickande” stroke 

i ett tecken, eller utan någon särskild taktik all. Jag kollar om det finns 

likheter i uttal med någonting som har en koppling med. Jag tycker att det 

inte är svårt att lära komma ihåg tecken och betydelse. Chunking är ett bra 

stöd för minnet.” 

 

Philip: ”Jag försöker hitta en ”bild” i tecknet som minnes stöd för teckens 

betydelse, däremot har svårighet att komma ihåg hur ett tecken skrivs. Att 

lägga teckens form och Pinyin tillsammans på samma sida på flash-kort 

underlättar mig vid inlärningen. Stroke är inte bra verktyg för minnes stöd 

alls. Stroke visar endast antal stroke av ett tecken skrivs.”  

 

 

Elisa: ”Vissa veckans tecken är svårare än andra veckan särskilt dessa 

tecken som har många antal stroke. Jag använder kunskapen av piktogram 

för att komma ihåg teckens form och dess betydelse, men det är svårt att 
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komma ihåg alla tecknen varje vecka ändå. Jag inte har fokuserat tillräckligt 

på tecken vid inlärningen för att kunna återkalla minnet, det tar tid att lära 

tecken.” 

 

John ”Jag försöker bara se en bild från tecknen som passar in i dess 

betydelse, eller se delar av order i olika bilder som passar in i dess betydelse. 

Att komma ihåg teckens betydelse är inte svårt. Tecken blir svåra att lära in 

när de har många antal av stroke.  Strokeordningen är inte stöd för att 

återkalla minnet. Tecken är inte bokstäver därför det är svårare att plugga in 

på så kort tid. Jag har andra skolämnen också, därför har inte repeterat 

tecken hemma.”  
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Bilaga 8 - Informationsbrev 
 
Oskarshamn, 2017 – 10 – 18 

 

 

 

Hej, 

 

Med det här brevet vill jag informera er, föräldrar till de potentiella 

deltagarna i studien, att jag skriver ett examensarbete just nu. Jag ska 

undersöka en undervisningsmodell som utgår ifrån chunking och association 

för undervisning av kinesiska tecken i fyra veckor med en 

undersökningsgrupp, medan kontrollgruppen fortsätter med dem traditionella 

strokeordningen. Jag ska ha en enkätundersökning och eventuella intervjuer 

ifall jag ska undersöka någon fråga djupare, om några deltagare vill ställa upp 

till detta. Enkätsvar, veckotest och sluttest kommer att användas till mitt 

examensarbete utan namngivning av deltagarnas namn, identitet, skola och 

kommun. Deltagarna har rätt att säga ifrån när som helst. 

 

Jag är tacksam om ni föräldrar kan ge tillåtelse till deltagande i min studie av 

chunking- och associationsmodellen och om ni skriver på er namnteckning 

här. 

 

Tack för hjälpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum                           Förälders signatur                        Förälders signatur 
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Bilaga 9 - Enkätsvar 
 
Tuva: ”Att komma ihåg betydelsen är enklare än tecknets form, enligt mig. 

Jag kan känna igen tecknets form när jag väl ser det men har svårare att 

själv återkalla tecknets form. När jag lär mig ordet kopplar jag just dess 

utseende till dess betydelse och lägger mest fokus på betydelsen. När det 

gäller ihopparningstest, är det mycket lättare. När man har alla alternativ 

framför sig är det inte alls svårt. Man får se alla betydelser och alla tecknens 

form. Man kan dessutom använda sig av uteslutningsmetoden. Finalprovet 

blev mycket lätt för mig eftersom jag har övat så mycket på orden.” 

 
Linn: ”Man vet vad sammanhanget är i ett ord. Hur man skriver tecken 

försöker jag komma ihåg för radikaler brukar vara lätt. Radikal hjälper 

mycket. Jag har lärt mig fler ord än förut om man tänker bak då. Jag övar 

skriva tecken och dess betydelse.” 

 

Marvin: ”Det är lätt att träna in tecknen därför att jag utnyttjade tiden väl. 

Det är ganska lätt att komma ihåg tecken eftersom det är radikal och flash-

kort. Det underlättar en del. Ett stöd för att komma ihåg teckens betydelse för 

att då vet jag vilket ord det tillhör. Det var ganska lätt att para ihop. Tecknen 

som vi fick under de här fyra veckorna var ganska lätta.” 

 

Philip: ”Tecken behöver jag träna, efter ett tag då kunde jag dess betydelse 

också. Jag tycker tecknen är svårt över huvud taget. Vissa tecken kan man 

lära sig för att man kan relatera den med betydelsen, så är tecknet bara lätt 

att komma ihåg.” 

 

Elisa: ”Att skriva tecken är aldrig lätt. Att komma ihåg dess betydelse och 

känna igen tecken är ganska lätt. Att para ihop tecken är lätt för att jag 

känner igen tecknen. Jag försöker hitta likheter med tecken till exempel flod 

河. Vissa är svåra, till exempel tecken ”oroa sig”. Det där tecknet är 

konstigt. Slutprovet är lite blandat mellan svårt och lätt, men mest är lätt, 

särskilt de orden man har haft länge i tre veckor.” 

 

John: ”Det är svårt att lära tecken, så många streck och de flesta såg lika ut. 

Att lära teckens betydelse är lätt för att man kan se en bild från tecknet. Para 

ihop test 1 är lätt. Det var bara att para ihop så behövde man bara komma 

ihåg. Para ihop test 2 är ganska svårt för att det är fler ord då kunde man 

blanda ihop orden. Stroke visa hur man skriver i det ordning.” 
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Bilaga 10 – Skrivtecken  

耳 ěr (öra) 聋 lóng (döv) 11

耳 ěr (öra) 聊 liáo (chatta) 11

耳 ěr (öra) 聪 cōng (smart) 15

水 shuǐ (vatten) 海 hǎi (hav) 10

水 shuǐ (vatten) 河 hé (flod) 8

水 shuǐ (vatten) 浪 làng (vågor) 10

心 xīn (hjärta) 思 sī (tanke) 9

心 xīn (hjärta) 愁 chóu (oroa sig) 13

心 xīn (hjärta) 忍 rěn (stå ut, tåla) 7

10.4

口 kǒu (mun) 吐 tǔ (spotta) 6

口 kǒu (mun) 咬 yǎo (bita) 9

口 kǒu (mun) 吸 xī (suga) 6

日 rì (dag, sol) 明 míng (ljust, lysande) 8

日 rì (dag, sol) 时 shí (tid) 7

日 rì (dag, sol) 暗 àn (mörkt) 13

目 mù (öga) 盲 máng (blind) 8

目 mù (öga) 睁 zhēng (öppna ögonen) 11

目 mù (öga) 睡  shuì (sova) 13

9.0

刀 dāo (kniv) 剪 jiǎn (klippa (med en sax)) 11

刀 dāo (kniv) 切 qiè (skära) 4

刀 dāo (kniv) 初 chū (första, början) 7

木 mù (trä) 植 zhí (växter) 12

木 mù (trä) 查 chá (undersöka, kontrollera) 9

木 mù (trä) 树 shù (träd) 9

火 huǒ (eld) 灰 huī (grå, aska) 6

火 huǒ (eld) 焚 fén (bränna) 12

火 huǒ (eld) 灯 dēng (lampa) 6

8.4

马 mǎ (häst) 驰 chí (galopp, galoppera) 6

马 mǎ (häst) 驳 bó (motsäga) 7

马 mǎ (häst) 骂 mà (skälla ut) 9

山 shān (berg) 峰 fēng  (bergstopp) 10

山 shān (berg) 岩 yán (klippa) 8

山 shān (berg) 岸 àn (strand) 8

页 yè (huvud) 顺 shùn (lyda) 9

页 yè (huvud) 项 xiàng (hals, artikel) 9

页 yè (huvud) 顶 dǐng (topp) 8

8.2Medelvärde:

Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Vecka 4

Medelvärde:

Medelvärde:

Medelvärde:
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Bilaga 11 - Chunking 
 

Radikal 耳 

聋 döv  龙  + 耳 

聊 chatta 耳 +  卯 

聪 smart  耳 + 总 

 

Radikal 水 

海 hav  氵+毎 

河 flod  氵+ 可 

浪 vågor  氵+ 良 

 

Radikal 心 

思 tanke 田 +  心 

愁 oroa sig 秋  + 心 

忍 stå ut, tåla  刃 + 心 

 

Radikal 口 

吐 spotta  口 + 土 

咬 bita  口 + 交 

吸 suga  口 + 及 

 

Radikal 日 

明 ljust, lysande  日 + 月 

时 tid  日 + 寸 

暗 mörkt  日 + 音 

 

 

Radikal 目 

盲 blind  亡 + 目 

睁 öppna ögonen 目 + 争 

睡 sova  目 + 垂 

 

Radikal 刀 

剪 klippa  前 刀 

切 skära  七 + 刀 

初 första, början 衤 + 刀 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%8F%AF
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Radikal 目 

植växter  木 + 直 

查 undersöka, kontrollera  木 + 旦 

树 träd  木 + 对 

 

Radikal 火 

灰 grå, aska  厂 + 火 

焚 bränna  林  + 火 

灯 lampa  火 – 丁 

 

Radikal 马 

驰 galopp, galoppera  马 + 也 

驳 motsäga  马爻 

骂 skälla ut 口口  + 马 

 

Radikal 山 

峰 bergstopp  山 + 夆 

岩 klippa  山 + 石 

岸 strand  山 + 厈 

 

Radikal 页 

顺 lyda  川 + 页 

项 hal, artikel  工+ 页 

顶 topp  丁 + 页 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E9%A1%B5

