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Abstract 

For a westerner or any other person who comes from a language background where the alphabet 

is used to form words and sentences, Chinese is one of the most difficult languages for second 

language learners. Especially the mastering of the Chinese written language is deemed by a 

majority of Chinese language students as the most difficult part of learning Chinese. This study 

investigates how a pedagogic teaching method called meaningful interpretation and chunking 

can assist students in acquiring the skills of reading and writing Chinese characters. To facilitate 

the transfer of new knowledge, it is important to bring meaning and sense to what the students 

are asked to learn. For the novice, Chinese characters may seem like randomly assembled 

strokes which are hard to comprehend. With this thesis I have wanted to highlight the value of 

using a teaching method that thoroughly analyzes and explains the different radicals and 

components of the Chinese characters, such a method, will not only increase students’ 

understanding of the characters, it will also work towards ensuring that the characters’ form 

and meaning stay in the students’ memory so they can be reproduced at a later point in time.  
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1 Introduktion 

Den som ger sig i kast med att lära sig kinesiska som ett främmande språk ställs inför stora 

utmaningar. Detta blir än mer tydligt för den som kommer från en språkbakgrund där ens 

modersmål använder ett alfabet. I språk som bygger på alfabetet är det bokstäverna som 

används som fonetiska byggstenar, med vars hjälp, ord och meningar sätts ihop.  Kinesiskan 

däremot, använder ett logografiskt skriftsystem där varje tecken eller logogram 

representerar ett komplett ord eller ett morfem. Eftersom varje enskilt tecken eller logogram 

representerar ett ord krävs det följaktligen ett väldigt stort antal tecken för att beskriva alla 

ord i detta språk. I den moderna kinesiska ordboken A Dictionary of Current Chinese 

(Chinese Academy of Social Sciences, 1996), förekommer det runt 60,000 tecken, i andra 

ordböcker där även äldre och klassiska tecken förekommer, varav en del är dubbletter som 

inte längre används i modern kinesiska, finns uppemot 80,000 tecken. En elev behöver dock 

inte lära sig alla dessa tecken för att med tillfredställande förståelse kunna läsa en normal 

kinesisk dagstidning, för att göra det krävs endast ett ordförråd som spänner över cirka 

2000–3000 tecken (BBC, 2014).  

 

Vid en första anblick ter sig dessa tecken för en novis som ett antal på måfå ihopslängda 

streck, utan någon som helst rim och reson. För att som elev inte överväldigas av det stora 

antalet tecken som behöver läras in, är det viktigt att få hjälp med att knäcka koden till 

tecknen och få insikt i att det faktiskt finns en hel del logik i hur tecknen är uppbyggda. 

Som lärare är det viktigt att ge eleverna de verktyg de behöver för att ”låsa upp” tecknen. 

Kursplanen i kinesiska anger inte hur undervisningen ska gå till, men betonar att den ska 

innehålla analys av tecken, eftersom det kan ge en ökad förståelse för skriftens uppbyggnad 

(Skolverket, 2014). Genom att ge eleverna en gedigen kunskap i tecknens historia, 

uppbyggnad och logik kommer de finna att det går betydligt snabbare att lära sig nya tecken 

och det kommer att bli lättare att komma ihåg de tecken som de redan har lärt sig. Genom 

att skapa en mening och berättelse runt hur tecknen är uppbyggda kommer förståelsen 

stärkas och tecknen kommer inte längre att te sig som något abstrakt och svårtolkat. 

Under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har jag observerat att det inte finns en 

systematisk och riktad undervisning som ger eleverna de verktyg som krävs för att på ett 

snabbt och effektivt sätt förstå hur tecknen är uppbyggda. Enligt mina observationer lär sig 

eleverna nya skrivtecken utan att på djupet förstå vad det är de lär sig, de förstår inte heller 

vilka komponenter som tecknen är uppbyggda av och deras inbördes betydelse (fonetiska, 

semantiska, bilder och andra teckenkomponenter). Detta gör att de inte på ett effektivt sätt 

kan utveckla förmågan att läsa och skriva kinesiska tecken. Detta försvårar både det aktiva 

teckeninlärandet, alltså de tecken vi vill att eleverna ska kunna skriva för hand, men även 

det passiva teckeninlärandet, där eleverna kan läsa och förstå tecknet samt kan använda en 

dator för att skriva. 

 

I detta utvecklingsarbete har jag prövat ett pedagogiskt tillvägagångsätt i min undervisning 

som bygger på att eleverna från grunden fått lära sig hur tecknen är uppbyggda, vilka 

komponenter som ingår och vad dessa komponenter har för funktion i tecknen. Det kan till 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Academy_of_Social_Sciences
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exempel vara fonetiska komponenter som berättar något om tecknets fonetik, det vill säga 

uttal, eller komponenter som ger ledtrådar till tecknets semantiska betydelse. Om eleverna 

får möjlighet att utveckla dessa redskap och verktyg, kommer det att öppna upp för att lära 

sig att tolka ett mycket stort antal kinesiska tecken, långt fler än vad som skulle kunna 

uppnås om ett traditionellt sätt att lära ut tecken hade använts, där eleverna endast får 

memorera streck för streck hur tecknet ska skrivas utan någon övergripande kunskap om 

vilka komponenter tecknet faktiskt innehåller eller har för historisk eller kulturell bakgrund.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att pröva en annorlunda metod för hur kinesiska 

skrivtecken lärs ut till elever som läser kinesiska som moderna språk i den svenska skolan.  

 

I detta utvecklingsarbete prövas och besvaras följande frågeställning: 

 

Hur påverkas elevernas inlärning och memorering av kinesiska skrivtecken av ett 

undervisningssätt som på grunden förklarar och analyserar tecknens uppbyggnad, 

komponenter och bakomliggande historia och evolution? 

 

För att besvara ovanstående frågeställning har jag i mitt utvecklingsarbete valt att arbeta 

med en inlärningsmetod som kallas för meaningful interpretation and chunking (Xu & 

Padilla, 2013). Jag kommer i mitt fortsatta arbete använda förkortningen MIC när jag 

diskuterar denna undervisningsmetod. En förklaring på svenska till vad som avses med 

MIC är hur läraren i sin undervisning söker skapa mening och förståelse för hur 

skrivtecknen är uppbyggda och att tecknen kan analyseras utifrån olika byggklossar, eller 

komponenter som de är uppbyggda av. Det förstnämnda ”meaningful interpretation” 

hjälper eleverna att göra tecknet begripliga, medan ”chunking” kan användas som en slags 

mnemoteknik (minnesteknik) för att främja elevernas hågkomst av tecknen. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 De kinesiska skrivtecknen 

 

De kinesiska skrivtecknen är världens äldsta skriftsystem som fortfarande är i användning 

idag. De allra tidigaste skrivtecknen har återfunnits på så kallade orakelben, som är 

sköldpaddskal och användes av det kejserliga hovet under Shang Dynastin (1523 till 1028 

f.v.t.) för att göra olika sorters förutsägelser. Frågorna som kejsaren sökte svar på ristades 

in på sköldpaddskalen som sedan hettades upp tills de sprack av värmen. I sprickorna kunde 

spåmännen utläsa svaret på frågan. Ofta ristades både fråga och svar efteråt in med kniv på 

de ben och skal som hade använts, ibland antecknades också om spådomen besannats eller 

inte, och sedan arkiverades de (Lindqvist, 1989). De kinesiska skrivtecknen kan alltså 

härledas till mer än 3000 år tillbaka i tiden och fastän de flesta tecknen har moderniserats 

finns det fortfarande ett flertal tecken som inte har ändrats nämnvärt.  

 

Alla kinesiska skrivtecken skrivs genom att kombinera och variera åtta så kallade 

grundstreck (se Tabell 1). Dessa grundstreck måste skrivas i en bestämd ordning för att 

tecknet ska få ett korrekt och estetiskt tilltalande utseende, att följa den korrekta 

streckordningen främjar även inlärningen av tecknet då det är lättare att komma ihåg hur de 

ska skrivas om den korrekta streckordningen följs. De åtta grundstrecken i kinesiskan är: 

Héng 横 (一 Horisontal), Shù 竖 (丨 Vertikal), Piě 撇 (丿 Vänsterdiagonal), Nà 捺      

(㇏ Högerdiagonal), Tí 提 ( ̷  Stigande), Diăn 点 (︑ Prick), Gōu 钩 (Krok). Gōu kan 

skrivas i fem olika varianter; Heng Gou 乛, Shu Gou亅，Xie Gou ㇂, Wan Gou ㇁, and 

Wo Gou ㇃.  Det sista av de åtta grundstrecken är Zhé 折 (Hörn), och kan skrivas i två 

varianter; Shu Zhe 𠃊 and Heng Zhe 𠃍.  

 

Tabell 1 – De åtta grundstrecken i kinesiskan 
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Beroende på tecknens uppbyggnad kan skrivtecknen delas in i antingen självständiga 

tecken (runt 18 % av det totala antalet tecken), vilka består av ett ensamt odelbart tecken, 

eller sammansatta tecken (runt 82 % av det totala antalet tecken), vilka består av två 

sammansatta komponenter med särskilda funktioner: en semantisk radikal och en fonetisk 

komponent (Shu & Andersson, 1999).  

 

De självständiga tecknen (se Tabell 2) kan i sin tur delas upp i enkla bildtecken (象形字) 

och abstrakta bildtecken (指事字).  De enkla bildtecknen är de allra äldsta tecknen, många 

i stort sett oförändrade jämfört med hur de skrevs för drygt 3000 år sedan. Dessa tecken 

föreställer bilder på objektet som ska beskrivas: sol (日)，berg (山)，måne (月)，flod        

(川), träd  (木) eller mun (口). De så kallade abstrakta bildtecknen är den andra typen av 

självständiga tecken och använder sig av en symbol för att förmedla ett slags abstrakt 

betydelse, till exempel 上 som visar ett streck över horisonten och betyder ”ovanför”, eller 

下 som visar ett streck nedanför horisonten och betyder ”nedanför”. Två andra exempel på 

abstrakta bildtecken är 中 som visar ett streck som penetrerar centrum av en rektangel och 

betyder ”mitten” eller siffrorna 1, 2 och 3 som helt enkelt skrivs som: 一，二 och 三. Även 

om dessa två typer av självständiga tecken endast utgör cirka 18 % av det totala antalet 

skrivtecken i kinesiskan,  är de oerhört viktiga på det sättet att de utgör viktiga komponenter 

och byggstenar i den största teckenkategorin som kallas sammansatta tecken.  

 
Tabell 2 – Självständiga tecken 
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Sammansatta tecken bildas genom att ett eller flera enkla bildtecken kombineras och 

används som byggstenar för att konstruera helt nya tecken. När ett bildtecken används som 

en komponent i ett sammansatt tecken kallas det för en radikal. Att lära sig om radikaler 

och är därför en kompetens som är ytterst viktig för den som vill lära sig förstå och skriva 

de kinesiska skrivtecknen. Det kinesiska skriftsystemet innehåller 214 radikaler (Bilaga 1) 

och 1,100 fonetikum (Xiao, 2011). Fonetikum är den komponenten i tecknet som ger 

information om hur det ska uttalas. 

 

Tabell 3 – Sammansatta tecken 

Sammansatta 

tecken  

Tecken Tecken 

komponent 

Tecken 

komponent 

Betydelse 

Sammansatta 

bildtecken – 

idékomplex  

(会意字) 

休  亻

(människa) 

木 (Träd) Vila 

明 日 (Sol) 月 (Måne) Lysande, i 

morgon 

男 田 (Risfält) 力 (Styrka) Man 

看 目  (Öga) 手 (Hand) Titta 

学 子 (Barn) 小(liten)

冖 (Tak) 

Studera 

林 木 (Träd) 木 (Träd) Skog 

Fonetiska 

sammansättningar 

(形声字) 

Tecken Semantisk 

Radikal 

Fonetisk 

komponent 

Uttal 

妈 (Mor) 女 (Kvinna) 马 (Häst) mǎ mā 

忠 (Lojal) 心 (Hjärta) 中 (Mitten) 

zhōng 

zhōng 

骑 (Rida) 马 (Häst) 奇 (Ovanlig) qí qí 

晴 (soligt) 日 (Sol) 青 (Grön) qīng qíng 

吗 (frågeord) 口 (Mun) 马 (Häst) mǎ ma 

 

Det finns två typer av sammansatta tecken: sammansatta bildtecken / idékomplex                     

(会意字 ) och fonetiska sammansättningar (形声字 ) (se Tabell 3). Sammansatta 

bildtecken kombinerar två eller flera bilder för att förmedla en utökad betydelse. Tecknet 

för vila (休) är till exempel uppbyggt av två enkla bildtecken, på vänster sida är tecknet för 

människa (亻), och på högersida, tecknet för träd (木). De två självständiga bildtecknen 

människa och träd har nu kombinerats för att forma ett nytt tecken som visar en människa 

som lutar sig mot ett träd. Det nya ordet har betydelsen ’vila’.  

 

Den andra typen av sammansatta tecken kallas för fonetiska sammansättningar och består 

av en semantisk radikal som ger information om tecknets betydelse (ett slags 

https://www.archchinese.com/chinese_english_dictionary.html?find=%E4%BA%BB
https://www.archchinese.com/chinese_english_dictionary.html?find=%E4%BA%BB
https://www.archchinese.com/chinese_english_dictionary.html?find=%E5%86%96
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.archchinese.com/chinese_english_dictionary.html?find=%E4%BA%BB
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katalogisering), och en fonetisk komponent som ger information om tecknets fonetiska 

uttal, kallad fonetikum. Den semantiska radikalen i tecknet är den delen av tecknet som ger 

information om hela tecknets betydelse. På det viset ger ”vattenradikalen” (氵) viktig 

information om betydelsen i de två tecknen ”hav” (海) och ”flod” (江) även om de två 

tecknen uttalas olika. Tecknet för färgen ”grönt” (青) till exempel uttalas ”qing1”, och 

används som fonetikum i tecknen för ”bjuda in” (请, qing3) och ”soligt” (晴, qing2). Dessa 

två ord uttalas därför snarlikt även om tonerna skiljer sig lite åt (Wang, Liu & Perfetti, 

2004). (Siffran som följer efter transkriberingen av det kinesiska tecknets uttal ex. ”qing1” 

anger vilken av de 4 olika tonerna i standard kinesiskan som ordet uttalas med) 
 

I det kinesiska skriftspråket förekommer även två andra teckenformer vilka är fonetiska 

låneord ( 假借字 ) och tecken med närliggande betydelse ( 转注字 ). Dessa två 

teckenkategorier är små i jämförelse med de andra fyra kategorierna som diskuteras här och 

utgör heller inte en metod för att konstruera nya tecken utan är snarare en metod för att utöka 

eller låna betydelse av redan existerande teckenformer (Xing, 2006). Med detta i åtanke har 

jag därför valt lämna dessa två teckentyper utanför detta arbete. 

 
 

2.2 Forskningsöversikt 
 

Det finns en hel del forskning gjord framförallt på hur kunskap om skrivtecknens 

komponenter (radikaler och fonetikum) bidrar till elevers utvecklande av läsförståelse, 

skriftlig produktion såväl som påverkan på förståelse hur ett tecken skall uttalas muntligt. 

Den övergripande delen av denna forskning är gjord utanför Sverige och i de flesta fall på 

elever som har kinesiska som sitt modersmål. Med den ökande populariteten att studera 

kinesiska som främmande språk finns det idag även en tilltagande forskning om hur elever 

med språkliga bakgrunder som är väsentligt annorlunda från kinesiskan går till väga för att 

lära sig att skriva och läsa de kinesiska tecknen. 

 

Ortografisk medvetenhet om det kinesiska skriftspråket bygger på förståelsen av de 

kinesiska tecknens ortografiska konventioner och regler. Förståelsen av radikaler är en 

kritisk del av kinesisk ortografisk medvetenhet och har visat sig spela en viktig roll i 

teckeninlärningen för människor med kinesiska som modersmål (Wong, 2017). Studier på 

andraspråksinlärare av kinesiska har visat att kunskap om radikaler spelar en central roll 

även för dem i processen att tyda tecknen (Wang, Liu & Perfetti, 2004). Forskning har visat 

att barn som har en god förståelse av tecknens uppbyggnad, till exempel radikaler (den 

semantiska komponenten av tecknet), visar på bättre läsförståelse och även förmåga att 

analysera och förstå nya tecken som de inte har varit i kontakt med innan (Shu & Anderson, 

1995). Att lära sig tolka och förstå olika lingvistiska funktioner i målspråket är ytterst 

viktigt för att framgångsrikt lära sig ett nytt språk, detta har forskaren Richard Schmidt tagit 

fram och visat på i sin så kallade noticing hypothesis som går ut på att det är väldigt viktigt 

för andraspråksinlärares språkinlärning att de får lära sig att lägga märke till, och förstå 

vissa lingvistiska funktioner i språket som de vill lära sig (Lightbown & Spada, 2013). 
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Kinesiska tecken kan för den oinvigde yttra sig som ett virrvarr av slumpmässigt dragna 

streck som tillsammans bildar ett ord. Praktiskt taget alla som arbetar med tillämpad 

lingvistik är eniga om att tillgång till tillräckligt begripligt innehåll på målspråket är ett 

nödvändigt villkor för att tillägna sig ett språk (Cummins, 2001). Begripligt innehåll 

(comprehensible input) är ett uttryck som introducerades av lingvistikforskaren Stephen D. 

Krashen (1997) och går ut på att elever lär sig på ett mycket mer effektivt sätt om det finns 

en mening i det som de lär sig. 

 

Annan forskning har visat att kapaciteten av en människas korttidsminne kan förbättras 

genom att använda en sorts mnemoteknik som hjälper till att avlasta personens 

korttidsminne. Detta görs genom användandet av associationer till minnesblock som redan 

finns lagrade i en persons långtidsminne (Ericsson, Chase & Fallon, 1982). I 

teckeninlärning kan denna mnemoteknik med fördel användas då det blir lättare att komma 

ihåg de olika teckendelarna om läraren lyckas associera delarna till något som eleverna 

redan kan relatera till. 

 

Att skapa mening runt teckeninlärningen och användandet av mnemoteknik för att förbättra 

elevers hågkomst av tecken är något som forskarna Xu Xiaoqiu och Amado M. Padillas 

forskningsrapport om undervisningsmodellen meaningful interpretation and chunking 

(MIC) handlar om (Xu & Padilla, 2013). I sitt forskningsarbete runt teckeninlärning med 

MIC-metoden använde de sig av två experimentella klassrum där undervisningsmetoden 

MIC jämfördes med en traditionell undervisningsmetod. Den traditionella 

undervisningsmetoden innebar att eleverna fick lära sig att skriva tecknen genom att 

memorera strecken och streckordningen streck för streck, utan någon som helst förklaring 

om hur tecknet var uppbyggt eller vilka komponenter som ingick i tecknet. I den andra 

testgruppen använde läraren MIC-metoden som gick ut på att först förklara vilka 

teckenkomponenter som ingick i tecknet och på vilket sätt de tillför mening i det samma. 

(meaningful interpretation). I tecken som bestod av många olika teckenkomponenter visade 

läraren hur tecknet kunde brytas ner i byggklossar för att sedan rekonstrueras till ett 

komplett tecken (chunking). Resultaten i denna studie visade på ett positivt samband mellan 

elevernas förmåga att komma ihåg och reproducera tecknen sett i ett kortare tidsperspektiv. 

I experimentet testades elevernas hågkomst av tecknen en vecka efter det att tecknen hade 

blivit introducerade genom MIC-metoden. När samma test gjordes igen två månader efter 

experimentets avslutande var skillnaden mellan testgruppernas resultat inte längre 

signifikanta. Detta kan leda till en tolkning att MIC-metoden fungerar bra för elevernas 

initiala inlärande och hågkomst av tecknen, men att den positiva effekten försvinner gradvis 

om eleverna inte fortsätter att träna på tecknen. 

 

En försvårande omständighet vid inlärandet av teckentypen fonetiska sammansättningar är 

att enbart kunskap om tecknens semantiska radikal och fonetiska komponent inte hjälper 

för att förstå mening och uttal av alla tecken. Evolutionen genom åren av de kinesiska 

skrivtecknen gör att det är svårt att till fullo förlita sig på informationen som den semantiska 

radikalen och den fonetiska komponenten ger i modern kinesiska. Endast cirka 26 % av de 

sammansatta tecknen med semantisk radikal och fonetisk komponent är så kallade 
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genomskinliga tecken. Verkligheten är att i många av de sammansatta tecknen 

överensstämmer inte alltid den semantiska radikalen med meningen av ordet, eller den 

fonetiska komponenten med tecknets uttal. Dessa så kallade icke genomskinliga tecknen 

utgör majoriteten av de sammansatta radikal och fonetikum tecknen (Xu & Padilla, 2013). 

 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Den teoretiska utgångspunkten för detta utvecklingsarbete tar sitt avstamp i kognitivismen 

och den kognitiva psykologin.  Inom den kognitivistiska traditionen kom många att ägna 

sig åt forskning inom en rad områden: perception, problemlösning, minne, beslutsfattande, 

lärande, textförståelse med flera. Just minnesforskningen kom att bli omfattande och en 

oöverskådlig mängd undersökningar har utförts genom åren om hur människor kodar in 

och hämtar ut information från hjärnan (Säljö, 2014). För att använda en metafor vanlig 

från denna tids forskning kan den mänskliga hjärnan liknas vid en dator, där processor, 

hårddisk och arbetsminne (s.k. RAM-minne), alla är viktiga beståndsdelar för att hantera 

och behandla data, överfört på eleverna är det kunskap som behöver läras in och befästas. 

Kapaciteten av den mänskliga hjärnan sätter dock begränsningar för hur mycket ”data” som 

vi kan minnas åt gången. Enligt den amerikanska psykologen Miller (1956) har den 

mänskliga hjärnan endast kapacitet för att hålla sju bitar (chunks) plus minus två av 

information i sitt korttidsminne samtidigt. För att komma runt detta dilemma, kan en metod 

som hjälper hjärnan att konsolidera fragmenterad information, som skulle bli för mycket 

för det mänskliga korttidsminnet att hantera, till större block av information användas. På 

det sättet kan informationen lättare hanteras av hjärnan. Vi kan öka vår kapacitet genom att 

bilda ”chunks of information”. Genom att kombinera ihop informationen till en ”chunk”, 

kommer vi att minnas en mängd information i ett paket (Säljö, 2014). Detta är väldigt 

intressant och användbart i processen av reception och produktion av kinesiska skrivtecken. 

Att använda ”chunking” för att öka kapaciteten av den data som det mänskliga 

korttidsminnet kan hantera är en av de tekniker som ingår i metoden MIC, den andra delen 

i omnämnda metod är det som kallas ”meaningful interpretation”. Att meningsskapande 

främjar inlärning är också något som Säljö skriver om och menar vidare att det mänskliga 

minnets episodiska karaktär, det vill säga att vi tenderar att minnas i form av meningsfulla 

helheter, representerar också en central förståelse av hur människor fungerar (Säljö, 2014).  

 

Sammanfattningsvis vilar mitt utvecklingsarbete på kunskaper och erfarenheter hämtade ur 

den kognitivistiska psykologin, som gett kunskaper och förklaringsmodeller om hur den 

mänskliga hjärnan fungerar. Teorier om hur processerna för det mänskliga minnet fungerar, 

och hur hjärnan bearbetar information vid inlärning är viktiga källor till information och 

grunden till den metod som kallas MIC, som jag har använt i mitt arbete. 
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2.4 Förankring i styrdokument 
 

I kommentarmaterialet till kursplanen i kinesiska skriver Skolverket att den kinesiska 

skriften inte är alfabetisk som det latinska alfabetet och exempelvis grekisk eller kyrillisk 

skrift. De första kurserna i kinesiska är därför utformade så att det centrala innehållet, när 

det gäller den skriftliga receptionen och produktionen, även behandlar den kinesiska 

skriftens uppbyggnad och principerna för streckordning. Det finns olika sätt att analysera 

tecknen och de däri ingående delarna, till exempel genom att urskilja det som kallas för 

radikaler. Kursplanen anger inte hur undervisningen ska gå till men betonar att den ska 

innehålla analys av tecken, då detta kan ge en ökad förståelse för skriftens uppbyggnad 

(Skolverket, 2014). Skolverket ger i ämnesplanerna för kinesiska inget exakt nummer på hur 

många kinesiska tecken som skall läras ut i varje kurs, utan skriver endast i det centrala 

innehållet att eleverna ska lära sig hur vanligt förekommande förenklade tecken som är 

relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand (Skolverket, 2014). Skolverket 

talar vidare om aktiv och passiv teckenkunskap. Med aktiv teckenkunskap menas att eleven 

lär sig att skriva tecknet för hand och med passiv teckenkunskap menas att eleven kan läsa 

och känna igen tecknet och därmed har kunskap att med hjälp av digitala hjälpmedel som 

dator eller mobiltelefon skriva tecknen. 

 

3 Genomförande 

Detta utvecklingsarbete har genomförts under min 10 veckor långa VFU på en 

gymnasieskola i Västsverige. Som uttryckt i syftesbeskrivningen har mitt utvecklingsarbete 

haft för avsikt att pröva en annorlunda undervisningsmetod för utlärandet av kinesiska 

tecken, med avsikten att se hur denna metod påverkar elevernas förmåga att lära in, och 

sedan kunna reproducera tecknen i skrift. Som underlag för denna undersökning har jag 

använt en grupp elever som läser kursen Kinesiska 1. Klassen där undersökningen 

genomfördes består av 11 elever.  

Genomförandet har gjorts genom att jag har undervisat eleverna utifrån den så kallade MIC-

metoden, en metod som ger eleverna en grundlig genomgång av hur de nya tecknen är 

uppbyggda, vilken teckentyp de tillhör, vilka komponenter som ingår i tecknen, samt vilka 

funktioner dessa komponenter har i tecknen.  

Gruppen som jag undervisat har två lektionspass i veckan, ett på måndagar och ett på 

onsdagar. De nya tecknen har introducerats för eleverna på måndagslektionen, sedan har 

de fått en vecka på sig att lära sig att skriva tecknen. Eleverna har fått viss lektionstid på 

sig att öva på att skriva tecknen, men framförallt har uppgiften att lära sig skriva tecknen 

varit en hemuppgift. 
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Den nya arbetsmetoden prövades under totalt nio lektionspass, och antalet tecken som 

eleverna fick i uppgift att lära sig var totalt 94 nya tecken och teckenkombinationer               

(se Tabell 4). Alla olika teckentyper så som enkla bildtecken, abstrakta bildtecken, 

sammansatta bildtecken samt fonetiska sammansättningar fanns representerade bland 

tecknen som eleverna behövde lära sig. Antalet tecken som jag introducerat varje vecka har 

skiljt sig något åt beroende på hur tecknen organiserats i läroboken som jag använt. Vissa 

lektioner har det varit fler och vissa lektioner färre tecken som eleverna fått lära sig.  

Tabell 4 – Antal tecken per vecka 

Vecka 

1 

Vecka 

2 

Vecka 

3 

Vecka 

4 

Vecka 

5 

Vecka 

6 

Vecka 

7 

Vecka 

8 

Vecka 

9 

你 

好 

我 

叫 

是 

瑞典 
 

很 

吗 

您 

呢 

也 

谢谢 

再见 
 

什么 

大 

多大 

几 

岁 

几岁 
 

住 

哪儿 

在 

中国 

北京 

这 

对 
 

有 

家 

爸爸 

妈妈 

哥哥 

妹妹 

和 

两 
 

那 

的 

你的 

我的 

学校 

不 

小 
 

你们 

班 

多 

少 

多少 

个 

学生 

我们 

男 

女 
 

去 

中文 

上课 

上中

文课 
 

点 

半 

分 

今天 

刻 

现在 

英文 

下午 

上学 
 

 

Exakt en vecka efter att tecknen hade introducerats för eleverna testade jag deras förmåga 

att för hand reproducera tecknen. Detta test genomfördes som ett klassiskt glosförhör, där 

jag läste upp tecknets betydelse på svenska, sedan fick eleverna skriva ned tecknet för hand. 

Detta test gjordes för att mäta hur undervisningsmetoden påverkade elevernas förmåga att 

återge tecknen i skrift. 

För att kunna mäta effekten av den nya undervisningsmetoden använde jag mig under de 

två första veckorna (vecka 1 & 2) av den traditionella undervisningsmodellen som gick ut 

på att eleverna fick lära sig tecknen utantill, streck för streck utan någon kunskap om varför 

tecknet är uppbyggt som det är, eller vilka komponenter som ingick. Resultatet från dessa 

två test vecka 1&2 har sedan jämförts med resultatet som produceras av eleverna sedan jag 

använt mig av MIC-metoden under veckorna 3-9. 

Se Bilaga 2 för ett exempel på hur jag lärt ut tecknen under lektionspassen veckor 3-9. 
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4 Metod 

Utgångspunkten för detta utvecklingsarbete har varit att pröva hur ett undervisningssätt 

som lägger större vikt vid att analysera tecknens uppbyggnad och konstruktion påverkar 

teckeninlärningen. Ett sådant upplägg för utvecklingsarbetet kan liknas vid 

aktionsforskning. Aktionsforskning genomförs utan att den som forskar försöker distansera 

sig från den verksamhet som är subjekt för forskningen. Syftet med aktionsforskningen är 

att ha en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområdet. Meningen är att de som 

utför studien och de som blir studerade ska komma till en modell av gemensam insikt om 

vad som är bästa sättet att uppnå önskad förändring (Zinfandel & Österberg, 2009). Målet 

har varit att ge eleverna en grundlig genomgång av och kunskap om vilka komponenter 

som tecknet är uppbyggt av och varför det skrivs som det skrivs. I en sådan undervisning 

vävs språk och kultur samman för att tillsammans bidra till en djupare förståelse av det 

kinesiska skriftspråket. Syftet har även varit att förse eleverna med verktyg som främjade i 

hågkomsten av de nya tecknen. Genom att förklara för eleverna hur de kan bryta ner 

tecknen i byggklossar eller så kallade chunks, får eleverna verktyg att använda 

mnemoteknik för att lättare komma ihåg vilka komponenter som ingår i tecknet. I detta 

utvecklingsarbete har jag under undersökningens genomförande använt mig av en kvalitativ 

metod, resultaten är sedan tolkade genom en kvantitativ dataanalys av elevresultaten.  

 

4.1 Pedagogisk metod 
 

Mitt utvecklingsarbete har byggt på att pröva en kvalitativ undervisningsmetod som skapar 

mening i inlärandet av de kinesiska tecknen. Jag har också prövat att använda mig av en 

sorts mnemoteknik där tecknen bryts ner i bitar (chunks) och sedan förklaras för eleverna 

genom att jag berättar hur dessa bitar hör ihop på ett logiskt och meningsfullt sätt. 

Undervisningsmetoden gick ut på att jag under det första av veckans två lektionspass gick 

igenom de nya tecken som eleverna skulle få i uppgift att lära sig skriva för hand, samt 

kunna läsa (aktiv och passiv teckeninlärning). Varje tecken analyserades utifrån vilken av 

de fyra teckentyperna de tillhörde: enkla bildtecken, abstrakta bildtecken, sammansatta 

bildtecken (idékomplex) eller fonetiska sammansättningar. De olika tecknen analyserades 

och förklarades för eleverna som fick en grundlig genomgång av tecknets uppbyggnad 

(komponenterna). För de tre första teckenkategorierna blev det ofta en berättelse och samtal 

som inte sällan omfattade utläggningar om Kinas historia, seder och traditioner, med syfte 

att förklara varför tecknet ser ut som det gör. För att främja hågkomsten av tecknets 

uppbyggnad använde jag mig av så kallad mnemoteknik, där jag byggde upp en liten 

berättelse för att visa hur tecknet hänger ihop. Ett sådant exempel var hur jag förklarade 

tecknet 学 vilket betyder studera eller lära och även ingår i ordet skola. Tecknet består av 

en konstruktion som skrivs uppifrån ner, där den översta komponenten är ⺌ som betyder 

’liten’. Sedan följer den mittersta komponenten 冖, som betyder ’tak’. Den tredje och sista 

komponenten är 子 och betyder ’barn’. För att förklara sammansättningen av tecknet 学



12 

 

berättade jag en liten historia om hur små barn under tak är elever i en skola som studerar 

och lär sig. Med en sådan liten berättelse får tecknet en förklaring som blir lätt att komma 

ihåg för eleverna. Vid en närmare analys och förklaring får eleverna lära sig att varje 

komponent som tecknet är uppbyggt av har en mening, vilket i sin tur bildar en helhet som 

är logisk och lätt att komma ihåg. I stället för att behöva lära sig utantill i vilken ordning de 

åtta strecken som tecknet 学 består av, räcker det för eleven att komma ihåg de tre delarna 

’liten’, ’tak’ och ’barn’ för att kunna skriva tecknet. Detta förklaringssätt utgör en kraftfull 

mnemoteknik och är ett verktyg som hjälper eleverna att komma ihåg vilka komponenter 

som ingår och hur tecknet ska skrivas.  

För teckentypen fonetiska sammansättningar har mitt pedagogiska tillvägagångsätt varit att 

förklara för eleverna vad som är den semantiska radikalen som ger tecknet dess betydelse, 

och vilken som är den fonetiska komponenten, som indikerar hur tecknet ska uttalas. Med 

kunskap om båda dessa teckenkomponenter kan eleven i många fall få en förståelse för 

både vad tecknet har för betydelse (i vid mening), samt veta hur tecknet ska uttalas. 

Kunskaper om dessa två teckenkomponenter ger viktig information och leder till ökad 

förmåga att läsa och skriva nya tecken. Ett exempel på en fonetisk sammansättning är 

tecknet 妈 som betyder ’mamma’. Detta tecken skrivs från vänster till höger och radikalen 

till vänster är den semantiska radikalen. Denna radikal utgörs av tecknet 女 som betyder 

’kvinna’. Till höger är tecknet 马 som betyder ’häst’ och utgör den fonetiska radikalen. 

Ordet häst uttalas ”ma3” och fastän det är en annan ton än ordet mamma som uttalas ”ma1”, 

ger det en fingervisning om hur ordet ska uttalas. 

För fler exempel på hur förklaringsmodellen kan se ut för olika teckentyper, se Bilaga 2. 

 

4.2 Utvärderingsmetod 
 

Utvärderingen som bygger på en kvantitativ metod har mätt resultatet av hur väl eleverna 

kunde reproducera tecknen för hand prövades exakt en vecka efter att jag först introducerat 

teckenuppsättningen till eleverna. Antalet tecken som eleverna behövde lära sig att skriva 

för hand varje vecka under testperioden varierade mellan 7 till 14 tecken. Eleverna testades 

genom att jag läste upp ordets betydelse på svenska, eleverna fick därefter skriva ner tecknet 

för hand samt dess fonetiska stavelse med pinyin, samt märka ut tonerna. Pinyin är ett 

transkriptionssystem för att återge uttal av kinesiska skrivtecken på standardkinesiska 

mandarin. På så vis testas eleverna inte bara på skriftlig produktion, utan även på muntlig 

produktion då pinyin med tonmarkeringar också visar hur väl eleverna vet hur tecknet ska 

uttalas. Att testa uttalet ingick dock inte i detta utvecklingsarbete och jag har därför valt att 

inte räkna med hur väl eleverna kan skriva pinyin med tonmarkeringar när jag redovisar 

resultatet för detta arbete. 
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4.3 Metoddiskussion 
 

Detta utvecklingsarbetes metodik har som tidigare nämnts använt sig av en kvalitativ 

aktionsforskningsinspirerad modell under genomförandet, där jag har prövat nya metoder 

för hur kinesiska skrivtecken lärs ut. Den insamlade datan från glosförhören där elevernas 

teckenkunskaper har testats har sedan analyserats utifrån en kvantitativ forskningsansats. 

Fördelarna med att använda sig av så kallade blandade metoder i ett forskningsarbete är att 

styrkorna hos de olika metoderna kan nyttjas och på så sätt försöka hantera de svagheter 

som de olika metoderna har (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Eleverna har 

testats en gång per vecka under de 9 veckor som utvecklingsarbetet har genomförts. De har 

således haft lika lång tid att lära sig tecknen mellan undervisningstillfälle och prövning 

varje vecka med ett undantag. Eftersom elevernas höstlov inträffade under 

utvecklingsarbetets gång blev det två veckor mellan genomgången av tecknen och den 

prövning som benämns som vecka 7 i resultatdelen. Det faktum att tiden mellan genomgång 

och prövning inte var lika lång vid detta tillfälle har påverkat resultatet och får därmed ses 

som en försvagande faktor på undersökningens reliabilitet. Utvecklingsarbetet har haft i 

syfte att pröva inverkan på en ny undervisningsmetod. I tolkningen av resultatet av denna 

studie är det dock viktigt att beakta att tiden som eleverna har använt hemma för att lära sig 

skriva tecknen inte har kontrollerats. Detta betyder således att vissa elever har lagt ner mer 

tid på att lära sig tecknen och andra har av olika anledningar lagt mindre tid på uppgiften, 

vilket givetvis avspeglar sig i resultatet. Eftersom tiden som eleverna lägger ner på att 

repetera och studera tecknen på egen hand mellan undervisningstillfället och prövningen 

varierar mellan eleverna, är det inte orimligt att hävda att detta också försvagar 

undersökningens tillförlitlighet och giltighet (reliabilitet och validitet). 

Urvalet av populationen för denna undersökning har avsiktligt gjorts för att pröva 

undervisningsmetoden på en grupp elever som har lite eller ingen tidigare erfarenhet av 

teckeninlärning. Undersökningsgruppen har bestått av de elever som läser Kinesiska 1, 

vilket är en nybörjarkurs i kinesiska. Hade jag istället valt att pröva metoden på elever som 

läser Kinesiska 2 eller 3 hade resultatet med stor säkerhet påverkats av deras redan 

etablerade kunskaper och inlärningsstrategier. Att eleverna prövats vid upp till nio tillfällen 

med en blandning av olika teckentyper av varierande svårighetsgrad anser jag ha en 

stärkande inverkan på studiens validitet. 
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5 Resultat 

5.1 Ingångsvärde 
 

Ingångsvärdet för denna studie utgörs av den data som samlades in under de två första veckorna 

av denna studie. Under dessa två första veckor undervisades eleverna utifrån en traditionell 

metod som inte gav dem någon information om tecknens uppbyggnad och komponenter. 

Eleverna fick endast information om streckordningen med vilka tecknen skulle skrivas. Efter 

varje vecka testades elevernas förmåga att skriva tecknen genom ett glosförhör.  

Tabell 5 – Resultat Vecka 1 

a Förkortningar använda i resultattabellerna: E.B = enkla bildtecken, A.B = abstrakta bildtecken, S.B = 

sammansatta bildtecken, F.S = fonetiska sammansättningar. b E.1 = Elev 1. 

Kommentarer till resultatet Vecka 1: 

Eleverna behövde denna första vecka endast lära sig sju tecken och sex ord, varav fem bestod 

av ett enda enkelt tecken, och ett av två tecken. Ordet som flest elever skrev fel var ordet             

瑞典 ’Sverige’, som skulle skrivas med två tecken och innehöll sammanlagt 21 streck och fem 

komponenter. Tre elever hade lyckats att skriva samtliga ord helt korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

           

Ord Teckentypa 
Antal 
streck 

Antal 
Komp. E.1b E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

Medel 
poäng 

你 F.S 7 2 1 1 1 1 1 0 1   

好 S.B 6 2 1 1 0 1 1 1 1   

我 S.B 7 2 1 1 1 1 1 1 1   

叫 F.S 5 2 1 1 1 1 1 1 1   

是 S.B 9 3 1 1 1 1 1 1 1   

瑞典 F.S & S.B 21 5 2 2 0 1 2 1 1   

Total   55 16 7 7 4 6 7 5 6 
6p. (7p.) 
≈86 % 
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Tabell 6 – Resultat Vecka 2 

a Förkortningar använda i resultattabellerna: E.B = enkla bildtecken, A.B = abstrakta bildtecken, S.B = 

sammansatta bildtecken, F.S = fonetiska sammansättningar. b E.1 = Elev 1. 

Kommentarer till resultatet Vecka 2: 

Under den andra veckan behövde eleverna lära sig åtta tecken. Orden bestod av fem ord som 

bestod av enkla tecken, och två ord som bestod av två tecken vardera. Det tecken som flest 

elever skrev fel var ordet 谢 ’Tack’, som skrivs med två likadana tecken, som var för sig har 12 

streck och två komponenter. Detta tecken utgjorde också veckans svåraste tecken att skriva om 

antalet streck som ingår räknas. Tre elever klarade att skriva samtliga ord helt korrekt. Totalt 

försämrades resultatet en aning då hela klassen endast uppnådde 7,25 av totalt 9 poäng. (81 %) 

Komplexiteten av tecknen ökade dock från 55 individuella streck vecka 1 till 59 individuella 

streck i vecka 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Ord Teckentypa 
Antal 
streck 

Antal 
Komp. E.1b E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 Medel poäng 

很 F.S 9 2 1 1 1 1 1 1 0 1   

吗 F.S 6 2 1 1 0 1 1 1 1 1   

您 S.B 11 2 1 1 1 1 1 1 1 0   

呢 F.S 8 2 1 1 1 1 1 0 1 1   

也 A.B 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

谢谢 F.S 12 2 2 2 0 1 2 0 2 0   

再见 A.B 10 3 2 2 1 2 2 2 1 1   

Total   59 14 9 9 5 8 9 6 7 5 
7,25p (9p.) 
≈81 % 
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5.2 Utgångsvärde 
 

Från och med vecka 3 undervisades eleverna utifrån MIC-metoden. Resultaten av glosförhören 

redovisas här i Tabell 7-13 nedan. 

Tabell 7 – Resultat Vecka 3 

 

 

 

 

 

 

 

a Förkortningar använda i resultattabellerna: E.B = enkla bildtecken, A.B = abstrakta bildtecken, S.B = 

sammansatta bildtecken, F.S = fonetiska sammansättningar. b E.1 = Elev 1. 

Kommentarer till resultatet Vecka 3: 

Vecka 3 behövde eleverna lära sig sex ord som bestod av nio tecken. Av dessa nio tecken 

förekom tre tecken i mer en ett ord. Eleverna behövde därför endast lära sig sex unika tecken. 

Sammanlagt bestod orden av 35 streck och 14 komponenter. Tre av de nio orden bestod av två 

tecken. Räknat i totalt antal streck som eleverna behövde skriva var det betydligt färre än vecka 

1 och 2. Samtliga elever skrev alla orden helt korrekt. 

Tabell 8 – Resultat Vecka 4 

a Förkortningar använda i resultattabellerna: E.B = enkla bildtecken, A.B = abstrakta bildtecken, S.B = 

sammansatta bildtecken, F.S = fonetiska sammansättningar. b E.1 = Elev 1. 

           
 

 

Ord Teckentyp 
Antal 
streck 

Antal 
Komp. E.2 E.3 E.4 E.5 E.9 E.6 E.7 E.8 

 Medel 
poäng 

什么 F.S 7 4 2 2 2 2 2 2 2 2    

大 E.B 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

  

多大 S.B & E.B 9 3 2 2 2 2 2 2 2 2    

几 E.B 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

岁 S.B 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

  

几岁 E.B & S.B 8 3 2 2 2 2 2 2 2 2    

Total   35 14 9 9 9 9 9 9 9 9 
 9p. (9p.) 

=100 % 

              

Ord Teckentypa 
Antal 
streck 

Antal 
Komp. E.1b E.2 E.3 E.4 E.5 E.9 E.6 E.7 E.10 E.8 

Medel 
poäng 

住 F.S 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

哪儿 F.S & E.B 11 3 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2   

在 F.S 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

中国 A.B & S.B 12 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

北京 S.B & E.B 13 4 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2   

这 S.B 7 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0   

对 S.B 5 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0   

Total    61  18 10 10 7 9 10 6 8 10 4 8 
8,2p. (10p.) 
≈82 % 
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Kommentarer till resultatet Vecka 4: 

Under den fjärde veckan behövde eleverna lära sig tio tecken vilket är fler än de behövt göra 

de tre första veckorna. Orden omfattade fyra ord som bestod av enkla tecken, och tre ord som 

bestod av två tecken vardera. Det tecken som flest elever skrev fel var ordet 对 ’korrekt’, som 

bestod av fem streck och två komponenter. Detta tecken var det som innehöll minst antal streck 

av alla ord den här veckan. Fyra elever klarade att skriva samtliga ord helt korrekt. Även om 

resultatet försämrades något från föregående vecka har samtidigt komplexiteten jämfört med 

föregående vecka ökat markant. Komplexiteten av tecknen ökade från 35 individuella streck 

vecka 3 till 61 individuella streck i vecka 4. Det är nära en fördubbling av antalet streck från 

föregående vecka. 

Tabell 9 – Resultat Vecka 5 

a Förkortningar använda i resultattabellerna: E.B = enkla bildtecken, A.B = abstrakta bildtecken, S.B = 

sammansatta bildtecken, F.S = fonetiska sammansättningar. b E.1 = Elev 1. 

Kommentarer till resultatet Vecka 5: 

Den femte veckans ord innehöll 12 tecken, men av dessa var endast åtta unika, fyra var 

upprepningar av samma tecken. Fyra ord skrevs med ett enkelt tecken, och fyra ord skrevs med 

två tecken vardera. Det tecken som flest elever skrev fel var ordet 和 ’fred’ eller ’och’, som 

omfattades av åtta streck och två komponenter, och var därmed ett av de enklaste tecknen sett 

till antalet individuella streck.  3 elever klarade att skriva samtliga ord helt korrekt. 

Komplexiteten av tecknen ökade från 61 individuella streck vecka 4 till 63 individuella streck 

i vecka 5. Även om komplexiteten av antal streck ökade var resultatet på en likvärdig nivå som 

föregående vecka. 

 

 

 

           

Ord Teckentypa 
Antal 
streck 

Antal 
Komp. E.1b E.2 E.3 E.5 E.6 E.7 E.8 Medel poäng 

有 F.S 6 2 1 1 1 1 1 1 1   

家 S.B 10 2 1 1 0 1 0 1 1   

爸爸 F.S 8 2 2 2 2 2 2 2 2   

妈妈 F.S 6 2 2 2 2 2 2 2 2   

哥哥 S.B 10 2 2 2 2 2 0 2 2   

妹妹 F.S 8 2 2 2 2 2 0 2 2   

和 F.S 8 2 0 1 0 1 0 1 0   

两 E.B 7 1 0 1 1 1 1 1 1   

Total   63 15 10 12 10 12 6 12 11 
10,4p. (12p.) 
≈87 % 
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Tabell 10 – Resultat Vecka 6 

a Förkortningar använda i resultattabellerna: E.B = enkla bildtecken, A.B = abstrakta bildtecken, S.B = 

sammansatta bildtecken, F.S = fonetiska sammansättningar. b E.1 = Elev 1. 

Kommentarer till resultatet Vecka 6: 

Den sjätte veckans ord innehöll 10 tecken, men av dessa var endast åtta unika, två var 

upprepningar av samma tecken i ett annat ord. Veckans ord innehöll fyra ord som skrevs med 

ett enkelt tecken, och tre ord som skrevs med två tecken vardera.  Sex av sju elever klarade att 

skriva samtliga ord helt korrekt. Komplexiteten av tecknen ökade från 63 individuella streck 

vecka 5 till 69 individuella streck i vecka 6. Även om komplexiteten sett till antal streck ökade 

var det endast ett enda tecken som inte var korrekt denna vecka. Två av tecknen hade 

förekommit i en annan teckenkombination under vecka 1. 

Tabell 11 – Resultat Vecka 7 

a Förkortningar använda i resultattabellerna: E.B = enkla bildtecken, A.B = abstrakta bildtecken, S.B = 

sammansatta bildtecken, F.S = fonetiska sammansättningar. b E.1 = Elev 1. 

           

Ord Teckentypa 
Antal 
streck 

Antal 
Komp. E.1b E.2 E.3 E.4 E.5 E.7 E.8 

Medel 
poäng 

那 F.S 6 2 1 1 1 1 1 1 1   

的 F.S 8 2 1 1 1 1 1 1 1   

你的 F.S 15 4 2 2 2 2 2 2 2   

我的 S.B & F.S 15 4 2 2 2 2 2 2 2   

学校 S.B & F.S 18 5 2 2 1 2 2 2 2   

不 E.B 4 1 1 1 1 1 1 1 1   

小 E.B 3 1 1 1 1 1 1 1 1   

Total   69 19 10 10 9 10 10 10 10 
9,8p. (10p.) 
≈98 % 

           

Ord Teckentypa 
Antal 
streck 

Antal 
Komp. E.2b E.3 E.4 E.5 E.9 E.6 E.7 E.8 Medel poäng 

你们 F.S 12 4 2 2 2 2 1 1 2 2   

班 S.B 10 3 1 1 1 1 1 1 1 1   

多 S.B 6 2 1 1 1 1 0 1 1 1   

少 F.S 4 2 1 1 1 1 0 1 1 1   

多少 S.B & F.S 10 4 2 2 2 2 0 2 2 2   

个 F.S 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1   

学生 S.B 13 4 2 1 2 1 0 1 2 1   

我们 S.B & F.S 12 4 2 2 2 2 1 1 2 2   

男 S.B 7 2 1 1 1 1 0 0 1 1   

女 E.B 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Total   80 28 14 13 14 13 5 10 14 13 12p. (14p.)≈86 % 
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Kommentarer till resultatet Vecka 7: 

Vecka 7 innehöll tio ord med totalt 14 tecken. Av dessa 14 tecken var endast 11 unika, tre var 

upprepningar av samma tecken i ett annat ord. Sex av orden innehöll ett enkelt tecken, och fyra 

av orden innehöll två tecken vardera.  Tre elever klarade att skriva samtliga ord helt korrekt. 

Komplexiteten av tecknen ökade från 69 individuella streck vecka 6 till 80 individuella streck 

i vecka 7. Det ord som flest elever skrev fel var 学生 ’elev’, som också var det mest komplexa 

ordet sett till antal streck denna vecka. 

Tabell 12 – Resultat Vecka 8 

a Förkortningar använda i resultattabellerna: E.B = enkla bildtecken, A.B = abstrakta bildtecken, S.B = 

sammansatta bildtecken, F.S = fonetiska sammansättningar. b E.1 = Elev 1. 

Kommentarer till resultatet Vecka 8: 

Vecka 8 innehöll tre ord och en mening, totalt nio tecken. Av dessa nio tecken var endast fem 

unika, fyra var upprepningar av samma tecken i ett annat ord. Ett ord bestod av ett enkelt tecken, 

och två ord bestod av två tecken vardera. Eleverna fick även använda tecknen för att skriva en 

kort mening där fyra av tecken ingick. Det totala antalet streck var endast 47 denna vecka. Alla 

elever utom en skrev samtliga tecken helt korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Ord 
Tecken
typa 

Antal 
streck 

Antal 
Komp E.1b E.2 E.4 E.5 E.9 E.6 E.7 E.10 E.8 

Medel 
poäng 

去 S.B 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

中文 
A.B & 
E.B 8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

上课 
A.B & 
F.S 13 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2   

上中文课 
A.B, 
E.B, F.S 21 7 4 4 4 4 4 4 4 3 4   

Total   47 16 9 9 9 9 9 9 9 7 9 

8,7p. 
(9p.) 
≈97 % 
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Tabell 13 – Resultat Vecka 9 

a Förkortningar använda i resultattabellerna: E.B = enkla bildtecken, A.B = abstrakta bildtecken, S.B = 

sammansatta bildtecken, F.S = fonetiska sammansättningar. b E.1 = Elev 1. 

Kommentarer till resultatet Vecka 9: 

Den sista veckan innehöll nio ord med totalt 14 tecken. Fyra ord bestod av ett enkelt tecken, 

och fem ord bestod av två tecken vardera. Sett till antalet individuella streck var denna veckas 

tecken de mest komplicerade av alla som eleverna behövt lära sig under dessa nio veckorna. 

Sex elever skrev samtliga ord helt korrekt och två elever hade endast ett felaktigt tecken. Det 

totala resultatet var 13,75p. av 14p. möjliga (98 %). 

5.3 Resultatsammanfattning 
 

Under de nio veckorna som detta utvecklingsarbete har genomförts har totalt 94 tecken lärts ut 

till eleverna. Av dessa 94 tecken har 40 varit av typen fonetiska sammansättningar (F.S), 29 

sammansatta bildtecken (S.B), 14 enkla bildtecken (E.B) och 11 abstrakta bildtecken (A.B). 

Sett till antalet tecken är de sammansatta tecknen S.B och F.S de vanligast förekommande 

tecknen och har utgjort 73 % av alla tecken som har ingått i studien, E.B och A.B utgjorde 

tillsammans 27 % av tecknen. 

Eftersom de kinesiska skrivtecknen är uppbyggda av streck och komponenter kan tecknens 

komplexitet rangordnas sett till antalet streck och komponenter som ingår i tecknen. Ett tecken 

med många streck och komponenter är generellt sett svårare att skriva och komma ihåg än ett 

tecken med få streck och komponenter. Den teckentyp som innehöll flest streck och 

komponenter i denna studie var F.S, med totalt 259 streck och 73 komponenter. S.B var näst 

störst med 194 streck och 60 komponenter. E.B hade 53 streck och 16 komponenter, och A.B 

hade 41 streck och 19 komponenter. 

             

Ord Teckentypa 
Antal 
streck 

Antal 
Komp. E.1b E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 

Medel 
poäng 

点 F.S 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1   

半 S.B 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1   

分 S.B 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1   

今天 S.B & AB 8 4 2 2 2 2 2 2 1 2   

刻 F.S 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1   

现在 F.S 14 4 2 2 2 2 2 2 2 2   

英文 F.S & E.B 12 3 2 2 2 2 2 2 2 2   

下午 A.B & E.B 7 4 2 2 2 2 2 2 2 1   

上学 A.B & S.B 11 5 2 2 2 2 2 2 2 2   

Total   78 28 14 14 14 14 14 14 13 13 

13,75p. 
(14p.) 
≈98 % 
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Teckentyperna där flest antal fel gjordes när eleverna har fått skriva tecknen toppas av S.B med 

totalt 29 felaktiga tecken, sedan följer F.S med 27 fel, A.B och E.B hade fem fel vardera. 

I Tabell 14 nedan finns en sammanfattning av hur många av de olika teckentyperna som ingick 

i studien, samt tecknens komplexitet och felfrekvens i elevernas glosförhör. 

Tabell 14 – Sammanfattning av resultatet per teckentyp 

 

I Figur 1 kan klassens resultatutveckling följas från vecka 1 till 9. Viktigt att notera är att 

undervisningen enligt MIC-metoden påbörjades från och med vecka 3. De blå staplarna visar 

klassens medelpoäng i procent per vecka. Den lodräta axeln på vänster sida av diagrammet 

visar värden i procent. Den röda linjen visar totalt hur många streck som tecknen innehöll per 

vecka. Den lodräta axeln på höger sida av diagrammet visar värden i antal streck. 

Komplexiteten varierar mellan veckorna, men generellt sett blir tecknen mer och mer komplexa 

att skriva för varje vecka som går under studien (med undantag för vecka 3 och vecka 8).  

 

Figur 1 – Resultatet visat som klassens medelvärde i procent jämfört med antalet streck som 

tecknen innehåller (komplexitet). Resultatet visas från vecka 1 till 9. 

Resultatutvecklingen från och med vecka 3 när MIC-metoden började användas är klart positiv 

då elevernas korrekt skrivna tecken ökar vecka för vecka, samtidigt som komplexiteten av 

Teckentyp Totalt Antal Antal Streck 
Antal 
Komponenter Antal Fel  

E.B 14 53 16 5 

A.B 11 41 19 5 

S.B 29 194 60 29 

F.S 40 259 73 27 
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tecken sett till antalet streck och komponenter också ökar. Undantaget är resultatet vecka 4 som 

sjönk jämfört med vecka 3, men det kan förklaras med att komplexiteten i tecknen vecka 4 

nästan fördubblades sett till antalet streck. Det andra undantaget är resultatet vecka 7 som sjönk 

jämfört med vecka 6. Försämring av resultat kan förklaras utifrån två påverkande faktorer. 

Vecka 7 var den mest komplicerade veckan av alla sett till antalet streck som tecknen innehöll, 

och en annan faktor som påverkat resultatet var att elevernas höstlov hamnade mellan 

genomgången av orden och glosförhöret. Det kan därför misstänkas att den höga komplexiteten 

tillsammans med den långa tiden mellan genomgången av tecknen till glosförhöret hade en 

negativ inverkan på elevernas förmåga att återge tecknen. Bortsett från dessa två undantag är 

det en tydlig positiv trend från vecka 3 till 9 av elevernas förmåga att korrekt återge tecknen 

skrivna för hand. 

Sett till de olika teckentyperna (F.S, S.B, A.B & E.B) visar Figur 2 hur många procent av varje 

teckentyp per vecka som eleverna har skrivit felaktigt. Värdet på den lodräta axeln till vänster 

i diagrammet är procent av antalet fel per teckentyp och vecka. 

 

Figur 2 – Andel fel per teckentyp i procent 

De två svåraste teckentyperna att skriva är F.S och S.B. Det är de teckentyperna som innehåller 

flest antal streck och komponenter och är följaktligen svårare att återge. Analysen av felaktigt 

skrivna tecken per teckentyp visar en klar minskning av antalet fel i varje teckentyp från och 

med vecka 3 till 9. Undantag är vecka 4 och 7 som har påverkats av samma faktorer som 

beskrivits i Figur 1 ovan.  
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5.4 Didaktiska reflektioner och diskussion 

 

Jag har i detta utvecklingsarbete velat prövat hur elevernas förmåga att lära sig skriva kinesiska 

tecken för hand påverkas av den undervisningsmetod som kallas för meaningful interpretation 

and chunking (Xu & Padilla, 2013). Analysen av resultaten av detta utvecklingsarbete visar att 

denna metod ger goda resultat i teckenundervining på en rad olika sätt. Metoden underlättar 

inlärningen av tecken genom att visa logiken och meningen med hur tecknen är uppbyggda. Att 

ge det som ska läras in en mening och kontext är enligt Krashens comprehensable input teori 

(1997) mycket värdefullt i processen med att lära sig ett nytt språk. En annan fördel med denna 

metod är att eleverna får verktyg att bryta ner tecknen i dess beståndsdelar, att sedan memorera 

hela tecknet i dessa delar gör att korttidsminnet i hjärnan avlastas. Detta gör det lättare för 

eleverna att komma ihåg hur tecknen ska återges, vilket är viktigt eftersom den mänskliga 

hjärnan har en gräns för hur mycket information den kan processa och hålla i korttidsminnet 

samtidigt (Miller, 1956). I undervisningen har eleverna visats hur tecknen är uppbyggda och 

vilka komponenter som ingår. Genom att kombinera ihop information till en ”chunk” kan de 

minnas en mängd information i ett paket (Säljö, 2014). Detta är en stor fördel jämfört med en 

metod som istället låter eleverna försöka memorera tecknen streck för streck. Att memorera 

tecknen streck för streck kan ofta vara mycket svårt då många tecken, speciellt teckentyperna 

fonetiska sammansättningar och sammansatta bildtecken, innehåller en stor mängd streck och 

flera komponenter. 

Att lära sig skriva tecken för hand är svårt och kräver en hel del tid och tålamod för den som 

verkligen vill bemästra denna konst. Skolverket anger inte heller ett exakt antal tecken som 

eleverna behöver lära sig skriva för hand, endast att de ska lära sig att skriva de tecken som är 

relevanta för kommunikationens innehåll för hand (Skolverket, 2014). Hur denna undervisning 

ska gå till är heller inte specificerat, men Skolverket menar att det är viktigt att lära eleverna att 

analysera tecknens uppbyggnad och vilka komponenter som ingår. Resultaten av detta 

utvecklingsarbete visar på en tydlig positiv effekt av att använda MIC-metoden vid 

undervisning av kinesiska skrivtecken. Metoden ger inte bara eleverna kunskap om tecknens 

uppbyggnad, den förser eleverna samtidigt med minnesverktyg för att lära sig återge tecknen 

för hand. Som med alla undervisningsmetoder är de ytterst ämnade till att överföra kunskap till 

eleverna och vara till en hjälp vid inlärningen. Det krävs mycket tid och dedikation från den 

enskilde eleven att lära sig skriva kinesiska tecken. Det är mer effektivt för eleverna att skriva 

minst tio minuter om dagen i stället för att ägna flera timmar åt att försöka memorera hur 

tecknen ska skrivas dagen innan glosförhöret. Den sistnämnda tekniken kanske fungerar för 

stunden, men tecknen kommer säkerligen att falla i glömska mycket fort. Som med allting ger 

övning färdighet och detta är extra viktigt när det kommer till att skriva kinesiska tecken för 

hand. För att inte förlora kunskapen av hur tecknen ska skrivas för hand krävs övning och 

repetition fortlöpande. 

Eftersom tiden för detta utvecklingsarbete endast har varat ett fåtal veckor kan givetvis inga 

säkra slutsatser dras av det resultat som presenterats i denna uppsats. Elevresultaten från vecka 

3 och framåt, då teckenundervisningen gjorts utifrån MIC-metoden, visar dock att det finns en 

klar positiv trend i elevernas inlärning av tecken med hjälp av denna metod. 
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Av resultatet från utvecklingsarbetet framstår det tydligt att de två svåraste teckentyperna att 

lära sig skriva för hand är sammansatta bildtecken och fonetiska sammansättningar. Båda dessa 

teckentyper tillhör teckengruppen sammansatta tecken, och är de två teckentyper som innehåller 

flest individuella streck och komponenter. Det är intressant att notera att trots att teckentypen 

fonetiska sammansättningar var den som innehöll flest individuella streck, var det inte den med 

flest antal felaktigt skrivna tecken. Teckentypen där eleverna skrev flest fel var istället 

sammansatta bildtecken (se Tabell 14). En teori är att eleverna har haft stor hjälp av att lära sig 

de semantiska radikalerna som ingår i de fonetiska sammansättningarna, och därför har haft 

lättare att återge denna teckengruppen trots det stora antalet individuella streck som den har. 

Detta behöver dock studeras vidare över längre tid för att säkra slutsatser ska kunna dras. 

Detsamma gäller det faktum att de sammansatta bildtecknen var den grupp där mest fel gjordes 

trots att det inte är den svåraste gruppen sett till antalet streck. Fortsatta studier om vad som 

påverkar detta är nödvändigt för att kunna utveckla undervisningsmetoden av denna 

teckengrupp. 

Det kinesiska skrivsystemet och dess tecken kan verka svårt och obegripligt till en början, men 

när tecknens uppbyggnad och logik väl har förståtts, ter sig tecknen inte längre lika främmande. 

När den studerande har lärt sig verktygen för att låsa upp skrivtecknen öppnas en fantastisk och 

spännande värld och genom tecknen får den studerande även en inblick i den kinesiska kulturen 

och historien som har format dessa skrivtecken över många århundraden. Denna kunskap ger 

den studerande en språklig förståelse på många olika plan. Jag kommer därför själv att fortsätta 

att arbeta med MIC-metoden och utforska vidare hur den kan bli än bättre på att hjälpa den som 

vill lära sig skriva dessa vackra, och lite mystiska tecknen som det kinesiska skriftsystemet är 

uppbyggt av.  
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Bilaga 1: Lista över radikaler 
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Bilaga 2: Exempel på förklaringsmodeller av nya tecken 

Här följer några exempel på hur jag har introducerat några av tecknen till eleverna under 

lektionspassen vecka 3-9. 

Vecka 3: 

大  (da4, stor) Enkelt bildtecken Betydelse: tecknet visar en person som står bredbent 

med armarna uträckta för att göra sig stor 

多大 (duo1 da4, Hur gammal, hur stor) 多 – Sammansatt bildtecken Radikal 夕 

betyder kväll, skymning och är en bild av en halvmåne), komponent 夕。 Betydelse: Två 

månar på varandra, (många) 

几 (ji3 hur många, hur mycket). Enkelt bildtecken av ett litet bord. Betydelse: ett 

måttsord som används när det är ett mindre nummer av något i fråga. Det lilla 

representeras av ett litet bord. 

岁 sui4 (ålder). Sammansatt bildtecken / idékomplex. Radikal: 山 (berg), komponent: 夕 

xi1 (måne) Betydelse: När månen har passerat över berget många gånger betyder det att 

tiden går. Ordet betyder ”ålder”. 

Vecka 4: 

住 (zhu4, bor). Fonetisk sammansättning.  Radikal: 亻(människa), Ljudelement 主 zhu3 

(främsta, i huvudsak). Betydelse: Där en person i huvudsak vistas är där man bor! 

中国 (zhong1guo2, Kina) Tecken 1:中 Bildtecken / Abstraktbild Betydelse: Ett streck 

som penetrerar mitten av en rektangel. (mitten av något, centrum), Tecken 2:国 

sammansatt bildtecken / idékomplex. Radikalen   囗  gräns, inhägnad, I mitten en 

kung/jade 王. Betydelse: Tecknet visar gränsen runt ett land, innanför gränsen finns en 

kung - Mittens rike (middle kingdom). 

北京 (bei3 jing1, Peking) Tecken 1: 北 – Bildtecken, två människor som sitter rygg mot 

rygg. Tecknet betydde från början baksida. Betydelse: Har att göra med att man alltid 

byggde husen med baksidan mot norr i kina. Ordet kom senare att betyda Norr. Tecken 2: 

京 Bildtecken som visar ett kejserligt palats. Betydelse: tecknet betyder huvudstad och i 

huvudstaden finns kejsarens palats. 
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Vecka 5: 

家 (jia1, familj, hem). Sammansatt bildtecken / idékomplex.  Radikal: 宀 (Tak med 

skorsten), komponent 豕 (Gris) Betydelse: I kina levde man förr i tiden närma sina 

husdjur. Grisen var ett viktigt djur som de flesta hade i sina hem, 

爸爸 (ba4ba, pappa). Fonetisk sammansättning. Radikal: 父， ljudelement: 巴 ba1 

妈妈 (ma1ma, mamma). Fonetisk sammansättning. Radikal: 女， ljudelement: 马 ma3 

和 (he2, och, harmoni, fred). Fonetisk sammansättning.  Radikal: 口 (mun)， 

ljudelement: 禾 he2 (grödor). Betydelse: När man har mat att äta och mätta alla munnar 

med blir det fred och harmoni i landet. 

Vecka 6: 

学校 (xue2 xiao4, skola) Tecken 1: 学 Sammansatt bildtecken / idékomplex.  Radikal: 

子 (Barn) , Komponenter 小 Liten, 冖 Tak. Betydelse: Små barn som sitter under tak 

visar en skola. Tecken 2: 校 Fonetisk sammansättning. Radikal: 木 (trä), ljudelement: 交 

jiao. Träd radikalen finns med för att markera att de flesta byggnader gjordes av trä. 

小 (xiao3, liten, små) Bildtecken Betydelse: Från början en bild av tre sand korn. (något 

litet) 

Vecka 7: 

班 (ban1, Klass eller grupp), Sammansatt bildtecken / Idékomplex. Radikal: 刂 (kniv), 

Komponent: 玉 (Jade). Betydelse: En kniv som delar jade biten i två delar. (grupper) 

多 (duo1, många, mycket). Sammansatt bildtecken / Idékomplex. Föreställer två stycken 

halvmånar 夕 staplade på varandra. Betydelse: Två månar (många) 

男 (nan2, Man) Sammansatt bildtecken / Idékomplex. Radikal: 田 (åker, risfält), 

Komponent: 力 (styrka, muskelkraft). Betydelse: Den som arbetade med jordbruk på 

fälten behövde vara starka, i det gamla Kina var detta ett jobb uteslutande för män. Därför 

har tecknet för man fått denna komposition. 

Vecka 8: 

去 (qu4 går, åker till en annan plats i riktning från talaren) Sammansatt bildtecken / 

Idékomplex。 Radikal: 厶 ，komponent 土。Betydelse: Det ursprungliga tecknet visar 

en människa med en mun under. Munnen symboliserar grott öppning. (man lämnar 

grottan och går) 
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Vecka 9: 

半 (ban4, halv). Sammansatt bildtecken / Idékomplex. Radikal: 十(tio). Betydelse: Det 

ursprungliga tecknet visar en oxe som delats på mitten, och skrevs med komponenterna 

八&牛(oxe). 

分 (fen1, minut, dela, separera). Sammansatt bildtecken / Idékomplex。 Radikal: 刀 

(kniv). Komponent: 八。Betydelse: Tecknet visar en kniv som delar upp något. Vi delar 

in tid i minuter. 


