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Abstract 
The current study investigated the influence of the Swedish writing system on the 

mental representation of temporal succession in adult Swedish speakers. The hypotheses 

predicted that the temporal succession should follow the direction of the Swedish 

writing system among the tested participants, and that there would be some variation in 

the group due to individual reading habits. The results of the experiment showed that a 

majority (approximately 85 %) of the participants did follow the direction of the writing 

system, such that they had a preference for a direction from left-to-right, while the rest 

of the participants had a preference for opposite right-to-left direction. The quantitative 

calculations revealed that the variables of age and the frequency of reading novels 

accounted for the variation in the sample. The hypothesis that the majority of the 

participants represented temporal succession in accordance with the directionality of the 

Swedish writing system was therefore confirmed, as well as the hypothesis that there 

would be a possible variation due to individual reading habits. 
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1 Inledning 
Hur ser förhållandet mellan språk och tanke ut? Den person som kanske främst 
förknippas med denna fråga är Benjamin Lee Whorf, som menade att individens 
språkvanor präglar hens verklighetsuppfattning (Whorf, 1941). Debatten i 
forskarvärlden huruvida detta stämmer eller inte genomsyrades av stor oenighet fram till 
1990-talet, då nya mät- och analysmetoder gav forskarna möjligheter att pröva frågan 
empiriskt och experimentellt (Bylund & Athanasopoulos, 2014). Idag menar man att 
lingvistiska skillnader mellan människor i olika kulturer kan ge upphov till olika 
beteenden på så vis att språket kan påverka hur vi människor tänker och uppfattar vår 
verklighet – vilket i sin tur kan ha konsekvenser för våra samhällen, framförallt vad 
gäller politik, rättsväsende och utbildning (Boroditsky, 2011). Det är således lätt att inse 
att om vi som blivande lärare ska ha möjligheter att bemöta våra elever på ett 
rättvisande sätt i ett mångkulturellt Sverige behöver vi få insikt i hur kulturella och 
språkliga konventioner formar oss själva och andra. 
 Föreliggande studie handlar om en av våra språkliga konventioner, språkets 
skriftriktning, och dess effekter på vår uppfattning om tid. Det verkar förhålla sig så att 
ett språks skriftsystem i någon mån påverkar och kan ha betydelse för tidsrumsliga 
associationer, dvs. att vi tenderar att uppfatta tiden som löpande i samma riktning som 
vårt skriftsystems riktning (se exempelvis Tversky et al., 1991; Bergen & Chan Lau, 
2012; Casasanto & Botini, 2014). 
 Med andra ord kan man fråga sig följande: om vi läser och skriver från vänster till 
höger – tänker vi oss då (o)medvetet tidens flöde i samma riktning? För att ta reda på 
om så är fallet undersöker föreliggande studie genom ett kognitivt experiment 
effekterna av det svenska språkets skriftriktning. Resultatet analyseras i relation till 
informanternas läsvanor i form av en språklig bakgrundsenkät. 
 Uppsatsen är upplagd på följande sätt: först anges undersökningens syfte, 
frågeställning och hypotes. I kapitel 2 ges en bakgrund till uppsatsen, vilken inleds med 
en överblick om vad tid är, hur den definieras och hur den uttrycks genom våra språk i 
olika kulturer. Dessutom ges en övergripande beskrivning av några av de största 
skriftsystemen i världen, och kapitlet avslutas med en presentation av tidigare forskning 
om skriftriktningens effekter. Kapitel 3 redogör för uppsatsens metod, material, 
deltagare och tillvägagångssätt i utförda experiment. I kapitel 4 redovisas experimentens 
resultat, vilka diskuteras i kapitel 5. Kapitel 6 avslutar uppsatsen där slutsatser dras och 
förslag på framtida forskning läggs fram. 
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1.1 Syfte, frågeställning och hypotes  

1.1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida svensk skriftriktning, det vill 
säga från vänster till höger, har någon betydelse för vuxna svensktalandes tidsrumsliga 
föreställningar om ordningsföljd. Med tanke på att det svenska språket inte verkar ha 
studerats i detta avseende tidigare kan troligtvis föreliggande studie komma att bidra 
med ny kunskap på området. Vidare riktar studien uppmärksamhet mot 
intragruppsvariation och de faktorer (i detta fall läsvanor) som kan tänkas ligga bakom 
denna, vilket innebär ett sällsynt metodologiskt grepp. Studien syftar således även till 
att undersöka eventuell variation hos individer med svenska som modersmål beroende 
av deras läsvanor. Studiens forskningsfrågor lyder som följer: 

1. Stämmer modersmålstalande svenskars föreställning om tidsrumslig 
ordningsföljd med det svenska språkets skriftriktning, det vill säga finns det en 
tidsrumslig preferens som löpande från vänster till höger? 

2. Kan eventuell variation inom svenskgruppen förklaras mot bakgrund av 
individuella skillnader i ålder, läsvanor och utbildning? 

 

1.1.2 Hypoteser 

1. Individer med svenska som modersmål föreställer sig företrädesvis tidsrumslig 

ordningsföljd i överensstämmelse med svenska språkets skriftriktning, det vill 

säga från vänster till höger. 

2. Forskning har visat att ju mer frekvent en individ har kontakt med ett 

skriftsystem desto mer påverkas individens mentala föreställning om tidsrumslig 

ordningsföljd i linje med skriftsystemets riktning (Nachson, 1981). Eventuell 

variation i föreställning om ordningsföljd kommer därför att variera som en 

funktion av individuella läsvanor. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges först en kort introduktion till hur tänkandet kring det vi kallar tid 
fungerar och vilka språkliga samband det finns däremellan. Därefter går jag över till 
skriftsystem och beskriver de fyra största i världen med fokus på hur de hanteras av 
användarna vad gäller skriftriktning. Sedan presenteras en översikt om aktuell 
psykolingvistisk forskning om temporal ordningsföljd och skriftriktning.  

2.1 Tid, tidsmetaforer och mentala tidslinjer 

Ett av våra mest centrala – och samtidigt mest abstrakta – koncept är tid. Vad är tid och 
hur förhåller vi oss till den? Tid är ju egentligen inget som syns, hörs eller känns, om vi 
bortser från våra uppfunna artefakter av alla de slag, såsom klockor och datorer, som på 
ett eller annat sätt mäter och visualiserar tid. Det vi gör när vi talar om och tänker om 
det abstrakta begreppet tid är att vi använder oss av konkreta referenser härledda ur rum 
och rörelse, vilket betyder att tiden därför definieras utifrån jämförelser kring var i 
rummet vi befinner oss i respekt till omgivningen – i nutiden, framtiden eller dåtiden – 
vilket med en gemensam term kallas rumtid (Lakoff & Johnson, 1999:137ff). Betänk att 
du en dag skulle få höra en person säga ”min semester börjar månaden åt höger”, istället 
för ”nästa/kommande månad börjar min semester”. Du skulle med all sannolikhet bli 
mycket förvånad och kanske inte ens förstå vad personen menar, och det oavsett 
personens språkliga bakgrund eftersom man idag inte känner till något språk (förutom 
teckenspråk) som använder tidsrumsliga metaforer av typen ”månaden åt höger” 
(Santiago et al., 2007:512; Ulrich & Maienborn, 2010:128). Exemplet illustrerar att våra 
tidsmetaforer är djupt förankrade i vårt språk där vi behandlar tiden som om den 
befinner sig på en linje som går i riktningen bakåt-framåt med oss själva som en deiktisk 
referenspunkt (Santiago et al., 2007:512). Vi använder således tidsmetaforer och talar 
om tiden som om den kommer till oss framifrån, eller att vi själva rör oss framåt mot 
tiden (Boroditsky 2000:5). Enligt dessa tidsrumsliga uttryckssätt konstruerar språket en 
bild av att framtiden ligger framför talaren och dåtiden bakom talaren, som själv 
befinner sig i nutiden (den deiktiska referenspunkten). Samtidigt har studier kunnat 
påvisa att det finns kulturer som uppfattar tiden på ett omvänt sätt där dåtiden placeras 
framför talaren och framtiden bakom talaren (se Nunez & Sweetser, 2006; de la Fuente 
et al., 2014). Förklaringsmodellen som målas upp för detta lite mer ovanliga synsätt på 
tidsföljden är att dåtida händelser är kända och således ligger i talarens synfält, det vill 
säga framför hen, medan framtiden är fullständigt okänd och därför inte kan skådas 
(Lakoff & Johnson, 1999:141). Dessutom visar forskning att man bland annat i asiatiska 
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språk även uppfattar tiden som om den befinner sig på en vertikal tidslinje, vid sidan om 
den horisontella, där dåtiden placeras ovan och framtiden nedan (Boroditsky 2001). 
 Diskussionen ovan visar således att det bland världens språk finns flera olika sätt att 
uttrycka tidsbegreppen, men att rumtiden är en gemensam nämnare i denna mångfald. 
Men vad är det som bestämmer på vilket sätt vi låter tiden representeras av rummet - är 
det godtyckligt eller bestäms detta av kulturella konventioner? Kan det vara så att ett 
språks skriftsystem har betydelse för hur vi tänker oss tiden i termer av framtid/dåtid? 
Utan att tänka för mycket skulle vi nog svara nej på frågan om skriftsystemens påverkan 
på rumtiden, åtminstone vad gäller det latinska skriftsystemet (där svenska ingår) 
eftersom vi i princip aldrig talar om dagen/månaden/året till höger eller vänster om 
nutiden. Men när det gäller asiatiska språk, exempelvis kinesiska varieteter, som har 
vertikalt skriftspråk och dessutom vertikala tidsmetaforer (Bergen & Chan Lau, 2012:2) 
kan man misstänka att språkets skriftsystem är relaterat till hur människan hanterar 
rumtiden. 
 Olika rön har kunnat visa att det i våra västerländska sinnen ser ut att samverka två 
olika mentala tidslinjer, vilka går i riktningen bak-fram men även vänster-höger 
(Santiago et al., 2007:515; Bonato et al. 2012). Mekanismerna bakom de samverkande 
tidslinjerna förbryllar, och man är oenig om vilka faktorer det är som styr aktiverandet 
av det ena eller andra systemet och huruvida man bör skilja på vad de olika tidslinjerna 
representerar i termer av rum, tid och siffror (Bottini et al., 2015:71). Det kan förhålla 
sig så att olika typer av tidsrumsliga organiseringar representeras av skilda tidslinjer. 
Beroende av den aktuella kognitiva operationen, såsom organiseringen av ordningsföljd 
eller tidshändelser med en deiktisk referenspunkt, aktiveras kanske det ena eller andra 
systemet (Hendricks & Boroditsky, 2015:429f). 
 

2.2 Skriftsystem i världen 

Man uppskattar att det idag finns någonstans runt 7000 olika språk runtom i världen, 

även om ingen vet exakt hur många det finns eller ens har funnits (Boroditsky, 2011:1). 

Dessutom vet vi att den muntliga kommunikationen har en mycket lång historia, många 

tiotusentals år, och att den skriftliga kommunikationen är en relativt ny uppfinning. 

Skriften dateras ca 5000 år tillbaka i tiden och de som räknas som de första skribenterna 

var sumererna, vilka bodde där Irak idag ligger, och som alltså skapade det vi idag 

kallar för kilskrift, det vill säga enkla stämpelmärken i lera (Melin, 2000:11ff). Detta var 

ett viktigt steg i skriftutvecklingen, där informationen dessförinnan förmedlats mellan 

människor i form av bilder, kartor eller målningar av olika slag (Tversky et al., 

1991:516). Kilskriften spreds till kringliggande länder, förädlades alltmer och lade 
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sannolikt grunden för den fortsatta skriftutvecklingen med bland annat den egyptiska 

skriften. Den egyptiska skriften torde sedan ha kommit i kontakt med den feniciska 

kulturen (ett semitiskt folkslag, se nedan under semitisk skrift), och det är från 

feniciernas skriftsystem som det latinska alfabetet, det vill säga vårt eget, härstammar 

och sannolikt även dagens semitiska och indiska skriftsystem (Melin, 2000:35ff). 

 Fortsättningsvis beskriver jag mycket kortfattat och de för den här uppsatsen 

viktigaste delarna i de fyra största skriftsystemen i världen, det vill säga det latinska 

alfabetet, kinesisk skrift, semitisk skrift (arabiska och hebreiska) samt indisk skrift.1 

       

2.2.1 Latinska alfabetet 

Vårt latinska alfabet är en av flera avläggare från grekiskan, vars alfabetiska princip 

blev till då grekerna kom i kontakt med det feniciska skriftsystemet och helt sonika 

bytte ut obehövliga konsonanter mot vokaler. Huvudprincipen är att varje bokstav i 

alfabetet har ett eget ljudvärde, fonem, och kombinationen av dessa enheter kan bilda ett 

i princip oändligt antal betydelser, dvs. morfem (Melin, 2000:37). 

 Vad gäller skriftriktningen kan man se att den under historiens lopp gått åt lite olika 

håll. Alldeles i början skrevs kilskriften från vänster till höger, och anledningen var helt 

enkelt pragmatisk; högerhänta riskerade annars att sudda ut tecknen. I och med nya 

uppfinningar av skriftmaterial ändrades skriftriktningen och egyptierna och fenicierna 

skrev istället från höger till vänster. Grekerna i sin tur skrev i båda riktningarna. Till slut 

etablerades riktningen från vänster till höger, även om man inte riktigt vet orsaken till 

detta, och det är denna riktning som idag är standard i det latinska alfabetet, det vill säga 

i de ”västerländska språken” (Melin, 2000:41). 

 

2.2.2 Kinesisk skrift 

Det näst största skriftsystemet i världen är kinesisk skrift med över 1,3 miljarder 

användare och huvudprincipen är logografisk skrift vilket betyder att varje morfem 

skrivs med ett särskilt tecken, vilka kan bestå av fem olika typer (Nationalencyklopedin, 

2015). Totalt omfattas det kinesiska skriftsystemet av ca 55 000 olika tecken, men då 

räknas många ålderdomliga tecken in vilket gör att en normalanvändare klarar sig med 

7000-8000 tecken (Melin 2000:102). 

                                                
1 Notera att alfabet och skriftsystem inte nödvändigtvis behöver vara synonymt i dessa 
sammanhang eftersom ett skriftsystem kan vara av olika typ. Exempelvis betecknas det latinska 
skriftsystemet som ett alfabet, vari svenska, engelska med många fler ingår, medan det 
kinesiska (och andra östasiatiska) är ett logografiskt skriftsystem. 
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 Vad gäller skriftriktningen skrivs traditionell kinesiska vertikalt, uppifrån och nedåt, 

i kolumner som läses från höger till vänster, vilket dock är ovanligt idag där den 

moderna kinesiskan tagit över och vanligen skrivs horisontellt från vänster till höger, 

precis som det latinska alfabetet, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Kinesiska skrivs i olika riktningar, traditionellt, uppifrån och ned från höger till vänster, 
eller modernt, från vänster till höger som exempelvis engelskan (Bergen & Chan Lau, 2012:2). 
 
 
2.2.3 Semitisk skrift: arabiska och hebreiska 

Semitisk skrift är det tredje största skriftsystemet i världen, vari det arabiska och 

hebreiska språket ingår. Det arabiska språket är mycket utbrett och används i 

Mellanöstern, Nordafrika och delar av Asien, medan det hebreiska språket är mycket 

begränsat och nästan uteslutande används i Israel. De två språken är dock mycket 

närbesläktade och skrivs med likartade alfabet, och det som förenar deras skriftsystem 

är framförallt skriftriktningen från höger till vänster (Melin, 2000:76). 

 Vad gäller skriftriktningen finns det en del mindre men viktiga skillnader mellan det 

arabiska och hebreiska skriftsystemet, beroende på om man fokuserar hela ord eller 

enstaka bokstäver: 

 

[A]lthough both Hebrew and Arabic are written from right to left, Arabic script is 

connected and Hebrew is not, and each character in Arabic is formed right-to-left, while 

most characters in Hebrew are formed left-to-right. (Tversky et al., 1991:519)  

   

Båda skriftsystemen skrivs alltså från höger till vänster, men de enskilda arabiska 

bokstäverna som bildar orden binds ihop medan detta inte görs i hebreiska 

skriftsystemet. Dessutom formas de enskilda bokstäverna i arabiska skriftsystemet från 

höger till vänster medan de hebreiska bokstäverna mestadels formas från vänster till 

höger. Förutom dessa skillnader lär sig hebreiska barn tidigt att skriva siffror och räkna 

från vänster till höger, precis som i de västerländska språken, medan arabiska barn tidigt 
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lär sig att räkna från höger till vänster (Tversky et al., 1991:519). Med andra ord består 

det hebreiska skriftsystemet av en mix av riktningar från höger till vänster och vänster 

till höger på olika nivåer, medan det arabiska skriftsystemet konsekvent håller sig till 

skriftriktningen höger till vänster.  

 

2.2.4 Indisk skrift 

Avslutningsvis ska vi mycket kort beröra det fjärde största skriftsystemet i världen, 

indiskans devanagari. Detta används för det klassiska indiska språket sanskrit, för hindi 

samt ett antal andra indiska språk. Vad gäller skriftriktningen löper den från vänster till 

höger, precis som det latinska alfabetet (Melin 2000:118f). 

   

2.3 Sambandet mellan skriftriktning och mentala föreställningar 
om temporal ordningsföljd 

I en klassisk studie av Tversky et al. (1991) undersöktes den temporala ordningsföljden 

och dess ökningsriktning (eng. direction of increases) bland grafiskt material, dvs. 

bilder av något slag, för att se om vår kognition i detta avseende är universellt eller 

kulturellt styrd. Urvalet bestod av ca 1200 barn, ungdomar och vuxna, från förskolan 

och uppåt, vilka hade tre olika modersmål: engelska, arabiska (ej vuxna) och hebreiska. 

Genom olika uppgifter fick försökspersonerna placera flera mindre bilder på ett större 

vitt ark i den ordning som de uppfattade att bilderna representerade. Bilderna kunde 

föreställa olika typer av mat, exempelvis frukost, mellanmål eller middag, eller så kunde 

bilderna bestå av olika typer av aktiviteter som alla människor gör under en dag: att 

stiga upp ur sängen, att bege sig till skolan eller att gå och lägga sig. Försökspersonerna 

erhöll dessa bilder en i taget och ombades sedan att placera alla småbilder på det stora 

vita arket. Inga instruktioner gavs om hur eller i vilken ordning barnen skulle placera 

bilderna på arket. Vad gäller resultatet visade det sig för samtliga åldersgrupper att 

engelsktalande föredrog att placera bilderna från vänster till höger, hebreiska både från 

vänster till höger och höger till vänster, och arabiska från höger till vänster och uppifrån 

och ned (Tversky et al., 1991:531f). Resultaten går i linje med tidigare forskning som 

visat att preferensen för vänster-högerriktningen är starkare hos engelsktalande än 

preferensen att använda höger-vänsterriktningen i språk där läsning och skrivning sker 

från höger till vänster. Och när det gäller de hebreiska ungdomarna kunde man se en 

direkt koppling mellan riktningspreferens och tidpunkten de började lära sig engelska i 

skolorna, vilket normalt sker tidigare än hos arabiska barn (Tversky et al., 1991:540). 
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 I studien resonerar Tversky et al. (1991) om att vi alla möjligtvis har ett universellt 

sätt att uppfatta ordningsföljd eller riktningsökning (ej att likställa med tid här), vilket 

skulle ha att göra med den vertikala riktningen upp/ned, där gravitationen och den 

kanoniska riktningen hos människan, det vill säga vår orientering framåt i rummet, 

spelar en nyckelroll. Upp/ned-dimensionen är också något som ofta framträder i bilder, 

där ”bra” och ”mera” ofta avspeglas uppåt/toppen och ”dåligt” och ”mindre” i 

nedåt/botten, vilket man inte kan säga om dimensionen höger/vänster, även om den 

största delen av mänskligheten är högerhänt vilket kan förstärka preferensen för 

riktningen åt höger (Tversky et al., 1991:518). Avslutningsvis menar Tversky et al. 

(1991:546) att även om tid uppfattas som att den går i endera (skrift)riktning, är den inte 

klart specificerad i någon universell, eller specifik riktning. Slutsatsen de drar är att det 

sannolikt är all skrift som vi har runt omkring oss som kraftigt påverkar vår uppfattning 

av rumtid i den riktning som skriften dikterar. 

 Studien av Tversky et al. (1991) är intressant på grund av dess storlek och 

jämförandet mellan olika språk, men den utesluter inte att det skulle finnas andra 

kulturella faktorer (exempelvis konstruktionen av tidsmetaforer eller hur kalendrar, 

heliga skrifter eller andra artefakter är konstruerade) som ligger bakom skillnaderna om 

uppfattningen av rumtid hos individer med erfarenheter av olika skriftsystem. 

 En liknande studie har utförts av Bergen och Chan Lau (2012) som lät vuxna 

försökspersoner placera mindre bilder av olika slag på ett större ark, i den ordning som 

de själva ansåg var passande. Bilderna bestod av fem serier med tre olika bilder i varje 

serie som visade en tidsutveckling i olika karakteristiska livsstadier, såsom bebis – 

flicka – kvinna, vilket alltså skulle symbolisera ordningsföljd temporalt. För att utesluta 

andra kulturella faktorer än språk och skriftsystem på uppfattningen av temporal 

ordningsföljd testade man ett tiotal engelsktalande och två kinesisktalande grupper med 

ett trettiotal vardera från Kina respektive Taiwan (samtliga högerhänta). Både kineser 

och taiwaneser talade modersmålet mandarin (eng. Standard Mandarin) och var 

engelska andraspråkstalare i olika grader. Samtliga försökspersoner hade en 

universitetsutbildning, vilket betyder en väl utvecklad litteracitet (läs- och 

skrivkunnighet) när det gäller modersmålet. 

Trots att kineser och taiwaneser står varandra mycket nära rent kulturellt skiljer sig 

deras skriftriktning åt, se figur 2 nedan. 
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Figur 2. Skriftriktning i engelska, kinesiska och taiwanesiska. På det kinesiska fastlandet skrivs 
kinesiska mestadels som engelska, från vänster till höger, medan taiwanesiska mestadels skrivs 
uppifrån och nedåt med början från höger (Bergen & Chan Lau 2012:2). 
 

Vad gäller resultaten uppvisade försökspersonerna fem olika typer av temporal 

ordningsföljd för de olika bildserierna, se figur 3. De med engelska som modersmål 

hade en konsekvent vänster- till högerriktning vid arrangemanget med bilderna, och de 

kinesiska arrangerade bilderna med klar dominans från vänster till höger, men även 

uppifrån och nedåt Taiwaneserna däremot använde samtliga riktningar när de 

arrangerade bilderna temporalt även om två riktningar var de dominerande och 

användes lika frekvent, nämligen vänster till höger samt uppifrån och nedåt (Bergen och 

Chan Lau 2012:3f). 

 
Figur 3. De fem observerade arrangemangen av bilderna hos engelska, kinesiska och 
taiwanesiska försökspersoner. Riktningsförklaringar: BT = från botten till toppen, TB = från 
toppen till botten, CW = medurs cirkulärt, RL = från höger till vänster, LR = från vänster till 
höger  (Bergen & Chan Lau 2012:4). 
 

Enligt Bergen och Chan Lau (2012) ligger resultaten för de engelsktalande 

försökspersonerna helt i linje med tidigare forskning som visat att skribenter som 

använder latinska alfabet, i det här fallet engelsktalande, konsekvent verkar hålla sig till 

vänster-högerriktning när det gäller den temporala ordningsföljden. Att de kinesiska 

försökspersonerna uppvisade en dominerande vänster-högerriktning var inte heller 

förvånande, eftersom den dominerande skriftriktningen i den moderna kinesiskan 
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fungerar som i det latinska alfabetet, från vänster till höger. Av försökspersonerna var 

det fem som arrangerade bilderna uppifrån-nedåt, vilket författarna menar bland annat 

kan bero på det kinesiska samhällets byte av skriftriktning på 1950-talet. 

 

One explanation for these results is continuing cultural presence of the TB writing system 

in old texts that predate the shift to LR in the 1950s, or on other artifacts, like Calligraphy 

and signage on government buildings. (Bergen & Chan Lau, 2012:4) 

 

För att förstå taiwanesernas varierande arrangemang av bildserierna utförde Bergen och 

Chan Lau (2012) korta intervjuer med försökspersonerna efter testerna där forskarna 

frågade varför bildserierna hade arrangerats i dessa olika ordningsföljder. När det gäller 

riktningarna från vänster till höger, uppifrån-nedåt och höger till vänster menade 

försökspersonerna att deras val av arrangemang berodde av deras läsvanor. Valet av 

uppifrån-nedåt från höger till vänster kan förklaras med att denna skriftriktning är den 

dominerande i det taiwanesiska samhället, medan riktningen från vänster till höger 

delvis kan förklaras med engelskans inflytande på försökspersonerna, vilka var engelska 

andraspråkstalare. Valen av de andra ordningsföljderna uppgavs ha andra orsaker än 

läsvanor, där riktningen nedifrån-uppåt förklarades med att ”växande saker” går i denna 

riktning, och riktningen medurs cirkulärt innefattade cirkulära resonemang om bland 

annat reproduktion (Bergen & Chan Lau, 2012:4). 

 Vad gäller Bergen och Chan Lau:s (2012) resultatriktning nedifrån-uppåt är det en 

intressant jämförelse man kan göra med resonemangen hos Tversky et al. (1991) och 

med det som de kallar den vertikala riktningen, vilket möjligtvis kan var en universell 

företeelse. Detta betyder i sådana fall att människors uppfattning av den temporala 

ordningsföljden inte i en absolut mening påverkas av ett språks skriftriktning, utan att 

det finns flera andra faktorer, en del kanske universella, som har betydelse för ens 

perception och kognition vad gäller den temporala ordningsföljden. En sådan faktor 

som till viss del kan ha betydelse för kinesernas (och möjligtvis taiwanesernas) val av 

riktningen uppifrån-nedåt är de vertikala tidsmetaforer som existerar i asiatiska språk 

(se Tid, tidsmetaforer och mentala tidslinjer). 

 Slutsatsen Bergen och Chan Lau drar av sin studie är att ett språks skriftsystem 

påverkar människors uppfattning och användning av rummet för att till exempel 

organisera tiden. Dessutom är det möjligt att skriftsystemets påverkan rör sig utanför 

rumtiden och har ett inflytande på andra kognitiva operationer, såsom kulturella 

praktiker och värderingar (2012:5). 
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 När det gäller den psykolingvistiska forskningsmassan och skriftriktningens effekter 

finns det många exempel på studier som påvisar variationer mellan olika språkgrupper, 

såsom engelska kontra arabiska till exempel. Betydligt svårare är det att hitta studier 

som har undersökt variationer inom enskilda språkgrupper, så kallad 

intragruppsvariation. Det finns dock några undantag, vilka nu kommer att presenteras.  

 I en tidig studie av Nachshon (1981) undersökte man riktningspreferensen hos vuxna 

individer med modersmålen engelska, hebreiska och arabiska, och resultaten ligger i 

linje med det som Tversky et al. (1991) hittade. Det som är intressant med Nachshon 

(1981) är att även effekten av skriftriktningen och skillnader inom den arabisktalande 

gruppen undersöktes, och det man såg var att preferensen för en viss riktning kan 

variera beroende av individens läsvanor. I jämförelsen mellan urbana arabisktalande och 

kulturellt isolerade beduiner visade data att urbana arabisktalandes preferens från höger 

till vänster var svagare än för beduinerna, vilket förklaras av urbana arabisktalandes 

kontakt med det engelska språket i skolan. Slutsatsen forskarna drar är att ju mer 

kontakt med ett språk och dess skriftsystem desto större effekter får det för en individs 

riktningspreferens för ordningsföljden (Nachshon, 1981:207). 

 Zebian (2005) undersökte den mentala sifferlinjen (eng. the mental number line) hos 

språkgrupper med olika skriftsystem och om det fanns något samband mellan rumsligt 

tänkande och ett språks skriftriktning. Försökspersonerna var enspråkiga individer med 

engelska respektive arabiska som modersmål, arabisk-engelska tvåspråkiga samt 

illitterata arabisktalande som endast kunde ”läsa” arabiska siffror. Det man utgick ifrån 

var den så kallade SNARC-effekten (eng. Spatial Numeric Association Response Code 

Effect) som innebär att enspråkiga individer med engelska som modersmål tänker sig 

siffror på en linje med små magnituder till vänster och större magnituder till höger om 

linjen, det vill säga att ordningsföljden löper från vänster till höger. Resultaten visade 

bland annat att enspråkiga med arabiska som modersmål uppvisar en omvänd SNARC-

effekt, det vill säga att de tänker sig ordningsföljden som löpande från höger till vänster, 

i likhet med deras skriftsystem. Det intressanta med studien är att de illitterata inte 

uppvisar denna omvända effekt, varpå Zebian drar slutsatsen att det är individens 

läsvanor i ett visst skriftsystem som påverkar riktningspreferensen för ordningsföljden i 

den mentala sifferlinjen. 

 Avslutningsvis måste även Tversky et al (1991) framhållas vad gäller 

intragruppsvariation eftersom försökspersonerna med engelska och hebreiska som 

modersmål i deras undersökning var i varierande ålder, från barn till ungdomar och även 
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vuxna individer. Om man studerar deras resultat för ordningsföljd i olika experiment för 

engelsktalande kan man se att preferensen för vänster till höger ser ut att bli starkare 

med ökande ålder. För barnen gällde att preferensen för vänster till höger låg på 

omkring 60-70 %, för ungdomar hade preferensen ökat till drygt 70 % och för de vuxna 

engelsktalande hade andelen ökat till omkring 80 % (Tversky et al., 1991:531ff). Man 

kan således ur studien utläsa att individer med engelska som modersmål har en stark 

preferens tidigt för att tänka sig ordningsföljden som löpande från vänster till höger. 

Samtidigt verkar det som att denna preferens förstärks under uppväxten med stigande 

ålder, vilket sannolikt har att göra med en ökande litteracitet i modersmålsämnet.         
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3 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras studiens empiriska del. Till att börja med ges en redogörelse 

för de metodologiska aspekterna som empirin grundar sig i, följt av dess fördelar och 

nackdelar. Därefter presenteras i nämnd ordning deltagare, material, procedur samt 

etiska ställningstaganden. 

 

3.1 Metod 

För att undersöka uppfattning av temporal ordningsföljd hos individer med svenska som 

modersmål samlades data in genom ett modifierat kognitivt experiment, hämtat från 

Casasanto (2009). Dessutom samlades empiri in med en språklig bakgrundsenkät, dvs. 

en allmän del för faktorer såsom kön, ålder, språkkunskaper och så vidare, samt en 

specificerad del för kartläggning av deltagarnas läs- och skrivvanor. Föreliggande studie 

har således en experimentell ansats och använder en kvantitativ analys för att kunna 

mäta och värdera den observerade empirin. 

 

3.1.1 Metodkritik 

Det finns både fördelar och nackdelar med en kvantitativ analys (Denscombe, 

2009:364). Viktiga fördelar är att kvantitativa data ger forskaren möjligheter att tillgripa 

statistiska beräkningsmetoder baserade på matematiska principer, vilket stärker studiens 

objektivitet och tillit. Dessutom baseras mätningen på kvantitativa data, som går relativt 

snabbt att analysera, och inte på kvalitativa intryck där forskarens subjektivitet kan 

spela en större roll. Kritik som kan riktas mot metoden ifråga kan vara kvaliteten på 

data, vilken kan variera beroende på experimentens utformning som måste vara noga 

genomtänkta och utförda. Dessutom kan resultatet (i värsta fall) ge falska förespeglingar 

när det tolkas, eftersom resultatet som framkommer är beroende av de beslut som fattats 

vid analysen (Denscombe, 2009:365).  

 

3.2 Deltagare 

Totalt samlades empiri in från 232 vuxna med svenska som modersmål. Insamlingen 

skedde under fyra skilda tillfällen där den stora majoriteten (knappt 90 %) av de som 

deltog i undersökningen var universitetsstuderande på olika program/kurser, mestadels 

på grundnivå. Av 232 deltagare fick 24 uteslutas eftersom det i efterhand visade sig att 

de hade ett annat modersmål än svenska, eller att de svarat ofullständigt/felaktigt på 
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olika sätt. Totalt användes således data från 208 deltagare i analysen. När det gäller 

utbildningsbakgrund bland dessa hade en deltagare slutbetyg från grundskolan, medan 

majoriteten av deltagarna (ca 82 %) hade en avlagd gymnasieexamen. Resten av 

deltagarna hade en universitets- eller högskoleexamen. Deltagarnas ålder varierade 

mellan 17-64 år (medelålder 26 år). Fördelningen mellan män och kvinnor var relativt 

jämn (43 % kvinnor). 88 % av deltagarna var högerhänta och resten vänsterhänta, med 

undantag av två deltagare som var ambidextra (tvåhänta). Denna fördelning ligger helt i 

linje med hur det vanligtvis ser ut i befolkningen (Nationalencyklopedin, 2015).    

 

3.3 Material 

Materialet bestod av två delar: ett experiment och en enkät. Experimentet var en 

tvåsidig ”tidsdiagramuppgift” (eng. temporal diagram task), vars original hämtats från 

Casasanto (2009, experiment 1), men som nu modifierats för att passa syftet med denna 

undersökning. Den första sidan innehöll en kort mening och en instruktion (se nedan). 

Den andra sidan visade en tecknad figur, kallad Anders, sedd uppifrån, med en box till 

vänster respektive till höger om figuren (se figur 4). Meningen och instruktionen på sida 

ett kunde presenteras enligt följande: 

 

Igår besökte Anders en vän som gillar växter, och imorgon ska han besöka en vän som 

gillar djur. Tänk dig att boxarna på nästa sida representerar dessa händelser, och att 

Anders är figuren som står mellan boxarna. Rita en växt i den box som du tycker 

representerar det som hände igår, och ett djur i den box som du tycker representerar det 

som ska hända imorgon. (Instruktioner för tidsdiagram, presentationsserie 1) 

 

 
 

Figur 4. Tidsdiagramuppgift med en tecknad figur kallad Anders sedd uppifrån (mitten), med en 
box till vänster respektive till höger där deltagarna ska markera den box som de uppfattar som 
dåtid/framtid i enlighet med medföljande presentationsserie. 
 

Totalt konstruerades fyra olika presentationsserier där placeringen av orden "växter" 

och "djur" omkastades (eng. counterbalancing), liksom "igår" och "imorgon". Detta 
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gjordes för att utjämna eventuella effekter av presentationsordning på 

tidsdiagramresultatet. 

 Den andra delen av materialet var en enkät som bestod av två olika delar. Del 1 

gällde deltagarnas bakgrund och rörde försökspersonernas kön, ålder, hänthet, vilka 

språkliga kunskaper de hade (det vill säga vilka ytterligare språk de kunde läsa och 

skriva, utöver svenska) samt vilken utbildningsbakgrund försökspersonerna vid 

insamlingstillfället hade, se bilaga A.2 Del 2 samlade information om 

försökspersonernas läsvanor, med frågor om vilka olika typer av svenska texter de läser 

(i pappersform eller digitalt), och hur ofta. Utöver detta skulle försökspersonerna 

uppskatta hur många timmar i veckan de i genomsnitt läser svenska texter (oavsett 

texttyp). Slutligen skulle de i del 2 själva värdera sin läsfärdighet på en skala mellan 1 

(= dålig) och 5 (= utmärkt), se bilaga B. 

 Experimentet och enkäten häftades ihop, och då experimentet bestod av fyra olika 

presentationsserier fanns det fyra olika versioner tillgängliga, numrerade 1-4.   

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Materialet samlades in i fyra omgångar och vid samtliga tillfällen var det en 

massinsamling i lektions- eller föreläsningssalar på olika lärosäten. Deltagargrupperna 

var i tre av fyra tillfällen många tiotal, medan en grupp bestod av ett mindre antal om 

knappt 20 deltagare. Experimenten började med att jag i helklass gav kortfattad 

information om vad studien handlade om (utan att röja några detaljer som kunde 

påverka deltagarnas beteende), att deltagande var frivilligt, samt att det insamlade 

materialet, i anonymiserad form, endast skulle användas i forskningssyfte. Jag upplyste 

även om att materialet bestod av flera versioner, av den anledningen att de inte skulle 

hjälpa varandra. Sedan fick varje deltagare individuellt fylla i ett av de fyra olika 

häftena, och tiden det tog för deltagarna att slutföra sina häften varade normalt ca 5-10 

minuter. Efter slutförandet fick varje deltagare skriva på ett informerat samtycke. 

                                                
2 Anledningen till att deltagarnas hänthet och kön kartlades beror på att tidiga studier menat att 
dessa faktorer kan ha betydelse för riktningspreferensen (Tversky et al. 1991). Senare studier 
har dock inte kunnat påvisa några könsskillnader. Vad gäller häntheten är det i dagsläget oklart 
huruvida detta verkligen är en påverkansfaktor för just riktningspreferensen eller inte. Aktuella 
studier undviker ibland detta eventuella spörsmål genom att endast undersöka högerhänta 
försökspersoner (se exempelvis Bergen & Chan Lau, 2012). Kartläggningen av hänthet och kön 
i föreliggande studie är således ingenting som förväntas ge något utslag, utan finns endast med 
som en slags extra kontroll och substans för deltagarnas bakgrund. 
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 Efter datainsamlingen utfördes kodning av svaren som analyserades statistiskt (i 

Microsoft Excel). Vad gäller data från experimentet kan vi exempelvis titta på 

presentationsserie 1 (se ovan, under material) där ”växter” står för igår och ”djur” står 

för imorgon. Deltagare som för denna serie har ritat en växt i den vänstra boxen får här 

boxval = 0, och ingår således i den så kallade imorgon höger-gruppen, dvs. deltagare 

som placerar framtida skeenden till höger. Deltagare som för samma serie har ritat en 

växt i den högra boxen får boxval = 1, och ingår därför i den så kallade igår höger-

gruppen, som placerar dåtida skeenden till höger. 

 Empirin från experimentet kompletterades med informationen från den språkliga 

bakgrundsenkäten för respektive deltagare/häfte, exempelvis kön, ålder och så vidare. 

Vad gäller försökspersonernas läsvanor kodades svaren från de olika parametrarna in 

för respektive deltagare/häfte. 

 I den statistiska analysen beräknades medelvärde och standardavvikelse (för alla 

variabler) och t-test utfördes för bakgrundsvariablerna hos de två boxvalsgrupperna. T-

testet är ett statistiskt signifikanstest som används för att påvisa huruvida två gruppers 

medelvärden skiljer sig åt. Här utgår man från nollhypotesen och antar att ingen skillnad 

mellan datagrupperna kommer att påvisas i analysen. T-testet visar sannolikheten, p, för 

att skillnaden mellan de två datagrupperna beror på något annat än en tillfällighet. Ett 

samband i data är verkligt och genuint om sannolikheten (för en tillfällighet) är mindre 

än 1 av 20, det vill säga p<0,05 (Denscombe, 2009:345f). 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

För att insamlingen skulle gå att göra utan målsmäns godkännande beslöts att endast 

insamla det empiriska materialet med vuxna försökspersoner (över 16 år). Vid varje 

insamlingstillfälle berättades kort om syftet med undersökningen och försökspersonerna 

erhöll först muntlig information, och sedan skriftlig, om att materialet endast skulle 

komma att användas för vetenskapligt syfte och att ingen möjlighet till identifikation av 

individer förelåg. Dessutom informerades att medverkan var helt frivillig och att de som 

ville kunde avstå från att medverka (vilka också några deltagare gjorde genom att inte 

skriva på samtycke). Studien följer således Vetenskapsrådets etiska kod där 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande är centralt (Stensmo 2002:26f).  
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras först resultaten från experimentet med tidsdiagramuppgiften, 

följt av resultaten från bakgrundsenkätens allmänna del samt de viktigaste variablerna 

för deltagarnas läsvanor. 

 

4.1 Experiment: tidsdiagramuppgift 

Resultaten från experimentet med tidsdiagramuppgiften visar att av 208 deltagare valde 

majoriteten (85,6 %) att placera ”imorgon” i boxen höger om figuren Anders (imorgon 

höger-gruppen), medan 30 deltagare (14,4 %) istället valde att placera ”igår” i boxen till 

höger om Anders (igår höger-gruppen). Figur 5 visualiserar resultaten av deltagarnas 

boxval. 

 

 
Figur 5. Fördelning av deltagare som i tidsdiagramuppgiften valde att placera ”igår” höger om 
figuren, 14,4 % (mörk, undre del av stapel), och ”imorgon” till höger, 85,6 % (ljus, övre del av 
stapel).  
 

4.2 Bakgrundsvariabler 

För att undersöka om det fanns något samband med variablerna från den språkliga 

bakgrundsenkäten och boxvalen i experimentet, beräknades medelvärden och 

standardavvikelser på samtliga variabler och med hjälp av dessa utfördes t-test. Tabell 1 

visar igår höger-gruppens och imorgon höger-gruppens medelvärden och 

standardavvikelser på bakgrundsenkätens variabler (dvs. ålder, läsfärdighet och 
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läsvanor), samt p-värde från t-test som jämför dessa gruppers värden på var och en av 

variablerna. 

  
Tabell 1: Medelvärden (medel) och standardavvikelser (st avv) samt p-värde (t-test) på 
bakgrundsvariablerna enligt boxvalsgrupp. 
 

Bakgrundsvariabel Igår höger-grupp Imorgon höger-grupp p-värde  

(t-test) Medel St avv Medel St avv 

Ålder (år) 22.9 3,4 26.5 9,4 0,044 

Sv läsfärdighet (1-5) 4,0 0,9 4,0 0,8 0,862 

Läs skönlitteratur (0-3) 2,4 0,6 2,1 0,8 0,021 

Läs kurslitteratur 1,0 0,6 1,1 0,6 0,575 

Läs arbetstexter 1,8 0,7 1,8 0,8 0,758 

Läs dagstidning/tidskrift 1,1 0,9 0,9 0,9 0,385 

Läs e-post 0,5 0,7 0,4 0,6 0,629 

Läs sms 0,1 0,3 0,2 0,5 0,325 

Läs inlägg soc.-media 0,2 0,5 0,3 0,7 0,494 

Läs snigelpost 2,1 0,7 1,9 0,6 0,131 

Läs recept n/a n/a 1,0 n/a n/a 

Läs barnböcker (högläs) n/a n/a 0,0 n/a n/a 

Läs speltext på dator/tv n/a n/a 0,5 0,7 n/a 

Läs musiktexter 1,0 n/a n/a n/a n/a 

 

Förklaring bakgrundsvariabler: ålder (deltagares ålder vid insamlingens tidpunkt); 
läsfärdighet (självskattning för svensk läsfärdighet i pappersform/digitalt, skala 1-5, där 
1 är ”dålig” och 5 är ”utmärkt”); läs skönlitteratur till och med läs musiktexter 
(frekvens för hur ofta deltagarna har läst den specifika typen av text, 0-3, där 0 = varje 
dag, 1 = flera gånger i veckan, 2 = ibland och 3 = aldrig). N/a betyder att det inte är 
applicerbart eftersom det inte finns något värde. 
 

Tabell 1 ger besked om att åldern bland deltagarna i de två grupperna skiljer sig åt. Igår 

höger-gruppen har en medelålder på 22,9 år, medan imorgon höger-gruppen är generellt 

äldre med en medelålder på 26,5 år. Resultatet för t-testet på åldersvariabeln mellan de 

två grupperna är statistiskt signifikant, p = 0,044, vilket säger oss att vi har hittat ett 

påvisbart samband mellan deltagarnas ålder och boxval. Detta innebär att deltagare 

med högre ålder var mer benägna att placera framtida skeenden till höger, medan 

deltagare med lägre ålder var mer benägna att placera dåtida skeenden till höger. 
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 När det gäller deltagarnas självskattning för läsfärdighet ligger grupperna exakt lika 

med ett medel på 4,0, och inget samband påvisas grupperna emellan. Däremot visar 

tabell 1 att grupperna skiljer sig åt vad gäller läsning av skönlitteratur, där deltagarna för 

igår höger-gruppen läser skönlitteratur mera sällan (2,4) jämfört med imorgon höger-

gruppen (2,1). Resultatet för t-testet på variabeln för läsning av skönlitteratur mellan de 

två grupperna är också den statistiskt signifikant, p = 0,021, vilket säger oss att vi här 

har hittat ett påvisbart samband mellan deltagarnas läsningsfrekvens av skönlitteratur 

och deras boxval. Detta innebär att deltagare som mer frekvent läser skönlitteratur var 

mer benägna att placera framtida skeenden till höger, medan deltagare som mindre 

frekvent läser skönlitteratur var mer benägna att placera dåtida skeenden till höger. 

 Vad gäller övriga läsvariabler ser man vid en jämförelse i tabell 1 att grupperna är 

mycket lika varandra. Igår höger-gruppen läser lite oftare kurslitteratur, sms och inlägg i 

sociala medier än vad imorgon höger-gruppen gör, och imorgon höger-gruppen läser lite 

oftare dagstidningar/tidskrifter, e-post och snigelpost än vad igår höger-gruppen gör. 

Men inga statistiska signifikanser påvisas genom t-tester för dessa övriga läsvariabler. 

När det gäller de fyra sista variablerna för läsning av recept, barnböcker (högläs), 

speltexter på dator/tv och musiktexter är det någon enstaka deltagare i respektive grupp 

som angett detta under kategorin ”annat”, varför data saknas (n/a) för den andra 

gruppen. Slutligen kan man vid en jämförelse mellan alla läsvariabler i tabell 1 se att det 

som båda grupperna allra mest frekvent läser är digitala texter, såsom sms, inlägg i 

sociala medier och e-post. 

 För att ta reda på om de två variablerna ålder och läsningsfrekvens av skönlitteratur 

korrelerar, dvs. är beroende av varandra, genomfördes Pearsons korrelationstest. Detta 

undersöker hur starkt sammanbundna de två variablerna är av varandra, och en rimlig 

relationskoefficient ligger mellan 0,3 och 0,8, där 0,3 betraktas som en svag korrelation 

medan 0,8 visar på en stark korrelation (Denscombe, 2009:348f). Vid en beräkning av 

korrelationen mellan de två variablerna erhölls ett korrelationsvärde, r = 0,3, som alltså 

är statistiskt signifikant. Detta innebär att det finns ett visst samband mellan ålder och 

läsningsfrekvens av skönlitteratur, i så mån att de äldre deltagarna är mer benägna att 

läsa skönlitterära texter. Som framgår av korrelationskoefficienten (0,3) rör det sig 

emellertid om ett samband som är så svagt att det nästan är negligerbart, vilket betyder 

att den ena variabeln inte bara är en bieffekt av den andra. Variablernas inverkan på 

föreställning om ordningsföljd är således oberoende av varandra. 
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 Vad gäller deltagarnas utbildningsbakgrund visar resultatet att samtliga har en 

gymnasieexamen, men också att 10 % av igår höger-gruppen har en avslutad 

universitetsexamen som högsta utbildning, medan motsvarande siffra för imorgon 

höger-gruppen är 19 %, se figur 6. 

 

 
 

Figur 6. Fördelning av deltagares utbildningsbakgrund. Fler deltagare hos imorgon höger-
gruppen har en avslutad universitetsexamen (19 %) än deltagare i igår höger-gruppen (10 %). 
 

Beräkningar för statistisk signifikans, t-test, påvisar dock inget samband för 

utbildningsbakgrunden mellan de olika grupperna (p = 0,245). 

 När det gäller kön och hänthet visar resultatet att det är mycket jämnt fördelat mellan 

grupperna, och t-testen ger inga påvisbara samband för dessa variabler. 

 Avslutningsvis visar resultatet av deltagarnas språkkunskaper, utöver svenska, att så 

gott som alla anser sig kunna läsa (och skriva) engelska, men att det också bland 

deltagarna återfinns diverse språkkunskaper från mestadels europeiska språk, såsom 

danska, tyska, franska eller spanska (vilka alla använder det latinska alfabetet). 

Ytterligare språkkunskaper från utomeuropeiska språk är mycket sällsynta bland 

deltagarna. En enda deltagare har kunskaper i arabiska och en i dari. Dessa två deltagare 

har dock uppgivit svenska som modersmål och båda uppvisar samma beteende som 

imorgon höger-gruppen, dvs. samma som majoriteten av deltagarna (trots att både 

arabiska och dari har en skriftriktning från höger till vänster).       
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5 Diskussion  
I detta avsnitt följer först en tolkning av resultaten där utfallet av experimenten och 

enkäten diskuteras och ställs mot de uppmålade hypoteserna. Avsnittet avslutas med en 

diskussion av det använda materialet under materialkritik.    

 

5.1 Tolkning av resultaten 

Föreliggande studie hade två syften. Primärt syftade den till att undersöka 

skriftriktningens effekter på vuxna individer med svenska som modersmål, närmare 

bestämt huruvida skriftriktning från vänster till höger har någon betydelse för 

tidsrumsliga föreställningar om ordningsföljd. Vidare syftade studien till att undersöka 

eventuell variation inom svenskgruppen och huruvida den uppfattade ordningsföljden 

kunde vara beroende av individernas läsvanor. För att få svar på frågan om erfarenheten 

med det svenska språkets skriftriktning påverkar vår kognition av temporal 

ordningsföljd med avseende på dåtid/framtid (igår/imorgon) genomfördes ett kognitivt 

experiment, tidsdiagramuppgiften. Samtidigt kartlades deltagarnas språkliga bakgrund 

och deras läsvanor genom en språklig bakgrundsenkät. Den primära hypotesen som 

ställdes upp i föreliggande studie löd: vuxna individer med svenska som modersmål och 

deras föreställning om den tidsrumsliga ordningsföljden följer det svenska språkets 

skriftriktning från vänster till höger. Utöver detta sattes en sekundär hypotes upp som 

löd: eventuell variation i föreställning om ordningsföljd kommer att variera som en 

funktion av individuella läsvanor. 

 Resultaten från experimentet visar att en majoritet av svenskgruppen, 85,6 %, tänker 

sig ordningsföljden som löpande från vänster till höger, medan 14,4 % tänker sig 

ordningsföljden som löpande från höger till vänster. Vad beträffar den primära 

hypotesen kan man således säga att den bekräftas. Även den sekundära hypotesen 

bekräftas genom att resultaten uppvisar en variation inom svenskgruppen och att det 

bland annat är individens läsvanor som har betydelse för variationen. Dessutom visar 

sig åldersfaktorn ha betydelse för riktningspreferensen och tillkommer alltså som något 

nytt när det gäller den sekundära hypotesen. De statistiska beräkningarna påvisar 

således ett samband mellan deltagarnas frekvens för läsning av skönlitteratur, deras 

ålder, och riktningspreferens för ordningsföljden. Detta betyder att ju äldre individen är 

och/eller ju mer frekvent individerna läser skönlitteratur (romaner), desto högre 

preferens för vänster till höger-orienterad tidsrumslig ordningsföljd. 
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 Tidigare studier om skriftriktningens effekter, exempelvis Tversky et al (1991) och 

Bergen och Chan Lau (2012), har oftast använt icke-verbala experiment i form av 

bildserier för att mäta preferensen för den temporala ordningsföljden. Resultaten i denna 

studie som även det använder ett icke-verbalt experiment (tidsdiagrammet) skiljer sig 

dock på den punkten att den använder en skriftlig instruktion istället för en muntlig. 

Oaktat denna skillnad i experimentell design eliciterar föreliggande experiment resultat 

som ligger i linje med tidigare forskning, i det avseendet att preferensen för att tänka sig 

den tidsrumliga ordningsföljden som löpande från vänster till höger är stark för 

användare av det latinska skriftsystemet. 

 Att en majoritet av de vuxna svenskarna tänker sig ordningsföljd som löpande från 

vänster till höger är således inte förvånande om man tittar på tidigare forskning med 

engelsktalande individer, även om siffran på 85 % är något högre än det som 

exempelvis Tversky et al. (1991) uppvisade i sin studie där motsvarande siffra låg runt 

80 %. Möjligtvis kan den något högre siffran i denna studie förklaras av att 

experimentet består av en skriftlig instruktion som därmed förstärker effekten av 

skriftriktningen (se nedan, under materialkritik). Detta ger en deltagare i studien till viss 

del uttryck för då den skriftligt kommenterar invid experimentets vänsterbox med ”igår 

eller först i texten”, och vid höger box ”imorgon eller andra i texten”. Å andra sidan är 

en skillnad på 80 % kontra 85 % inte statistiskt säkerställt och kan därför ligga inom 

felmarginalen.    

 Vad gäller den påvisade variationen angående riktningspreferensen i föreliggande 

studie är inte heller den särskilt förvånande, även om andelen kan diskuteras. Deltagarna 

som undersöks här är allihop i vuxen ålder inom ett långt åldersspann, 17-67 år, och har 

en väl utvecklad litteracitet, där båda grupperna värderar sin läs- och skrivkunnighet till 

en 4:a på en skala 1-5. Det är dock inte helt lätt att själv värdera sin litteracitet eftersom 

det inbegriper ett stort mått av subjektiv bedömning. Men tidigare psykolingvistisk 

forskning om skriftriktningens effekter (Nachshon, 1981; Tversky et al., 1991; Bergen 

& Chan Lau, 2012) visar att en individs läsvanor relativt tidigt internaliseras (redan i de 

lägre skolåren då barn lär sig att läsa och skriva), och att ett språks skriftriktning ger 

effekter på den tidsrumsliga organiseringen av ordningsföljden. Samtidigt verkar det 

som om skriftriktningens effekter till viss del förstärks under uppväxten (Tversky et al., 

1991). De belägg som styrker detta kommer dock oftast från studier där man har ställt 

olika språkgrupper mot varandra och kunnat visa på direkta effektskillnader i 

ordningsföljden mellan olika språks skriftriktning, exempelvis det latinska 
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skriftsystemets vänster-högerriktning mot det semitiska skriftsystemets höger-

vänsterriktning. Santiago et al. (2007:512) menar att skriftriktningens effekter på 

rumtiden fortfarande är ett relativt outforskat område och att vi egentligen inte vet så 

mycket om människors kognition i det avseendet. Med tanke på detta är det inte helt lätt 

att jämföra resultaten i föreliggande studie med tidigare studier eftersom dessa finns i 

begränsad omfattning, i synnerhet med avseende på intragruppsvariation hos vuxna 

individer. Någon enstaka studie har dock visat att det förekommer variation hos vuxna 

individer inom en och samma språkgrupp. Nachshon (1981) menade att det som verkar 

vara avgörande för riktningspreferensen för ordningsföljden är kontaktgraden med ett 

språks skriftsystem: ju mer kontakt med ett skriftsystem desto större effekt får det på 

riktningspreferensen. Resultaten i föreliggande studie visar att detta antagande ser ut att 

stämma, dvs. att intragruppsvariationen till viss del är beroende av individens läsvanor. 

Samtidigt finns det en diskrepans mellan Nachson och föreliggande studie. Då den förra 

jämförde mer eller mindre litterata individer jämför den senare individer som alla 

regelbundet läser olika medier för att se om deras läsvanor påverkar. Detta betyder att 

föreliggande studie har en lite mer finkornig analys än vad Nachshon hade.    

 Resultaten i föreliggande studie visar att de deltagare som har placerat igår till höger 

(igår höger-gruppen) har en lägre medelålder och ett kortare åldersspann (17-30 år) i 

jämförelse med deltagare som istället placerat imorgon till höger (imorgon höger-

gruppen), vilka har en högre medelålder med ett längre åldersspann (19-64 år). Det är 

med andra ord relativt sett yngre individer som ingår i igår höger-gruppen i jämförelse 

med imorgon höger-gruppen. Och när dessa grupper ställs mot varandra i ett 

signifikanstest erhålls ett statistiskt samband, vilket alltså betyder att åldern är en faktor 

att räkna med vad gäller skriftriktningens effekter på uppfattningen av temporal 

ordningsföljd. Vidare kan man bland resultaten utläsa att frekvensen för läsning av 

skönlitteratur skiljer sig åt grupperna emellan, där igår höger-gruppen läser 

skönlitteratur mer sällan än vad imorgon höger-gruppen gör. Det statistiska sambandet 

är starkt för bakgrundsvariabeln ”läs skönlitteratur” när dessa grupper ställs mot 

varandra, vilket kan betyda att en vuxen individ med svenska som modersmål som läser 

mycket skönlitteratur sannolikt påverkas i sin kognition vad gäller tidsrumslig 

ordningsföljd och dess preferens från vänster till höger.  

 Observationen man kan göra av experimentet och dess påvisbara samband med ålder 

och frekvens för läsning av skönlitteratur är som följer: 
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• En majoritet (ca 85 %) av vuxna individer med svenska som modersmål där 

samtliga har en avslutad gymnasieexamen innehar en tidsrumslig preferens för 

ordningsföljden som löpande från vänster till höger, det vill säga placerar 

framtiden (imorgon) till höger om talaren/i texten. Det utmärkande för denna 

grupp är att den generellt sett är äldre och/eller mer frekvent läser skönlitteratur. 

• En minoritet (ca 15 %) av vuxna individer med svenska som modersmål där 

samtliga har en avslutad gymnasieexamen innehar en tidsrumslig preferens för 

ordningsföljden som löpande från höger till vänster, det vill säga tenderar att 

istället placera framtiden (imorgon) till vänster om talaren/i texten. Det 

utmärkande för denna grupp är att den generellt sett är yngre och/eller mindre 

frekvent läser skönlitteratur.  

 Det som är spännande men samtidigt förvånande är att föreliggande resultat pekar på 

en fortgående förstärkning i vuxen ålder av preferensen för den tidsrumsliga 

ordningsföljden som löpande från vänster till höger, vilket ser ut att vara beroende av 

individens läsningsfrekvens (mer specifikt texttypen skönlitteratur). Vad detta beror på 

är inte helt lätt att svara på men enligt resultaten i föreliggande studie verkar det finns 

ett samband mellan en individs kontakt och skriftsystemet (ju högre ålder, desto mera 

exponering av svenskt skriftspråk) och samtidigt användningsfrekvens i form av 

läsning. Detta kan betyda att ju längre en individ med svenska som modersmål vistas i 

det svenska samhället desto mera verkar preferensen för den tidsrumsliga 

ordningsföljden från vänster till höger ackumuleras i personens kognition. Men det 

räcker sannolikt inte med att bara ”vara” i den svenska miljön, utan det verkar som att 

individen aktivt måste medverka till uppkomsten av en specifik preferens genom att 

frekvent läsa mycket och ofta och utsätta hjärnans funktion för det upprepade mönster 

som det innebär att agera flitig läsare. Bergen och Chan Lau (2012:1) menar att det 

mycket väl kan förhålla sig så att en flitig läsares erfarenhet genom alla de hand- och 

ögonrörelser som tusentals timmar av läsning innebär sannolikt påverkar individens 

mentala tidslinje för hur rumtiden kan representeras. Även Zebian (2004:175) är inne på 

liknande tankar vad gäller arabisktalande individer. Den illitterata gruppen uppvisade 

inte någon motsatt SNARC-effekt vad gäller den mentala sifferlinjen, vilket de litterata 

arabisktalande individerna gjorde. Detta betyder sannolikt att den ökande erfarenheten 

av läsning och skrivning i ett visst skriftsystem medverkar till uppkomsten av en 

specifik riktningspreferens för ordningsföljden. Det är ju också så att de olika grupperna 

i Zebians studie (beduiner kontra urbana arabisktalande) även uppvisade kulturella 
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skillnader, varför det kan finnas andra faktorer som ligger bakom (miljön är t.ex. inte 

identisk i stadsmiljö och landsbygd). Den föreliggande studien uppmålar med sitt 

upplägg troligtvis en tydligare bild av skrifterfarenhet (exempelvis läsning), än vad 

Zebian gjort.  

 Samtidigt kan man fråga sig varför det just är skönlitterär läsning som påverkar 

riktningspreferensen och ingen annan typ av text. Om man studerar resultaten ser man 

att det inte är skönlitterär läsning som deltagarna sysslar med mest, utan denna typ av 

läsning ägnar sig deltagarna generellt bara åt ibland (oavsett om det är i analog eller 

digital form). Det som samtliga deltagare gör allra mest, det vill säga varje dag (även 

helger), är att läsa digital text i form av sms, tätt följt av inlägg i de sociala medierna 

och e-post. Trots detta påvisas i denna studie ett samband mellan skönlitterär läsning, 

ålder och tidsrumslig riktningspreferens. Varför? För att förklara detta måste man 

sannolikt rikta ögonen mot vad de olika texttyperna representerar. Sms, inlägg i sociala 

medier samt e-post är för det mesta mycket kortare och mer fragmentariska i sin art i 

jämförelse med skönlitterär text. Även om den skönlitterära texten kan vara av olika 

längd är den normalt mycket mera omfattande än vad de andra texttyperna är, speciellt 

när det gäller kategorin romaner, vilken stod inom parentesen intill texttypen 

skönlitteratur i enkäten. Trots att skönlitterär läsning endast sker ibland verkar den 

genom sin omfattning alltså ha stor kognitiv betydelse för läsaren som sida efter sida 

måste följa texten från vänster till höger, samt bläddra sig framåt i högerled. Ett sms 

eller ett inlägg i sociala medier går mycket snabbare att uppfatta där läsaren oftast 

snabbt kan skanna av texten i ett enda svep utan att föra ögonen i någon större 

omfattning från vänster till höger. Detta resonemang om snabbheten gäller till viss del 

även för e-post, även om detta medium ibland kan bjuda på en längre vänster till höger-

yta. Det utmärkande för skönlitterär läsning är antagligen just det att denna texttyp 

hanteras under längre tidsintervaller som därmed påverkar den mentala föreställningen 

om ordningsföljd.  

 

5.2 Materialkritik 

Till att börja med går det att rikta kritik mot experimentet som sådant, då den skriftliga 

instruktionen är just skriftlig vilket kan innebära en viss påverkan. Eftersom det som 

undersöks är effekterna av skriftriktningen hade det möjligtvis varit mer optimalt ur 

experimentsynpunkt att ge instruktionerna muntligt, vilket har gjorts i flera av de 

beskrivna forskningsstudierna ovan. Om experimentet skulle ha utförts på talare med 
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svenska som andraspråk skulle det kanske ha varit bättre med muntliga instruktioner, 

för att vara säker på så liten medveten påverkan som möjligt. En styrka med 

experimentet är att det konstruerades fyra olika presentationsserier där placeringen av 

orden "växter" och "djur", liksom "igår" och "imorgon" omkastades, för att på så vis 

utesluta slumpartade effekter i den statistiska analysen. 

 Samtidigt är det bra att ha i åtanke att det specifika experimentet till viss del är 

explorativt, dvs. att det inte har utprövats tidigare i dess modifierade form. För att 

maximera sannolikheten att experimentet skulle ge utslag skapades gynnsamma 

förutsättningar i form av skriftliga instruktioner som förhöjde närvaron av 

skriftriktningskonventioner, och således ökade möjligheten att dessa kunde påverka 

deltagarbeteendet. När det väl har etablerats att skriftriktning även i denna 

experimentform har en effekt kan man gå vidare och manipulera närvaron av skrift i 

experimentinstruktionerna. 

 När det gäller enkäten kan man tycka att det borde ha funnits en kolumn för 

ambidextra personer. Å andra sidan är dessa personer så påfallande få i populationen att 

det i denna begränsade studie inte ansetts nödvändigt. Och de två deltagare som i 

studien var ambidextra angav detta självmant vid sidan om de två rutorna om hänthet. 

Samtidigt visar resultaten att häntheten i sig, oavsett om deltagarna var högerhänta, 

vänsterhänta eller ambidextra, inte har något samband med den av deltagarna valda 

tidsrumsliga ordningsföljden. Vad gäller läsvanor finns det en begränsning för hur 

många typer av texter man ska behöva ange, och där gjordes ett urval av de allra 

vanligaste typerna. Här skulle man naturligtvis kunna ha angett många fler texttyper, 

såsom inköpslistor, tidtabeller etc., men försökspersonerna hade möjlighet att ange 

dessa ”andra” texter om så önskades, vilket en del av deltagarna faktiskt gjorde (se 

tabell 1, under resultat). Det faktum att så få deltagare lade till andra texttyper kan ses 

som en indikator på att de alternativ som gavs i enkäten i stor mån var tillräckliga. 

Vidare sågs inte texttypproblemet som något avgörande för resultaten, eftersom 

försökspersonerna även skulle uppskatta generellt veckovis hur många timmar de läser 

respektive skriver. Att göra detta är dock svårt, vilket flera av deltagarna gav uttryck för 

under ifyllandet av enkäten. Slutligen kan man även rikta kritik mot den självvärdering 

som försökspersonerna ombades att göra om sin läs- och skrivfärdighet. Detta är ett i 

högsta grad subjektivt mått och måste därmed behandlas med försiktighet.     
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6 Slutsatser 
Föreliggande studie har undersökt huruvida det svenska språkets skriftriktning från 

vänster till höger har någon betydelse för en individs tidsrumsliga föreställningar om 

ordningsföljd. Den undersökta gruppen bestod av totalt 208 vuxna deltagare med 

svenska som modersmål. Resultaten från experimentet visade att en majoritet (ca 85 %) 

av deltagarna hade en tidsrumslig preferens för ordningsföljden som löpande från 

vänster till höger, det vill säga placerade igår till vänster och imorgon till höger, medan 

en minoritet (ca 15 %) av deltagarna istället valde den omvända ordningsföljden. 

Variationen kan förklaras i ljuset av variablerna ålder och frekvens för läsning av 

skönlitteratur, vilka båda påvisar ett statistiskt säkerställt samband för deltagarnas 

tidsrumsliga preferens för ordningsföljden: deltagarna i imorgon höger-gruppen är 

generellt sett äldre och/eller läser mer frekvent skönlitteratur, i motsats till igår höger-

gruppen som generellt sett är yngre och/eller mindre frekvent läser skönlitteratur. En 

slutsats man kan dra av den funna variationen inom denna grupp är att det verkar fortgå 

en förstärkning i vuxen ålder av preferensen för denna tidsrumsliga ordningsföljd, 

vilken ser ut att vara beroende av individens läsningsfrekvens (i det här fallet av 

texttypen skönlitteratur): ju äldre individen är och/eller ju mer frekvent individerna läser 

skönlitteratur, desto mera förstärks preferensen för den tidsrumsliga ordningsföljden 

som något som löper från vänster till höger. För att förklara varför läsning av texttypen 

skönlitteratur skulle ha en avgörande kognitiv betydelse för uppkomsten av den 

tidsrumsliga preferensen måste man sannolikt rikta ljuset mot olika texttypers 

representation. Sms, inlägg i sociala medier samt e-post, vilket är det som deltagarna i 

de båda grupperna allra mest läser, är för det mesta korta texter och mer fragmentariska 

än vad skönlitterär text är, vilken normalt är mycket mera omfattande. Detta innebär att 

trots att skönlitterär läsning endast sker sporadiskt verkar den genom sin omfattning ha 

en kognitiv effekt på läsaren som måste följa texten från vänster till höger, och 

samtidigt avverka sida för sida i romanen från vänster till höger. 

 Föreliggande uppsats ger ett litet men likväl nytt bidrag till den psykolingvistiska 

forskningen vad gäller skriftriktning och ordningsföljd. Undersökningen visar att det 

finns en variation inom svenskgruppen, det vill säga bland vuxna individer med svenska 

som modersmål som innehar en relativt väl utvecklad litteracitet. Samtidigt visar sig 

denna variation inte vara stabil, vilket tidigare forskning oftast gett uttryck för när väl 

individen uppnått vuxen ålder, utan tvärtom är variationen föränderlig där åldern och 

läsning av skönlitteratur har betydelse för uppkomsten och förstärkningen av en viss 



 

 28 

tidsrumslig preferens för ordningsföljden. Samtidigt som dessa samband statistiskt sett 

är valida bör man vara medveten om att det kan finnas andra faktorer än 

skriftriktningens effekter som har betydelse för individens uppfattning av den 

tidsrumsliga preferensen. Dessutom är denna studie till viss del unik och lite av en öde ö 

då tidigare forskning mestadels har riktat in sig på skillnader mellan olika skriftsystem. 

Så vitt jag vet finns det heller inga andra studier på detta område inom svenskgruppen, 

vilket gör det svårt att värdera de funna resultaten i denna studie och vikta dem mot 

andra undersökningar. Med anledning av detta anser jag att framtida psykolingvistiska 

studier om skriftriktningens effekter i större omfattning borde inrikta sig på 

intragruppsvariation och försöka utröna vad det beror på att den tidsrumsliga 

preferensen förstärks med åldern och ökat skönlitterärt läsande. Även om det vanligaste 

hittills har varit att titta på läsvanor bör framtida forskning även inkludera skrivvanor 

för att få en så komplett bild som möjligt av de olika skriftriktningskonventionerna en 

individ exponeras för och engageras i. Det vore också intressant att se studier inom 

svenskgruppen där olika åldersgrupper undersöks och ställs mot varandra för att på så 

sätt möjligtvis hitta ytterligare faktorer som i lägre åldrar kan ha betydelse för den 

tidsrumsliga preferensen för ordningsföljden. Således vore det mycket intressant att se 

om faktorn med läsning av skönlitteratur kvarstår när man går neråt i åldrarna inom den 

svenska populationen. 

 Avslutningsvis kan man också fundera på vilka didaktiska implikationer studier av 

detta slag kan ge. Traditionellt sett uppmärksammas språklig variation inom 

svenskämnets språksociologi på gymnasiet. En svensklärare som är i färd med att 

planera en språksociologilektion skulle mycket väl kunna väva in och upplysa eleverna 

om att det existerar ett förhållande mellan språk och tanke och att det kan ha betydelse 

för hur vi beter oss i olika sammanhang mot varandra. Vi är lika men också olika som 

människor och de faktorer som formar oss är av vitt skilda slag. Detta att ett språks 

skriftriktning påverkar vårt tänkande är ingenting som normalt berörs inom 

språksociologin, men det skulle lätt kunna utformas till en uppgift för eleverna att 

undersöka bland sina klasskompisar. Då uppgiften belyser olika språkliga och kulturella 

skillnader skulle den kunna användas både inom svenskämnet och svenska som 

andraspråk, eftersom denna studie visat att skriftriktningens effekter på vårt tänkande 

varierar såväl interkulturellt som intrakulturellt. Ett dylikt lektionsstoff skulle med all 

sannolikhet bemötas med fascination och nyfikenhet bland eleverna, som då även får 

del av de senaste forskningsrönen vad gäller förhållandet mellan språk och tanke.  
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Bilaga A Språklig bakgrundsenkät, del 1: Allmänt 
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Bilaga B Språklig bakgrundsenkät, del 2: Läs- och skrivvanor. 

 

 
 

 
 


