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Tidigare forskning har visat att individer uppväxta i Japan presterar bättre än 
individer uppväxta i USA på test avsedda att mäta spatial förmåga. En 
hypotes till varför har varit att en intensiv exponering för och kunskap om 
bildmässigt komplicerade skrifttecken (Kanji), skapar gynnsamma 
förutsättningar för prestationer på test av spatial förmåga. Föreliggande 
studie undersökte om det fanns ytterligare kognitiva domäner där 
Kanjikunskap kunde vara av fördel. Universitetsstudenter från Japan (n=14) 
med Kanjikunskap (KK) och universitetsstudenter från Sverige (n=14) utan 
Kanjikunskap (UKK) testades med Symbolletning från WAIS-IV för att 
jämföra gruppernas prestationer. Studenterna från Japan (KK) presterade 
signifikant högre på Symbolletning än studenterna från Sverige (UKK). 
Eventuell påverkan av KK samt andra faktorer som kan ha bidragit till 
skillnad i prestationer mellan studentgrupperna diskuteras.  

 
 
Tvärkulturella studier har varit av intresse i psykologisk forskning under en längre tid. Att 
jämföra kognitiva färdigheter eller psykologiska egenskaper hos individer uppväxta i olika 
delar av världen kan bidra till en ökad förståelse för eventuella kulturella skillnader. En 
inriktning i tvärkulturell forskning har varit att studera skillnader i kognitiva egenskaper 
mellan individer från Europa eller Nordamerika och individer från östasiatiska länder. 
Eftersom bland annat miljö, skriftspråk och språkstruktur skiljer sig väsentligt åt, har det varit 
av intresse för forskare att studera om det även finns skillnader i kognitiva egenskaper och 
vad detta kan bero på. Studier har visat att individer uppväxta i Japan presterar bättre på en 
mängd spatiala test, jämfört med individer uppväxta i Amerika eller Europa (Flaherty & 
Connolly, 1995; Sakamoto & Spiers, 2014). En hypotes till varför har varit att kunskap och 
intensiv exponering för komplicerade skrifttecken gynnar den spatiala förmågan som mäts 
med vissa kognitiva test (Sakamoto & Spiers 2014). Detta leder till frågan om det även finns 
andra kognitiva egenskaper som gynnas av kunskap och exponering för dessa skrifttecken. 
Den föreliggande studien avsåg att jämföra prestationer på deltestet Symbolletning från 
Wechsler Adult Intelligence Scale, Fourth Ed. (WAIS-IV) mellan universitetsstudenter från 
Japan med omfattande kunskap om dessa skrifttecken och universitetsstudenter från Sverige 
utan kunskap om dessa tecken. Symbolletning är ett perceptuellt test, som bland annat avser 
att mäta visuellt korttidsminne.  
 
Det ter sig ganska uppenbart att det skiljer sig markant åt hur vi människor lever våra liv idag 
från hur vi levde våra liv för hundra år sedan. Med ett allt mer globaliserat samhälle är 
människor idag inte lika uppdelade som förut. Transportmedel som jetflygplanet och 
kommunikationsmedel som internet har brutit ned barriärer vilket lett till en ökad 
tillgänglighet. Detta gör det svårare att idag se samhällen, länder och kulturer som helt 
separata från varandra, vilket man i stor utsträckning gjorde förr. Med detta i åtanke kan man 
ändå argumentera för att det fortfarande finns vissa stora skillnader kvar när det kommer till 
miljö och uppväxt, beroende på vart man lever i världen.  
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Att vi som individer skiljer oss åt mellan olika länder och kulturer i vissa avseenden, såsom 
beteenden och värderingar är inget nytt, men studier har också visat att vi kan skilja oss åt när 
det gäller vissa kognitiva mönster. Goh et al. (2013) utförde en fMRI-studie som jämförde 
studenter från Singapore (där alla definierade sig som etniskt kinesiska) och studenter från 
USA. Deltagarna skulle bedöma det relativa avståndet mellan en punkt och en linje i olika 
omgångar. Det blev ingen signifikant skillnad i prestation mellan grupperna, men de 
uppvisade olika kognitiva mönster. Studenterna från Singapore svarade signifikant snabbare 
än de från USA, vilket tyder på att de hade lättare för uppgiften. I motsats härtill uppvisade 
deltagarna från USA högre neural aktivitet i fronto- paretieto och occipitalloberna. Deltagarna 
från USA visade också en större dämpning av de s.k default brain network, vilket är ett 
nätverk som dämpas under svåra kognitiva utmaningar (Goh et. al., 2013). Studien visar alltså 
att studentgrupperna skilde sig åt i kognitiv aktivitet trots att de utförde samma uppgift och 
trots att prestationen (korrekt bedömning mellan linje och punkt) inte skilde sig åt signifikant.   
 
Vissa tvärkulturella kognitiva skillnader har visat sig vara mer situationsbaserade och inte lika 
statiska (Chiao et al., 2010; Oyserman, & Lee, 2008) som man tidigare trott. En studie av 
Chiao et al. (2010) undersökte med ett självskattningstest vilken påverkan s.k priming av 
kulturella värderingar som individualism och kollektivism har på neural aktivitet hos 
bikulturella (asiatiska-amerikanska) individer i USA. Alla deltagare identifierade först sig 
själva som bikulturella enligt Suinn–Lew Asian Self-Identity Acculturation Scale. Deltagarna 
blev sedan primade genom att läsa en berättelse som antingen skulle prima individualistiska 
eller kollektivistiska värderingar. Därefter skulle deltagarna för den individuella betingelsen 
tänka på vilka personliga egenskaper som gjorde dem annorlunda från familj och vänner, för 
att sedan skriva en kort essä om vad de själva förväntade sig att göra i framtiden. Deltagarna 
för den kollektivistiska betingelsen skulle först tänka på vilka personliga egenskaper de hade 
gemensamt med familj och vänner, för att sedan skriva en kort essä om vad deras familj och 
vänner förväntade sig att de skulle göra i framtiden. Efter priming-betingelsen skannades 
deltagarna medan de utförde ett själv-identifikationstest som bestod av att ta ställning till 
generella påståenden om sig själv (ex. beskriver denna mening dig?) kontextuella påståenden 
(ex. beskriver denna mening dig när du pratar med din mamma) såväl som en font-
bedömningsuppgift som skulle fungera som en kontrolluppgift (ex. är denna mening skriven i 
kursiv stil?). Det Chiao et al. (2010) upptäckte var att det fanns en skillnad i vilken betingelse 
deltagarna fick (individuell respektive kollektivistisk) och neural respons i mediala 
prefrontalkortex (MPFC) och posteriora gyrus cingulum (PGG). Individerna som utsattes för 
den individuella betingelsen visade en ökad aktivitet i både MPFC och PGG under de 
generella uppgifterna. Tvärtemot visade de individer som blivit utsatta för den kollektivistiska 
betingelsen ökad aktivitet i samma regioner (MPFC samt PGG) under de kontextuella 
uppgifterna. Detta pekar på att även en temporärt ökad medvetenhet för individualistiska samt 
kollektivistiska värderingar är tillräckligt för att få fram en ökad aktivitet inom MPFC- och 
PGG-regionerna under generell samt kontextuell självskattning (Chiao et al. 2010).  
 
Gällande prestationer på test avsedda att mäta spatial förmåga, visar studier att individer 
uppväxta i Japan presterar bättre än individer uppväxta i Amerika och Europa, både när det 
gäller att spatialt visualisera (ex. mentala rotationstest), spatial perception (ex. bedömning av 
linjers orientering) och även spatial organisation (ex. Rey-Osterrieth Complex Figure Test, 
Flaherty & Connolly; Isomura 2002; Lynn, Hampson, & Bingham, 1987; Wang 1994). En 
hypotes till varför dessa individer uppvisar en högre prestation på spatiala test har varit att en 
intensiv exponering för och kunskap om bildmässigt skrivna tecken (exempelvis Kanji som 
används i Japan), bidrar till ett högre resultat på test av den spatiala förmågan (Sakamoto & 
Spiers 2014).  
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Till skillnad från många skriftspråk som består av ett skriftsystem, består det japanska 
skriftspråket av flera skriftsystem. Liknande många närliggande länder upptäckte Japanerna 
skriftspråket från Kina (via Korea) och adopterade det till sin kultur. Adoption av dessa 
kinesiska tecken, på japanska Kanji (漢字), var en gradvis process som skedde över lång tid 
(Joyce, Masuda, & Ogawa, 2014). Eftersom japanerna redan hade ett talspråk, som även 
skilde sig markant från det kinesiska, bidrog detta till uppkomsten av ett vid första anblicken 
väldigt komplicerat system. Det japanska skriftsystemet har dessutom rykte bland forskare att 
vara komplext (Joyce, 2011).  
 
Det råder meningsskiljaktigheter mellan forskare angående den exakta definitionen av Kanji, 
men man skulle kunna sammanfatta det som att det är tecken som både representerar en 
betydelse och ett ljud eller läsning. Ett tecken kan ha flera betydelser och flera läsningar och 
hur dessa ska tolkas och uttalas beror på i vilket sammanhang som tecknet befinner sig i. I 
princip har varje tecken två, men oftast fler läsningar som man måste memorera (Joyce et al., 
2014). Kanji är vanligtvis visuellt komplicerade tecken, jämfört med det latinska alfabetet och 
består ofta av flera streck. Strecken skrivs även i en bestämd streckordning vid handskrift.  
 
Ur dessa tecken bildades sedan två system, Hiragana (ひらがな) och Katakana (カタカナ) 
tillsammans benämnda Kana (Nakao, 1995). Kana liknar det latinska alfabetet vi använder i 
Sverige i den mån att det finns ett begränsat antal tecken. Båda Kanasystemen har 46 
grundtecken/grundljud plus ett antal ljudvarianter (Nakao, 1995). Fortsättningsvis finns det 
likheter i att ett tecken har en läsning. ひ är alltså hi-et i hiragana och uttalas alltid hi, till 
skillnad från Kanji som kan ha olika läsningar. Hiragana används främst vid adjektiv- och 
verbböjningar samt för att skriva ut ord utan Kanji. Katakana används främst vid låneord och 
namn samt vid utskrift av onomatopoetiska (ljudhärmande) ord. Dessa tre system används 
tillsammans för att bygga upp meningar och skapa en helhet. Det finns tillfällen då även det 
latinska alfabetet används, men primärt är det Kanji, Hiragana och Katakana som används i 
det dagliga skriftspråket. 
 
Hur många Kanji som finns är inte en lätt fråga att svara på. Ett av de största Kanji-lexikonen, 
Morohashis ”Comprehensive Chinese-Japanese dictonary”, innehåller 49963 Kanji (Joyce et 
al., 2014). Det ska emellertid hållas i åtanke att lexikonet innehåller olika grafiska varianter 
av samma Kanji och Kanji som endast använts ett fåtal gånger i gamla texter. Det är trots allt 
ett bevis på den stora mängd Kanji som använts ur ett historiskt perspektiv (Joyce et al., 2014). 
 
I ett försök att skapa ordning bland detta ofantliga antal av tecken och ett försök till att 
reducera antalet använda Kanji för vardagligt bruk, sammanförde det japanska 
utbildningsdepartementet i mitten på 1900-talet en lista över 1850 Kanji. Seden dess har listan 
reviderats ett antal gånger och den senaste versionen från november 2010 innehåller 2136 
Kanji. Denna uppsättning av 2136 Kanji (även kallat jōyō kanji) är grundstenen i det japanska 
skriftsystemet. Trots detta förväntas en vuxen utbildad japan kunna avsevärt mer Kanji, då 
vissa person- och platsnamn inte finns med i listan (Joyce et al., 2014). 
 
Det har visat sig vara skillnad i neural aktivitet under läsning av Kanji, och kana-systemen. 
(Iwata, 1984; Sakurai et al., 2000; Sasanuma, Itoh, Mori, & Kobayashi, 1977). Skriftsystemen 
gör det möjligt att skriva ett och samma ord endast med Kanji, eller endast med Hiragana eller 
Katakana. Duncan et al. (2014) utnyttjade detta och utförde en studie där individer med 
japanska som modersmål blev presenterade ett ord först med Kanji, sedan samma ord med 
Hiragana samtidigt som de skannades med en fMRI-kamera. fMRI-bilderna visade att under 
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läsningen av Kanji ökade aktiviteten mellan hjärnhalvorna, till skillnad från vid Hiragana. 
Under läsningen av Kanji skedde det en signifikant ökning i kontakt från högra till vänstra 
hjärnhalvan (ventrala occipito–temporala arean, Duncan et al. 2014). Detta ligger även i linje 
med tidigare forskning, som visar en skillnad i aktivitet mellan hjärnhalvorna under 
processandet av Kanji (Iwata, 1984). 
 
Kunskap om Kanji, dess komplexitet och kognitiva skillnader i processeringen av dem, har 
alltså studerats i relation till prestation på spatiala test. Men det skulle även vara intressant att 
undersöka kunskap och exponering för dessa tecken gällande andra egenskaper. Psykologiska 
test är något som används i stor utsträckning idag, för at mäta t.ex. kognition. Det är inte 
ovanligt att även företag använder sig av olika intelligens- eller så kallade IQ-test i samband 
med rekrytering. Man kan alltså argumentera för att det är fördelaktigt att prestera högt på 
sådana test och att det är något som premieras. Ifall kunskap och intensiv exponering för 
Kanji gynnar prestationerna på sådana test kan det vara av intresse att undersöka ämnet. 
 
WAIS-IV är ett testbatteri som med totalt 15 deltest mäter den allmänintellektuella förmågan 
eller intelligenskvoten (IK). De 15 deltesten är indelade i fyra grupper, eller så kallade index: 
Verbal funktion-, Perceptuell funktion-, Arbetsminne- och Snabbhet index. De fyra indexen 
kan sedan läggas ihop för att beräkna IK-värdet. För varje deltest erhålls råpoäng, vilket är 
benämningen på antalet obearbetade poäng på testet. Råpoängen kan sedan enligt 
normtabeller konverteras till s.k. skalpoäng, vilket gör det möjligt att bestämma resultatets 
relativa position, d.v.s. hur det kan inordnas i normalfördelningen. 
 
Symbolletning är ett av de två deltest som ingår i indexet Snabbhet WAIS-IV. Testet består av 
geometriska konfigurationer, ibland relativt komplexa, som till det yttre därför har vissa 
likheter med det starkt visuellt komplicerade japanska skriftspråket. Testet avser att, förutom 
bearbetningshastighet, mäta visuellt korttidsminne, visomotorisk koordination, kognitiv 
flexibilitet, förmåga till visuell diskriminering, psykomotorisk snabbhet, uppmärksamhet och 
koncentration (se Wechsler, 2010 sid. 135). Testet bygger på att avgöra om en av två 
målsymboler finns bland ett antal symboler i en sökgrupp. Målsymbolerna är nonfigurativa, 
geometriska konfigurationer. Finns inte symbolerna med i sökgruppen drar man ett streck 
över en ruta som står ”NEJ” på. Maxpoäng på testet är 60 råpoäng. 
 
Syftet med denna studie var att jämföra prestationer på deltestet Symbolletning från WAIS-IV 
mellan universitetsstudenter från Japan med omfattande Kanjikunskap och 
universitetsstudenter från Sverige utan Kanjikunskap.  
 
I linje med antagandet att en intensiv exponering för Kanji gynnar den spatiala förmågan, är 
hypotesen i denna studie att kunskap om Kanji gynnar de kognitiva egenskaper som mäts med 
Symbolletningstestet. Enligt denna hypotes ska universitetsstudenterna från Japan prestera 
högre än universitetsstudenterna från Sverige på testet Symbolletning.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet bestod av totalt 28 universitetsstuderande, indelade i två grupper: 
Universitetsstudenterna från Japan med Kanjikunskap bestod av 14 undersökningsdeltagare 
varav 8 män och 6 kvinnor där medelåldern var 26 år (sd = 7,6). Bland studenterna från Japan 
studerade 11 deltagare vid Stockholms universitet samt 3 vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
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Majoriteten av studenterna från Japan deltog i någon form av utbytesprogram med sitt 
hemuniversitet i Japan och Stockholms universitet eller Kungliga Tekniska Högskolan. Ett 
fåtal studenter deltog inte i något utbytesprogram.  
 
Universitetsstudenterna från Sverige utan Kanjikunskap bestod av 14 deltagare varav 4 män 
och 10 kvinnor, där medelåldern var 27 år (sd = 4,2). Alla deltagare i grupp 2 studerade vid 
psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, antingen på psykologprogrammet eller 
på fristående kurser. Studenter studerande på psykologprogrammets termin fem eller högre 
rekryterades ej till föreliggande studie, då de under termin fem lär sig om WAIS-IV och andra 
psykologiska test. 
 
De japanska studenterna rekryterades först genom kontakter med ett antal utbytesstudenter 
vid Stockholms Universitet. Dessa studenter ombads i sin tur rekommendera andra japanska 
studenter som de hade kontakt med och som de trodde kunde tänka sig delta i studien. 
Kontakten med de rekommenderade studenterna skedde sedan via e-mail eller det sociala 
nätverket Facebook.  
 
Universitetsstudenterna från Sverige rekryterades genom anslag på anslagstavlan på 
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Vid några tillfällen rekryterades även 
studenter genom att tillfrågas i korridorer och hallar på institutionen. En student från Sverige 
uteslöts ur analysen då, denna individ hade studerat fyra terminer japanska på universitetsnivå 
och således hade Kanjikunskap.  
 
Apparatur och Material  
Allt testmaterial hämtades från WAIS-IV. I enlighet med WAIS-IV följde instruktionerna helt 
och hållet uppgiftsanvisningarna i manualen. På så vis fick alla undersökningsdeltagare 
samma instruktioner. Den engelska versionen av WAIS-IV-manualen, vilken även är 
grundversionen av testbatteriet och den version som den svenska manualen är översatt från, 
användes vid testningen av de japanska studenterna. Deltagarna fick en blyertspenna att 
markera sina svar med i symbolletningshäftet. För de japanska studenterna översattes ordet 
”NEJ” i svarshäftet till ”なし” (nashi). Detta gjordes med hjälp av att klistra in en smal 
pappersremsa med översättningen nashi över det svenska orden direkt i häftet. Detta ledde till 
att en bit av linjerna som markerade gränserna mellan uppgifterna försvann. För att säkerställa 
att de båda gruppernas häften såg så likartade ut som möjligt drogs därför blyertsstreck där de 
ursprungliga linjerna varit. Översättningen skedde i samråd med universitetslektor i japanska 
på institutionen för orientaliska språk vid Stockholms universitet.  
 
Av sekretesskäl kunde inte själva svarshäftet till Symbolletning bifogas i appendix då det 
strider mot WAIS-IV riktlinjer. 
 
Tid togs med hjälp av ett stoppur. Vid två tillfällen användes även en whiteboardtavla för att 
visa demonstrationsuppgiften i svarshäftet till Symbolletningshäftet. Detta på grund av att vid 
två tillfällen gjorde två japanska studenter testet i samma rum, på grund av tidsbrist hos 
deltagarna. Utöver dessa två tillfällen skedde alla test enskilt. 
 
Procedur   
Utförandet av testen skedde på avskilda platser vid Stockholms universitet och på Kungliga 
Tekniska Högskolan. För att minimera eventuella störningsmoment valdes platser med låg 
ljudnivå. På psykologiska institutionen användes rum och grupprum, i övriga 
universitetsbyggnader på bibliotek och lugna, allmänna platser.  
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Först och främst informerades deltagarna om att försöket var helt frivilligt, att de kunde 
avbryta när som helst och att testet var helt anonymt. Det skedde även en kort presentation av 
att studien skulle ligga till grund för försöksledarens c-uppsats i psykologi vid Stockholms 
universitet. Därefter fick deltagarna svarshäftet placerat framför sig och blev tillfrågade om de 
hört talas om WAIS-IV eller kände igen testet. Ingen hade någon erfarenhet av WAIS-IV. 
Därefter gjordes en kort beskrivning av WAIS-IV och att detta test var ett av deltesten ur detta 
testbatteri. Sedan ombads deltagarna att skriva ned kön, ålder, studerad kurs/program och 
universitet.  
 
Härpå följde instruktionerna enligt WAIS-IV-manualen och försöksledaren visade hur testet 
skulle gå till med hjälp de tre demonstrationsuppgifter. Studenterna från Japan blev först 
tillfrågade ifall de kände sig bekväma med att höra instruktionerna på engelska. I de fall 
deltagarna från Japan ansåg sig vara bristfälliga i det engelska språket gavs instruktioner om 
att säga till ifall de inte förstod. De engelska instruktionerna skulle då kompletteras med 
instruktioner på japanska. Kompletterande instruktioner på japanska gavs endast vid ett fåtal 
tillfällen och då översattes ett fåtal ord från engelska till japanska av försöksledaren. För 
deltagarna från Sverige gavs instruktionerna på svenska från den svenska översättningen i 
WAIS-IV-manualen.  
 
Deltagarna blev sedan ombedda att göra de tre övningsuppgifterna för att säkerställa att de 
förstått uppgiften. I den mån det fanns frågor besvarades dessa, om ifall deltagarna inte hade 
några frågor gick försöket över till nästa steg. Inte vid något tillfälle var det någon deltagare 
som inte klarade övningsuppgifterna. Försöksledaren öppnade sedan första sidan av 
svarshäftet där uppgifter deltagarna skulle lösa började. Deltagarna fick sedan instruktioner att 
på försöksledarens signal göra uppgifterna på samma vis som övningsuppgifterna, och ta dem 
i den ordning som de kom. Detta utan att hoppa över någon, och att arbeta så fort de kunde 
tills försöksledaren sade stopp. Därefter visades snabbt de resterande uppslagen med uppgifter 
för att säkerställa att deltagarna förstått att det fanns flera sidor med uppgifter och att de skulle 
fortsätta på nästa sida när den ena sidan var klar. Vid eventuella oklarheter innan testet sattes 
igång besvarades dessa enligt WAIS-IV-manualen. Ifall deltagarna kände sig redo gavs signal 
om att börja och tidtagning startades. Försöksledaren observerade att deltagarna på korrekt vis 
bytte sida och inte stannade av ifall det fanns flera uppgifter att göra. Deltagarna fick som 
maximalt 120 sekunder på sig att göra alla uppgifter. Efter 120 sekunder ombads deltagarna 
lägga ned sina pennor och testet avslutades. Ingen av deltagarna hann göra alla uppgifter 
innan tiden var slut.  
 
Efter avslutad testning ställdes följande kontrollfrågor till studenterna från Sverige: Har du 
studerat något asiatiskt språk, i så fall hur länge? Har du någonsin bott i ett asiatiskt land, i så 
fall hur länge? Detta för att kontrollera att ingen student från Sverige hade Kanjikunskap.  
 
Slutligen avslutades försöket med att deltagarna blev informerade om studiens syfte och 
frågeställning samt blev även tilldelade försöksledarens e-mail adress, att användas om de 
ville ta del av resultaten på gruppnivå.  
 
 

Resul ta t  
 
Universitetsstudenterna från Japan (1) fick ett högre antal råpoäng på testet Symbolletning (M 
= 43,2 , sd = 7,6) än universitetsstudenterna från Sverige (2) (M = 34,6 , sd = 9,4). Ett t-test 
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för oberoende mätningar visade att skillnaden mellan grupperna var signifikant; t26 = 2,67 p < 
0,013; Cohens d = 1,006, vilket betyder att skillnaden var stor (Borg & Westerlund, 2012).  
 
Tolkar vi resultatet i ord, ser vi att universitetsstudenterna från Japan med ett 
råpoängsmedelvärde på 43,2 erhöll ett skalpoäng på 14 (se Wechsler, 2010 sid. 159). 
Deskriptiva kategoriseringar i WAIS-IV i den skandinaviska normeringen visar att 14 
skalpoäng ligger på den 91 percentilen, (+2 sd från genomsnitten) vilket ligger inom 
kategorin ”klart över genomsnittet” (se Wechsler, 2010 sid. 113).  
 
Universitetsstudenterna från Sverige, med ett råpoängsmedelvärde på 34,6 (34,6 ≈ 35), erhöll 
ett skalpoäng på 11 (se Wechsler, 2010 sid. 159). Enligt samma normering ligger 11 
skalpoäng på den 63 percentilen, vilket ligger inom kategorin ”genomsnittligt” (se Wechsler, 
2010 sid. 113). 
 

 
Figur 1. Boxplot där y-axeln är antal råpoäng på Symbolletning och x-axeln är de två 
grupperna universitetsstudenter från Japan och Sverige. 
 
Figur 1 visar att det fanns två värden i studentgruppen från Sverige som möjligtvis skulle 
kunna tolkas som extremvärden. Dessa värden är markerade med siffrorna 3 och 6. Ett 
oberoende t-test utfördes där dessa värden exkluderades, för att undersöka om det signifikanta 
resultatet möjligen berodde på outliers d.v.s. att ett fåtal individer till viss del skilde sig från 
gruppen som helhet. Med ett t-test för oberoende mätningar bibehölls dock en signifikant 
skillnad mellan grupperna (t24 = 2,13; p < 0,044).  
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Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att jämföra hur universitetsstudenter från Sverige och 
universitetsstudenter från Japan i presterar på deltestet Symbolletning från WAIS-IV. 
Resultatet visade att universitetsstudenterna från Japan erhöll ett signifikant högre resultat än 
studenterna från Sverige. Detta var i sin tur i linje med hypotesen för studien om att en 
exponering för och kunskap om visuellt komplicerade skrifttecken ökar prestation på testet 
Symbolletning.  
 
Diskussion kommer föras kring vilken eventuell påverkan intensiv exponering och kunskap 
om Kanji kan ha haft på resultatet. Vidare tas andra möjliga faktorer upp som kan ha bidragit 
till att studenterna från Japan presterade högre på Symbolletning.  
 
Som tidigare nämnts kunde inte svarshäftet till Symbolletning bifogas i appendix på grund av 
sekretesskäl. Detta kan göra det något svårare att följa med i resonemangen kring utseendet av 
symbolerna på testet. Det är trots detta en punkt som kommer diskuteras då det anses vara 
centralt för studien. 
 
Först och främst kan undersökas om det finns likheter mellan symbolerna på testet och Kanji. 
Ifall det fanns symboler på testet som påminde om Kanji kunde detta ha gynnat studenterna 
från Japan och gett dem en fördel i att snabbt avgöra om symbolen fanns respektive inte fanns 
med i sökgruppen. En symbol på testet liknade i hög grad tecknet 田(ta), som är vanligt 
förekommande i det japanska skriftspråket. I övrigt fanns det symboler som liknade delar av 
Kanji, eller så kallade radikaler, vilket kan liknas vid byggstenar. Tydligaste exemplet på 
detta var en symbol närmast identisk med radikalen 匚 (hakogamae). Även för studenterna 
från Sverige utan Kanjikunskap fanns det i Symbolletning för dem bekanta symboler: 
Exempelvis liknade en symbol tecknen för en kombination av de matematiska symbolerna 
plus och minus och en annan för tecknen större och mindre än. Emellertid borde även 
studenterna från Japan vara bekanta med grundläggande matematiska symboler så 
igenkänningsfaktorn av dessa kan tolkas vara lika för båda grupperna.  
 
Trots att Kanjikunskap är det primära undersökningsområdet för studien, är det möjligt att 
studenterna från Japan även kunnat dra fördel av Kanasystemen (Hiragana och Katakana). 
Som tidigare nämnts är Kanasystemen mindre komplicerade, i jämförelse med Kanji. Till 
skillnad från Kanji, som kan bestå av relativt många streck (ex. 曜 18 streck, 鷹 24 streck), 

består kanasystemen av ett mindre antal (ex. く 1 streck, な 4 streck). Symbolerna i svarshäftet 
bestod mellan 1-4 streck vilket skulle kunna göra att studenterna från Japan möjligen hade 
lättare att snabbt memorera symbolerna, eftersom de även hade kanakunskap. 
 
Visserligen består det latinska alfabetet också av streck, men om man tittar på bokstäverna så 
är det sällan de består av mer än 3 streck. Dessa streck sitter oftast ihop i en form, det är bara 
å, ä, ö som har prickar som tillhör bokstaven men inte nuddar ”kroppen” av bokstaven. 
Symboler är emellertid inte bara uppbyggda med streck och cirklar som sitter ihop, utan även 
ibland separata former som tillsammans bildar en helhet. Hiragana har flera tecken som är 
uppbyggda på det här sättet (は、ほ、け、こ、い m.fl.) där streck oberoende från varandra 
bildar en helhet. Det är möjligt att avsaknad av sådana typer av tecken i det latinska alfabetet 
inte gett studenterna från Sverige samma perceptuella träning i att känna igen andra symboler 
(exempelvis symboler i svarshäftet) uppbyggda på liknande sätt.  
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Då ingen systematisk genomgång har gjorts av hur många tecken i testet Symbolletning som 
skulle kunna anses ha likhet med Kanji respektive det latinska alfabetet är det omöjligt att dra 
några exakta slutsatser om hur stor fördel man med omfattande Kanjikunskap skulle kunna 
anses ha på testet, vilket minskar validiteten i föreliggande studie. Den signifikanta skillnaden 
mellan grupperna kan ändå anses vara intressant och antyder mot bakgrund av vad som redan 
är känt om skillnader i spatial förmåga (Flaherty & Connolly 1995; Lynn, et al., 1987; 
Sakamoto & Spiers 2014) att igenkänningen av symbolerna skulle kunna vara något högre 
hos individer med Kanjikunskap, som därmed skulle ha fördel av dessa skriftkunskaper på 
testet. 
 
Som tidigare tagits upp finns det studier som visar på en skillnad i hjärnaktivitet under läsning 
av Kanji, jämfört med kana-systemen (Duncan et al., 2014; Iwata, 1984; Sakurai, et al., 2000; 
Sasanuma, et al., 1977) som mer liknar det alfabet vi använder i Sverige, d.v.s. det latinska 
alfabetet (med undantag för åäö). En intensiv exponering över tid för Kanji skulle eventuellt 
kunna bidra till en ökad prestation på testet, förutsatt att den hjärnaktivitet som aktiveras vid 
exponering för Kanji kan kopplas till egenskaper som mäts med Symbolletning. Studenterna 
från Japan skulle då fått en mer intensiv träning av dessa egenskaper, vilket skulle kunna 
bidra till en högre prestation på testet.   
 
En generell svaghet med tvärkulturella studier är svårigheten att minimera andra faktorer som 
eventuellt kan påverka resultatet än de man primärt undersöker. Detta eftersom grupperna 
redan är fastställda och således inte har randomiserats. Frågan uppkommer ifall de studenter 
från Japan som valt att studera i Sverige skiljer sig från populationen universitetsstudenter 
från Japan som inte valt att studera utomlands. Ifall de studenter som valt att studera 
utomlands presterar högre än genomsnittet, kan detta möjligen bidra till skillnaden på 
Symbolletning. Detta är det svårt att svara på då inga studenter boende i Japan testades.  Ett 
antal individer i studentgruppen från Sverige studerade dock på psykologprogrammet, vilket 
kan anses vara en av de svårare utbildningarna i Sverige att komma in på, då 
intagningspoängen är höga. Man skulle alltså kunna resonera att det eventuellt fanns 
högpresterande studenter i båda grupperna.  
 
Alla studenter från Sverige utan Kanjikunskap var inskrivna vid psykologiska institutionen i 
Stockholm. Det skulle därför kunna antas att studenterna från Sverige hade en viss fördel, då 
själva testet var inom området psykologi som de för närvarande studerade. Studenterna från 
Japan studerade i sin tur olika ämnen vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska 
Högskolan, däremot studerade ingen av dem psykologi. Vad detta hade för inverkan på 
resultatet är svårt att veta, dock så presterade trots detta studenterna från Japan bättre på testet.  
 
En begränsning gällande generaliserbarheten av resultatet av föreliggande studie är det något 
begränsade antalet deltagare, vilket är knappt. En av anledningarna till det låga deltagarantalet 
var det begränsade antal universitetsstudenter från Japan som var bosatta i Stockholm och var 
villiga att delta i studien. 
 
En annan möjlig begränsning i tolkningen och generaliserbarhet hos resultatet är den något 
skeva könsfördelningen bland studenterna från Sverige. Konverteringen från råpoäng till 
skalpoäng för respektive deltest i WAIS-IV är dock inte uppdelad efter kön, däremot är den 
uppdelad efter ålder. WAIS-IV gör således inte skillnad på kön gällande Symbolletning, då 
bägge könen rättas efter samma normeringstabeller. Trots litteraturgenomgång har forskning 
kring eventuella könsskillnader på Symbolletning inte kunnat hittas. Grégoire, Coalson och 
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Zhu (2011) analyserade data från det normativa urvalet i USA, vilket ligger till grund för 
normtabellerna i den amerikanska versionen av WAIS-IV. Resultatet visade att mer än 70 % 
av individerna hade minst ett indexpoäng som signifikant skilde sig från det genomsnittliga 
indexpoänget i normgruppen och det fanns ingen skillnad mellan könen angående detta.  
 
Utöver Kanjikunskap är det möjligt att även skillnad i utbildningsstil och skolgång kunnat 
bidra till resultatet mellan grupperna. Tidigare forskning har visat en mer positiv inställning 
till läxarbete och skillnad i matematiska kunskaper hos skolbarn i Kina och Japan, jämfört 
med skolbarn i USA (Chen & Stevenson, 1989; Stevenson, Chen, Lee, 1993). Skillnader i 
utbildningsstil och skolgång mellan Sverige och Japan gör det därför relevant att undersöka 
vilka korrelationer det kan finnas mellan Symbolletning och test som kan antas vara mer 
utbildningsberoende. Aritmetik kan anses vara ett utbildningsberoende deltest i WAIS-IV 
som går ut på att inom en viss tidsgräns genom huvudräkning lösa olika räkneuppgifter. 
Aritmetik korrelerar endast (0,15) med Symbolletningstestet (Weschler, 2010), vilket är en av 
de lägre korrelationerna mellan Symbolletning och andra deltest i WAIS-IV. Det kan likväl 
vara möjligt att matematiska kunskaper inte är lika avgörande på just Symbolletningstestet, då 
ingen högre korrelation har uppvisats. 
 
Utöver snabbhet indexet korrelerar Symbolletningstestet högst med Perceptuell funktion 
index (0,40). I detta index ingår tre deltest, Korrelationen mellan Symbolletning och vart och 
ett av dessa är som följer: Visuella pussel (0,38), Matriser (0,32) samt Blockmönstertestet 
(0,37). Blockmönstertestet går ut på att med hjälp av ett antal klossar lägga olika mönster 
efter förebilder, som visas upp en i taget. Testet anses vara ett bra test av spatialt tänkande. 
Enligt hypotesen om att Kanjikunskap gynnar resultat på vissa spatiala test borde även 
studenterna från Japan således prestera högre på Blockmönstertestet, vilken ligger i linje med 
korrelationen mellan Symbolletning och Perceptuellt index. . Detta resonemang är att betrakta 
som en testteoretisk prediktion, som inte undersökts empiriskt.  
 
Interkorrelationerna mellan testen kan möjligen ge en indikation på sannolikheten för att 
andra egenskaper utöver Kanjikunskap kan ha bidragit till att studenterna från Japan 
presterade bättre på Symbolletning än studenterna från Sverige. Det går dock inte mer än att 
spekulerar kring detta. 
 
Eftersom föreliggande studie uppvisade en signifikant skillnad mellan grupperna av 
universitetsstudenter skulle det vara intressant att mer ingående utforska vilken möjlig 
påverkan Kanjikunskap kan ha på Symbolletning. Först och främst skulle det vara intressant 
att öka deltagarantalet och se ifall studenter med Kanjikunskap fortsätter att prestera högre än 
individer utan Kanjikunskap. Det skulle även vara intressant att jämföra individer med och 
utan Kanjikunskap på test avsett att mäta samma egenskaper som Symbolletning, men som är 
utformat på annat vis. Visar det sig att det inte finns någon signifikant skillnad på andra test 
avsett att mäta samma egenskaper, kan det vara möjligt att det är utformningen på WAIS-IV 
Symbolletning och de använda symbolerna som bidrar till skillnaden i prestationer mellan 
grupperna.  
 
För att minimera möjliga bakomliggande variabler, skulle det även vara av intresse att 
jämföra individer som gått hela sin skolgång i Sverige, där ena grupper har respektive inte har 
Kanjikunskap. Ett förslag skulle vara att jämföra universitetsstudenter från Sverige som 
studerar det japanska språket på hög nivå och således har omfattande Kanjikunskap, med 
universitetsstudenter från Sverige som studerar andra ämnen.  
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Mer forskning krävs för att skapa en djupare förståelse kring vilken möjlig påverkan 
Kanjikunskap har på Symbolletning. Samt ytterligare studier för att undersöka möjliga 
bakomliggande variabler som kunnat bidra till skillnaden i prestationer mellan grupperna. Inte 
minst i utbildnings- och inlärningssyfte är det av intresse för framtida forskning att isolera 
möjliga faktorer som skulle kunna gynna olika kognitiva färdigheter.  
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