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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka om abstrakt tänkande kan öka gymnasieelevers kreativitet. Det genom att 

studera om det fanns en skillnad i abstrakt kontra konkret tänkande, mellan de gymnasieelever som antog ett 

abstrakt perspektiv och de som antog ett konkret perspektiv och om fler med ett abstrakt tänkande tänkte mer 

kreativt, än de som tänkte konkret.  Även om huvudfrågeställningen inte var att undersöka om abstraktion ledde 

till mer fokus på framtida konsekvenser utifrån CLT, var detta ändå av intresse att undersöka. Hypotesen var att 

de gymnasieelever som antog ett abstrakt perspektiv, gav mer abstrakta beteendebeskrivningar, var mer inriktade 

på framtiden och hade ett mer kreativt tänkande, än de gymnasieelever som antog ett konkret perspektiv. Studien 

baserades på en experimentell, kvantitativ metod med 130 deltagare. Data analyserades med One Way between 

Subjects ANOVA. Resultatet med stöd av tidigare forskning visade att de gymnasieeleverna som antog ett 

abstrakt perspektiv, gav mer abstrakta beteendebeskrivningar och hade ett mer kreativt tänkande, än de 

gymnasieelever som antog ett konkret perspektiv. Dock fanns det ingen signifikant skillnad mellan 

gymnasieelever som antog ett abstrakt och konkret perspektiv i aspekten om framtids- kontra nutidstänkande. 

Slutsatsen var att lärare kan arbeta med abstrakt och konkret tänkande för att gynna elevers kreativitet i 

skolsammanhang, genom att använda sig av rumsligt avstånd från objekten eleverna arbetar med. 
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Introduktion 

 

Syftet med studien är att undersöka om abstrakt tänkande kan öka gymnasieelevers kreativitet. 

Detta genom att studera om det finns en skillnad i abstrakt kontra konkret tänkande, mellan de 

gymnasieelever som antar ett ut-zoomat perspektiv (abstrakt perspektiv) och de som antar ett 

in-zoomat perspektiv (konkret perspektiv) och om fler med ett abstrakt tänkande tänker mer 

kreativt, än de som tänker konkret.  Även om undersökningens och dess hypotes inte tillhör 

huvudfrågeställningen kan abstraktion leda till mer fokus på framtida konsekvenser, utifrån 

CLT och är därmed av intresse att undersöka. Syftets uppkomst grundar sig i den läroplanen 

(Skolverket, 2011) alla lärare ska följa i sin undervisning oavsett ämne. Skolans uppdrag 

handlar om att lärare ska ge elever möjlighet att utveckla och arbeta med sin kreativitet i 

skolan, för att eleverna ska ha förmågan till problemlösning, samt idéskapande (Skolverket, 

2011). Trots detta har Gralewski och Karwowski (2013) gjort en studie som visat att många 

lärare inte vet vad begreppet kreativitet innebär och har därmed svårt att använda det i 

undervisningen. Om lärare använde kreativitet på ett framgångsrikt sätt, hade skolan kunnat 

fungera på ett effektivare sätt, än det gör i dagens samhälle. Ytterligare en studie baserad på 

enkäter och intervjuer som gjorts av Liu, Lin, Jian och Liou (2012) bekräftar att elever som 

arbetar med kreativa inlärningsstrategier, är motiverade till att lära sig kunskap i 

skolsammanhang, vilket gör att undervisningen har varit effektiv för eleverna. Enligt en 

litteraturstudie gjord av Blamires och Peterson (2014) gynnar vissa undervisningsmetoder 

individers kreativitet, medan andra strategier i undervisningen missgynnar människors 

kreativitet. Föreliggande studie undersöker om abstrakt tänkande gynnar kreativiteten hos 

gymnasieelever. 

 

Construal level theory – CLT 

Begreppet construal innebär individens förståelse, uppfattning och tolkning av den omvärld 

hen lever i. Construal level theory (CLT) menas med det psykologiska avståndet från olika 

objekt (Trope & Liberman, 2010). Enligt Liberman och Trope (1998) är CLT avståndet 

mellan objekt och personen i fråga. Avståndet i deras undersökning delades in i tidsmässigt 

avstånd som handlar om objekt som finns i framtiden och nutiden, samt i rumsligt avstånd 

som innebär att avståndet till objektet är placerade nära eller långt bort från personen i 

rummet. Liberman och Förster (2009) och Förster et al. (2004) har även framfört att 

avstånden kategoriseras in i tid (framtid, nutid) och rum (nära, långt bort). Detta kan styrkas 

med den experimentella studien som Pronin, Olivola och Kennedy (2008) gjort, som 
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framförde att avstånd handlade om var de olika objekten är placerade i förhållande till 

personen i fråga, så som i avstånd i tid och i rum. Liberman och Trope (1998) ger ett exempel 

i sin undersökning om att avståndet i tid handlar om framtiden och nutiden, medan rumsligt 

avstånd innebär hur långt bort eller nära objekten är i förhållande till personen i fråga. Trope 

och Liberman (2010) visade i sin undersökning att avstånd i tid och rum är två olika 

avståndsmått för en person, men dessa mått associerar med varandra. Det innebär att om ett 

objekt som befinner sig långt bort rumsligt uppfattas som långt bort tidsmässigt. Alltså om ett 

avstånd ökar, ökar troligen det andra avståndet också. 

 

Trope och Liberman (2010) har i sin studie skrivit fram att det krävs olika kognitiva 

funktioner beroende på om människor tänker abstrakt eller konkret i olika situationer. 

Informationen om objekt är mindre komplex, när de finns mer avlägset, än de objekt som 

finns närmare personerna i den givna situationen. Dock handlar människor på ett mer anpassat 

sätt när objekt är mer avlägset än nära personerna. En person som tänker abstrakt har en hög 

nivå av construal och de som tänker konkret har en låg nivå av construal. De objekt som finns 

långt bort, aktiverar hög nivå av construal, vilket gör att människan kan se olika ting i sin 

helhet. Objekt som däremot finns i närheten av personerna aktiverar låg nivå av construal, 

vilket medför att personer kan se olika objekt i detalj. Fujita, Henderson, Eng, Trope och 

Liberman (2006), samt Trope och Liberman (2010) visar i sina experimentella 

undersökningar de gjort, att hög nivå av construal medför att människor anpassar sina 

handlingar efter de tankar som de tror ska gynna deras framtid. Låg nivå av construal medför 

att personer tänker i nuet och handlar utifrån det.  

 

Abstrakt tänkande - CLT 

Trope & Libermans (2010) experimentella undersökning visade att abstrakt tänkande handlar 

om kognitiva funktioner. Abstrakt tänkande handlar om att en situation kan tolkas på flera 

olika sätt och där informationen ses som en helhet. En annan experimentell studie gjord av 

Liberman och Förster (2009) visar att abstrakt tänkande aktiveras när människor vill se 

sammanhang, detta eftersom abstrakt tänkande medför en helhetssyn på visuellt stimuli.  

Trope och Liberman (2010) visade även i sin undersökning att abstraktion innebär 

representationer av lagrad kunskap som finns i långtidsminnet. Den information som anses 

betydelselös exkluderas. Abstrakt tänkande hjälper människan att skapa lämpliga handlingar i 

en given situation, skapa förståelse för andra människor och öka möjligheten till att ta till sig 

kunskap från erfarenheter, samt förbereda framtidsplaner. Förster, Friedman och Liberman 
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(2004), samt Liberman, och Trope (1998) visar i sina experimentella studier att personer som 

tänker abstrakt kan besvara varför-frågor, alltså frågan om varför en person kan exempelvis 

prestera bra på ett examensprov. 

 

Liberman och Trope (1998) visar att abstrakt tänkande används när objekt finns långt bort, 

vilket gör att objekten ses som en helhet. Detta styrks av Liberman och Försters (2009) studie, 

som också visar att avlägsna objekt medför abstrakt tänkande och att de olika tingen ses som 

sammansatta bilder. Ytterligare en experimentell studie gjord av Nussbaun, Liberman och 

Trope (2006) visar att avlägsna objekt gör att människor tänker mer abstrakt. En annan 

experimentell studie gjord av Liberman, Sagristano och Trope (2002) visar på liknande 

resultat, alltså att avlägsna objekt resulterade i abstrakt tänkande som i sin tur stimulerar 

personer att tolka objekt i kategorier. Detta gjorde att personerna såg objekten i sin helhet och 

inte i detalj. En experimentell undersökning gjord av Amit, Algom och Trope (2009) visar att 

ökat avstånd från objektet gör att människor använder sitt abstrakta tänkande för att få en 

helhetssyn på olika ting, eftersom det sker stimulering av högre construal-nivå.  

 

Konkret tänkande - CLT 

Trope och Liberman (2010) menar även i sin studie att konkret tänkande handlar om 

kognitiva funktioner. Det handlar även om att objekt och de egenskaper objekten baseras på 

ses i detalj. Det har gjort att individer kan ha gett specifika beskrivningar om olika ting. 

Liberman och Försters (2009) framförde även i sin undersökning att ett visuellt stimuli sågs i 

detalj, istället för helheten. Trope och Liberman (2010) har skrivit fram att personer använder 

sitt konkreta tänkande när en person vill få en mer djupgående information om olika ting. 

Försters et al. (2004) och Liberman och Tropes (1998) visar i sina experimentella studier att 

konkret tänkande medför att personen i fråga kan besvara hur-frågor, alltså frågan om hur 

personen kan till exempel gå till väga för att studera, med hjälp av en lärobok. En 

litteraturstudie gjord av Tuch (2011) visar att personer som tänker konkret har svårt att förstå 

en och samma situation ur olika perspektiv och svårt att se sammanhang (Tuch, 2011). Det 

kunde styrkas med den experimentella studie som Jin, Songhui och Unger (2014) gjort, som 

visar att med ett konkret tänkande är det svårare att anpassa sitt beteende i olika sammanhang, 

än om personer tänker abstrakt. 

 

Amit et al. (2009), samt Förster et al. (2004) har skrivit fram i sina experimentella 

undersökningar, att närliggande objekt gör att personer tänker mer konkret och detaljerat om 
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olika objekt. Ytterligare studie baserad på enkätundersökning gjord av Vallacher och Wagner 

(1989) visar att konkret tänkande bidrar till att personer uppfattar närliggande objekt och 

sammanhang detaljerat. En annan studie som Liberman och Försters (2009) gjort, visar att 

konkret tänkande ger upphov till att inte kunna se objekt i sammansatta bilder, vilket gör att 

bilderna enbart ses detaljerat. Detta kan styrkas med Trope och Libermans (2010) 

undersökning som visar på liknande resultat, alltså att ingående och detaljerad information nås 

när objekten finns i nutid eller placeras nära personen i fråga. Detta på grund av att låg nivå av 

construal aktiveras. Detta kan styrkas med den experimentella undersökningen som 

Henderson, Trope och Carnevale (2006) gjort, vilket visar att närliggande objekt medför att 

människor tänker konkret och på en låg nivå av construal.  

 

Abstrakt och konkret tänkande - CLT 

Trope och Liberman (2010) menar att objekt som finns längre bort från individen aktiverar 

det abstrakta tänkandet, medan det konkreta tänkandet används när objekten är närliggande. 

Då personer först tänker konkret och sedan abstrakt bidrar det till att de utesluter detaljer och 

ser stimuli i sin helhet. Enligt Förster et al. (2004) kan abstrakt och konkret tänkande i 

förhållande till CLT illustreras med exemplet om skogen. Skogen kan ses ur två synvinklar 

utifrån CLT. Avlägsen distans medför att personer ser skogen på avstånd och därmed ser en 

helhet av skogen (abstrakt tänkande). Vid närmare placering ser människor skogen i detalj 

och de enskilda träden (konkret tänkande). 

 

Kreativitet - abstrakt tänkande 

Enligt nationalencyklopedin innebär kreativitet att människor har en egenskap som medför 

nyskapande idéer (Nationalencyklopedin, 2014). Denna definition liknar den beskrivning om 

vad kreativitet innebär i Chappells (2012) kvalitativa undersökning med intervjuer, alltså att 

kreativitet handlar om idéskapande. Förster et al. (2004) har i sin undersökning liknande 

beskrivning om att kreativitet handlar om en kognitiv process om att idéer skapas för att lösa 

en viss situation, exempelvis hur människor kommer på hur de kan hälsa på andra personer, 

eller kommer på motiven till varför det är nödvändigt att hälsa på någon annan människa.  

Blamires och Peterson (2014) har skrivit fram ytterligare information om vad kreativt innebär 

så som fantasi, tänkande, originellt, målmedvetenhet, samt värdefullt handlande. En person 

som är kreativ har alltså förmågan att tänka fantasifullt och originellt, samt har en 

målmedvetenhet. Personer som tänker kreativt agerar på ett sådant sätt att dess utfall av 

handlandet är värdefullt för att uppnå deras mål de strävar efter. Kreativitet handlar dessutom 



6 

 

om att ge syfte, samt utmaning till färdigheter och kunskaper (Blamires & Peterson, 2014). 

Hong, Peng, O´Neil och Wu (2013) har gjort en enkätundersökning, som resulterade i att 

information framtagits om att kreativitet är något som kan läras in och utvecklas hos 

människor. 

 

Förster et al. (2004) menar att abstrakt tänkande och hög nivå av constural, stimulerar 

kreativiteten hos människor. Resultatet i deras studie visar att personer kan lösa fler problem 

om objekt är avlägsna (abstrakt tänkande) i jämförelse om objekt är närliggande (konkret 

tänkande). En annan experimentell studie gjord av Muller, Wakslak, och Krishnan (2014) 

bekräftar detta ovan, då deras resultat visar att det är lättare att lösa kreativa idéer med 

abstrakt tänkande, än om personen har ett konkret tänkande. Anledningen till varför det är 

lättare att lösa problem som har kreativ karaktär (abstrakt tänkande) är för att individer lättare 

kan tolka målobjektet i problemet. Detta ger möjlighet till att lösa uppgiften på ett originellt 

och varierat sätt. Abstrakt tänkande vid problem med kreativkaraktär bidrar enligt Förster, et 

al. (2004) till att lättare finna lösningar och även förstå innebörden om varför ting sker, än om 

personer har ett konkret sätt att tänka vid problemlösningen. Detta eftersom konkret tänkande 

gör att personer enbart fokuserar på detaljer i problemlösningen och kan inte se 

sammanhanget i kreativa problem vilket är en nödvändighet. 

 

Hypotes 

Gerald (2014) har i en rapport visat att det är svårt för lärare att utveckla elevers tänkande och 

samtidigt något svårt att bedöma. På samhällsnivå kan den här undersökningen bidra till att 

lärare kan få en inblick i hur de kan arbeta med konkret och abstrakt tänkande i 

undervisningssammanhang. Det för att elevernas kreativa förmåga ska kunna stimuleras. 

Hypotesen i föreliggande studie är att de gymnasieelever som antar ett ut-zoomat perspektiv 

(abstrakt perspektiv), kommer att ge mer abstrakta beteendebeskrivningar, vara mer inriktade 

på framtiden (eftersom tidigare studie framfört att om rumsligt avstånd ökar, ökar tidsmässigt 

avstånd också) och ha ett mer kreativt tänkande, än de gymnasieelever som antar ett in-

zoomat perspektiv (konkret perspektiv).  
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Metod 

Deltagare 

Deltagarna i föreliggande studie var 130 gymnasieelever där 61 var män och 69 var kvinnor. 

Deltagarna var i åldrarna 16-19 år och gick både i första, andra och tredje året. De studerade 

på skolor i södra Sverige. Urvalet skedde med hjälp av VFU- handledare och var därmed ett 

bekvämlighetsurval. Det fanns inga interna eller externa bortfall i undersökningen. 

 

Material - filmer 

Det material som användes i studien var två videor på 50 sekunder med samma innehåll, alltså 

en film på en jordglob. Videon manipulerades genom att den antingen spelades upp där bilden 

zoomades ut eller zoomades in. Nedan kommer videon som zoomades ut att benämns som ut-

zoomnings videon och den video som zoomades in benämns nedan som in-zoomnings videon. 

Ut-zoomningsvideon användes för att se jorden detaljerad från början och sedan se jorden från 

ett rymdperspektiv, detta för att ett abstrakt perspektiv av jordgloben skulle påverkat 

deltagarna att tänka abstrakt. In-zoomningsvideon användes för att se rymdperspektivet först 

och sedan se jorden detaljerad, detta för att ett konkret perspektiv av jordgloben skulle 

påverka deltagarna att tänka konkret. Dessa två filmer utnyttjades för att få information om 

gymnasieeleverna som antog ett ut-zoomat perspektiv (abstrakt perspektiv) gav mer abstrakta 

beteendebeskrivningar, var mer inriktade på framtiden och var mer kreativa i sitt tänkande, än 

de gymnasieelever som antog ett in-zoomat perspektiv (konkret perspektiv). Videon användes 

även för att få information om gymnasieelever som antog ett in-zoomat perspektiv gav mer 

konkreta beteendebeskrivningar, var mer inriktade på nu-tiden och tänkte mindre kreativt, än 

de gymnasieelever som antog ett ut-zoomat perspektiv. Dessa två filmer har konstruerats av 

Jens Agerström (Lektor på Linneuniversitetet).  

 

Instrument - enkät 

 

Bakgrundsfrågor 

Enkäten var uppdelad i fyra delar. Den första delen var fyra stycken bakgrundsfrågor som 

valts för att passa föreliggande studie. Frågorna innehöll information om deltagarnas kön, 

ålder, årskurs, samt om de studerade i södra, mellersta eller norra Sverige. Frågorna hade flera 

svarsalternativ och deltagarna uppmanades att enbart välja ett av dem. Denna del användes för 

att få information om deltagarna.  
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Abstrakt och konkret tänkande 

Andra delen i enkäten utgick från Vallacher och Wegner (1989)  enkät vid namn Behavioral 

identification from BIF, där deltagarna fick tio frågor om beteende och hur de tänkte (abstrakt 

eller konkret) vid de givna påståendena. Två svarsalternativ fanns per fråga och deltagarna 

uppmanades att kryssa för det påståendet som passade in på dem för varje fråga. Denna del 

mätte CLT i förhållande till deltagarnas abstrakta och konkreta tänkande. De abstrakta 

beteende beskrivningarna utgick från varför personerna gjorde något, medan de konkreta 

beteende beskrivningarna fokuserade på hur de gjorde något. Exempelvis skulle deltagarna 

antingen kryssa i svarsalternativet ”ta bort smuts från kläderna” eller ”stoppa in kläder i 

tvättmaskinen” vid beteende beskrivningen ”tvätta kläder”. Svarsalternativet ”ta bort smuts 

från kläderna” representerade abstrakt tänkande eftersom det handlade om varför deltagarna 

tvättar kläder, medan svarsalternativet ”stoppa in kläder i tvättmaskinen” representerade 

konkret tänkande eftersom det handlade om hur deltagarna tvättar kläder. Vid djupare 

information se bilaga 1. Vid inkodningen av material i SPSS kodades svarsalternativen som 

representerade abstrakt tänkande med siffran 1 och svarsalternativen som representerade 

konkret tänkande med siffran 0. One-way between subjects ANOVA användes för att beräkna 

resultatet. 

 

Framtid och nutid 

Tredje delen byggde på Strathman, Gleicher, Boninger och Edwards (1994) enkät, vid namn 

Consideration of future consequences scale from CFC, där deltagarna fick besvara tolv frågor 

om hur de uppfattade framtida och nutida konsekvenser av deras handlande. Exempelvis fick 

deltagarna besvara frågan ”jag reflekterar över hur saker och ting kan te sig i framtiden och 

försöker påverka dessa saker genom mitt vardagliga beteende här och nu”. Vid mer ingående 

information om frågorna se bilaga 1. Deltagarna ringade in hur väl påståendet passade in på 

dem med en skala 1 (extremt olikt) till 5 (extremt karakteristiskt). Skalan mätte deltagarnas 

tidsperspektiv och specifikt i vilken utsträckning de tog hänsyn till framtida konsekvenser av 

beteenden. Svarsalternativet extremt olikt representerade nutidstänkande och extremt 

karakteristiskt som framtidtänkande. Inkodningen skedde genom att siffran 1 på skalan 

kodades in som siffran 1, siffran 2 i skalan kodades in som siffra 2 och siffran 3 i skalan 

kodades in som siffra 3 och så vidare. Resultatet beräknades med One-way between subjects 

ANOVA. 
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Kreativitet 

Fjärde delen av enkäten var en gåta som inspirerats av exemplet om fången som fanns 

beskriven i Förster, et al. (2004, s., 179) studie. Dock handlade exemplet i föreliggande enkät 

om en person som befann sig i ett brinnande lägenhetshus och tog sig ned säkert antingen med 

eller utan ett rep (som är en detalj i situationen). Deltagarna fick besvara gåtan på de utsatta 

linjer som följde gåtan. För att läsa hela gåtan se bilaga 1. Gåtan användes för att mäta 

deltagarnas kreativitet i förhållande till abstrakt och konkret tänkande. Då deltagarna kunde 

besvara gåtan genom att ”hitta en annan väg ner” utan repet kategoriserades det som att 

deltagaren använt sin kreativitet. Exempel på det kan vara att de tar trapporna ner eller ringa 

112 som kom med helikopter och räddade personen i det brinnande huset. Besvarade 

deltagaren gåtan med att ”hitta en väg ner” med repet kategoriserades det som att deltagaren 

inte använt sin kreativitet. Exempelvis på ett svar var att dela repet i mitten på längden för att 

repet skulle bli dubbelt så långt att repet nådde marken och du kunde klättra ner med repet. 

Deltagarna som inte gav något svar på gåtan kategoriserades med att de inte använt sin 

kreativitet eftersom de fokuserade på repet (detalj av situationen) och såg inte helheten, vilket 

hade varit användbart för att finna annan väg ut. De svar som var kreativt grundade kodades 

in med siffran 1 och de svar som inte kategoriserades som kreativt kodades in med siffran 0. 

One-way between subjects ANOVA användes för att beräkna resultatet. 

 

Procedur 

Föreliggande syfte och hypotes fastställdes vilket avgjorde att det var en kvantitativ metod. 

Kontakt skedde via mail där tid och rum bestämdes. Syfte, hypotes, enkät och video 

godkändes innan experimentet genomfördes. Experimentet genomfördes i slutet av november. 

Deltagarna blev informerade om föreliggande syfte och de etiska aspekterna, samt dess 

innehåll. Hypotesen valdes att inte tas upp för att undvika önskvärdhet, alltså att eleverna 

skulle svara utifrån vad de trodde forskarna ville få fram för resultat. Det var en 

mellangruppsdesign med tre grupper. Slumpvis delades deltagarna in i var sin grupp, där 

deltagarna fick dra en lapp i en skål med siffran ett, två eller tre. Siffra ett representerade 

grupp ett, siffra två tillhörde grupp två och den tredje gruppen hamnade deltagare i om de fått 

siffran tre. Den första gruppen fick först besvara del ett i enkäten och därefter fick de se ut-

zoomnings videon. De fick sedan svara på de resterande delarna i enkäten. Denna grupp 

presenteras nedan som ut-zoomnings-gruppen. Den andra gruppen fick först besvara del ett i 

enkäten och sedan se in-zoomnings videon. De fick därefter besvara resterande delar i 

enkäten. Denna grupp presenteras nedan som in-zoomnings-gruppen. Den tredje gruppen 
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(kontrollgruppen) besvarade enbart enkäten, som ut-zoomnings-gruppen och in-zoomnings-

gruppen gjorde, men i en och samma följd. Det för att inkludera kontrollgruppen och få 

information vart deltagarnas utgångläge var i att tänka kring enkätfrågorna, utan involvering 

av manipulation. Experimentet genomfördes och enkäten besvarades i gymnasielevernas 

klassrum. Kontaktuppgifter gavs ut ifall deltagarna hade frågor om experimentet och om de 

ville ta del av resultatet, samt om de hade ångrat sin medverkan efter den tidpunkt 

experimentet skedde. Forskarna tackade deltagarna för sin medverkan i experimentet och 

lärarna för möjligheten att experimentet kunde genomföras på deras skolor. 

 

Den insamlade empirin analyserades i SPSS med tre stycken statistiska test, One-Way 

between subject ANOVA. Alltså analyserades varje utfall, abstrakt kontra konkret tänkande, 

framtids kontra nutidstänk, samt kreativt tänkande med ett vardera One-Way ANOVA. 

 

Etiska hänsynstaganden 

Föreliggande studie har tagit hänsyn till individskyddskravet, för att undvika förödmjukande, 

kränkande behandling och för att inte deltagarna skulle uppleva psykisk eller fysisk ohälsa 

eller skada. Känslig och privat information om deltagarna var inte relevant för 

undersökningen, vilket även bidrog till att individskyddskravet kunde uppfyllas, samt skada 

hos deltagarna undveks. Informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet har även tagits hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Muntlig och tillräcklig information om syfte och experimentets genomförande fick deltagarna 

ta del av innan undersökningen gjordes. Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna 

fick både muntlig och skriftlig information om att det var frivilligt att delta. Det presenterades 

muntligt innan experimentet genomfördes och det fanns även skrivet på enkätens framsida de 

fick ut. Det framgick även i informationen om att de kunde vid vilken tidpunkt som helts 

avstå från sitt deltagande. 

 

Ingen information samlades in, om deltagarnas bostad, namn eller privat fakta för att uppfylla 

anonymitet. Tystnadsplikt har prioriterats för att obehöriga inte skulle kunna ha tagit reda på 

vilka som de medverkande varit. Genom den metod som användes tillförsäkrades anonymitet 

även inför studiens författare. Detta för att uppfylla konfidentialitetskravet. 
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Deltagarna fick tillräckligt med information om vad studiens syfte innebar. Dock 

presenterades inte hypotesen och de gavs heller ingen djupgående information om syftet, för 

att det inte skulle påverka resultatet. Frågor om studien från deltagarna besvarades för att 

oklarheter skulle undvikas. De fick avgöra om deltagarna ville delta eller avstå sin medverkan 

i experimentet. Dessa aspekter ingår i samtyckeskravet. 

 

Nyttjandekravet har tagits hänsyn till att den insamlade empirin endast har används i 

föreliggande studie och obehöriga har inte fått ta del av empirin, det för att skydda författarna 

i föreliggande undersökning, deltagarna, samt de lärare som gav tillåtelse att genomföra 

experimentet på deras arbetsplats.  
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Resultat 

 

Syftet var att undersöka hypotesen om de gymnasieeleverna som antog ett ut-zoomat 

perspektiv (abstrakt perspektiv) gav mer abstrakta beteendebeskrivningar, var mer inriktade 

på framtiden och hade ett mer kreativt tänkande, än de gymnasieelever som antog ett in-

zoomat perspektiv (konkret perspektiv).  

 

 

Tabell 1. Deltagarnas abstrakta kontra konkreta tänkande 

                  Abstrakt tänkande  

Grupper Medelvärdet Standardavvikelsen 

Abstrakt/Ut-zoom 0,57 0,19 

Konkret/In-zoom 0,48 0,24 

Kontroll 0,55 0,22 

 

Den deskriptiva statistiken visade utifrån frågorna i Behavioral identification from BIF, att 

deltagarna i den gruppen kallad ut-zomning (M: 0,57, SD: 0,19) och kontrollgruppen (M:0,55, 

SD:0,22) skattade liknande värden i deras abstrakta tänkande. Den visade även att den 

gruppen kallad in-zoomning (M: 0,48, SD:0,24) skattade lägre värden än de andra grupperna 

och därmed hade ett mer konkret tänkande. 

 

ANOVA analysen användes för att se om samtliga betingelser skiljde sig signifikant åt. 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan samtliga betingelser, 

utifrån abstrakta tänkande, F(2,13)=2,06, p=0,13. Utgår vi från den deskriptiva statistiken 

fanns informationen om att kontrollgruppen och ut-zoomings-gruppen skattade abstrakt 

tänkande i genomsnitt lika, vilket gjort att den allmänna ANOVA testet inte signifikant skiljde 

sig. Med en riktad hypotes planerades en jämförelse mellan de grupper som manipulerades 

med ut-zoomning och in-zoomning. Post-hoc-LSD testet visade att det fanns en marginell 

signifikant skillnad mellan de grupper som utsattes för manipulering av ut-zoomning (M: 

0,57, SD: 0,19) och in-zoomning (M: 0,48, SD:0,24), p=0,06. Det fanns dock ingen 

signifikant skillnad mellan ut-zoomnings-gruppen och kontrollgruppen (M:0,55, SD:0,22), 

p=0,67. Det var heller ingen signifikant skillnad mellan in-zoomningsgruppen och 

kontrollgruppen, p=0,13. Kontrollgruppens inverkan kan förklara varför det allmänna 

ANOVA testet inte visade på ett signifikant värde. 
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Tabell 2. Deltagarnas framtid- respektive nutidstänk 

                  Framtids tänkande  

Grupper Medelvärdet Standardavvikelsen 

Abstrakt/Ut-zoom 3,21 0,62 

Konkret/In-zoom 3,20 0,43 

Kontroll 3,24 0,49 

 

Den deskriptiva statistiken visade utifrån frågorna i Consideration of future consequences 

scale from CFC, att i genomsnitt hade ut-zoomnings-gruppen (M:3,21, SD:0,62), in-

zoomnings-gruppen (M:3,20, SD: 0,43), samt kontrollgruppen (M:3,24, SD:0,49) snarlikt 

framtids- och nutidstänk. 

 

Resultatet från ANOVA användes för att få information om samtliga betingelser skiljdes 

signifikant från varandra. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan betingelserna i 

deltagarna framtids- och nutidstänk, utifrån den allmänna ANOVA analysen, F(2,13)=0,10, 

p=0,90. Den riktade hypotesen medförde att en planerad jämförelse gjordes även i det här 

avseendet mellan betingelserna. Det för att få information om ut-zoomnings-gruppen och in-

zoomnings-gruppen skiljde sig signifikant. Med Post-hoc-LSD testet fanns ingen signifikant 

skillnad mellan ut-zoomnings-gruppen (M:3,21, SD:0,62) och in-zoomnings-gruppen 

(M:3,20, SD: 0,43), p=0,95. Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan ut-zoomnings-

gruppen och kontrollgruppen (M:3,24, SD:0,49), p=0,73, samt skillnaden mellan in-

zoomnings-gruppen och kontrollgruppen var inte signifikant, p=0,68. 

 

Tabell 3. Deltagarnas kreativa tänkande 

               Kreativt tänkande  

Grupper Medelvärdet Standardavvikelsen 

Abstrakt/Ut-zoom 0,28 0,45 

Konkret/In-zoomning 0,12 0,32 

Kontroll 0,16 0,37 

 

Den deskriptiva statistiken för kreativt tänkande, visade att ut-zoomnings-gruppen (M:0,28, 

SD:0,45) hade högst värde i genomsnitt, i hur många deltagare som kunde besvara gåtan med 
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ett kreativt tänkande. In-zoomningsgruppen (M:0,12, SD:0,32) gav det lägsta värdet i 

genomsnitt, i hur många deltagare som kunde besvara gåtan med ett kreativt tänkande. 

Kontrollgruppen (M:0,16, SD:0,37) hamnade med genomsnittsvärdet mittemellan 

ovanstående grupper i hur många antal deltagare som kunde besvarade gåtan med ett kreativt 

svar. 

 

ANOVA användes för att få information om samtliga betingelser medförde en signifikant 

skillnad i kreativt tänkande. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan alla betingelser, F(2,127)=2,05, p=0,13. Med den riktade hypotesen skedde en 

planerad jämförelse mellan grupperna, eftersom det intressanta var att få information om 

gruppen vid namn ut-zoomning och in-zoomning skiljde sig signifikant. Post-hoc-LSD testet 

fann att det var en signifikant skillnad mellan grupperna vid namn ut-zoomning (M:0,28, 

SD:0,45) och in-zoomning (M:0,12, SD:0,32), p=0,5. Det skiljde sig dock inte signifikant 

mellan ut-zoomnings-gruppen och kontrollgruppen (M:0,16, SD:0,37), p=0,15, samt ingen 

signifikant skillnad mellan in-zoomnings-gruppen och kontrollgruppen, p=0,61. 

Kontrollgruppens inflytande kunde även i det här avseendet beskriva varför den allmänna 

ANOVA testet inte visade på ett signifikant värde. 

 

Hypotes i relation till resultatet 

Resultatet av undersökning kunde bekräfta delar av den hypotes som ställdes upp i början. De 

delar som gick att stödja, var att de gymnasieeleverna som antog ett ut-zoomat perspektiv 

(abstrakt perspektiv), gav mer abstrakta beteendebeskrivningar och hade ett mer kreativt 

tänkande, än de gymnasieelever som antog ett in-zoomat perspektiv (konkret perspektiv). 

Studien kunde dock inte styrka hypotesen i de delar som handlade om att de gymnasieelever 

som antog ett ut-zoomat perspektiv (abstrakt perspektiv), var mer inriktade på framtiden, än 

de gymnasieelever som antog ett in-zoomat perspektiv (konkret perspektiv).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion utifrån teori 

 

Abstrakt och konkret tänkande 

Resultatet av undersökning visade att ut-zoomnings-gruppen tänkte mer abstrakt, vilket gick i 

linje med studierna gjorda av Liberman och Försters (2009), Amit et al. (2009), Liberman et 

al. (2002), samt Nussbaun et al. (2006). Dessa undersökningar visade att avlägsna objekt 

gjorde att människor tänkte mer abstrakt. En anledning till varför deltagarna i föreliggande 

studie tänkte mer abstrakt i ut-zoomnings-gruppen kan berott på det som Liberman och Trope 

(1998) och Trope och Liberman (2010) framfört, om att varför-frågor besvarades lättast om 

personen hade hög nivå av construal i sitt sätt att tänka när de besvarade enkätfrågorna. 

Resultatet i föreliggande studie kunde även bekräfta det som Henderson et al. (2006), Amit et 

al. (2009), samt Förster et al. (2004) framfört, att konkret tänkande uppstod när människor 

hade objekten närliggande. En anledning till att deltagarna tänkte mer konkret i in-

zoomningsgruppen i föreliggande undersökning kan berott på det som Henderson et al. 

(2006), Amit et al. (2009), samt Förster et al. (2004) skrivit fram, att det var lättast att besvara 

hur-frågor om en person hade en låg nivå av construal i sitt sätt att tänka när de besvarade 

enkätfrågorna. 

 

Föreliggande resultat visade att det fanns en signifikant skillnad i det abstrakta kontra det 

konkreta tänkandet beroende på vart objektet eller tinget befann sig, i förhållande till 

individen i fråga. Det kunde styrkas med tidigare forskning som Trope och Liberman (2010) 

fått fram som visade att objekt som fanns långt bort medförde abstrakt tänkande, medan 

närliggande objekt gjorde att människor tänkte mer konkret. Det kunde samtidigt vara 

relevant att lyfta aspekten om att den grupp vid namn ut-zoommning och som manipulerats 

med det abstrakta tänkandet inte skiljde sig signifikant från kontrollgruppen. Den grupp som 

alltså representerade deltagarnas tänkande i grundläget och utan manipulationen. Det gjorde 

att deltagarna även i vanliga fall hade haft ett abstrakt tänkande i många avseenden utan att 

manipulation krävdes. Det gjorde att deltagarnas grundtänkande nästintill var oföränderligt, 

trots deltagarna utsattes för manipulation. Detta till skillnad från in-zoomnings-gruppen som 

med manipulationen fått ett lägre medelvärden i skattningen i att tänka abstrakt, vilket bidrog 

till ett mer konkret tänkande. Därmed var det enbart in-zoomnings-gruppen som påverkades 

av manipuleringen. 

 



16 

 

Framtid och nutid 

Föreliggande studie kunde inte styrka det resultat som Liberman och Trope (1998), samt 

Trope och Libermans (2010) lyft, om att objekt som fanns placerade långt bort från deltagarna 

bidrog till att personerna tänkte på objektet som om de fanns i framtiden. Det eftersom 

rumslig distans i föreliggande undersökning inte förutsåg tidsmässig distans.   

 

Kreativitet 

Resultatet från föreliggande undersökning visade att fler deltagare tenderade till att använda 

sitt kreativa tänkande om de tänkte abstrakt, i jämförelse med de som hade ett konkret 

tänkande. Det framtagna resultatet i föreliggande studie visade på liknande resultat som 

tidigare framtagits av Muller et al. (2014), samt Förster, et al. (2004). Deras resultat gav 

information om att de människor som tänkte abstrakt kunde lösa fler problem och finna fler 

lösningar på ett kreativt sätt, än de som tänkte konkret. Anledningen kunde bero på det som 

Förster, et al. (2004) tagit upp om att de människor som tänkte mer abstrakt kunde lättare 

tolka målobjektet i problemet, lösa problemet på ett mer originellt och varierat sätt, än de som 

tänkte mer konkret, eftersom de inte enbart fokuserat på detaljerna i problemet. De som tänkte 

konkret kunde inte se sammanhanget som problemet fanns i, vilket var en nödvändighet för 

att lösa problem kreativt. 

 

Praktiska implikationer 

Det resultat som föreliggande undersökning framfört kunde ha gett information till lärare hur 

de kan arbeta med abstrakt och konkret tänkande för att gynna kreativt tänkande. Detta har en 

relevans för alla lärare, eftersom de ska följa läroplanen som lyft att gymnasieelevers kreativa 

tänkande ska ha möjlighet till utveckling, samt användas i skolundervisningen. Detta för att ge 

stimulering i förmågan till idéskapande och problemlösning (Skolverket, 2011). Det kan även 

ha relevans eftersom det har visat sig i tidigare studier att kreativitet kan utvecklas hos 

människor (Hong et al., 2013). Detta i enlighet med det som Blamires och Peterson (2014) 

framfört att kreativitet främjade det fantasifulla, originella, målmedvetna tänkande, samt 

ökade viljestyrkan att stäva efter sina mål samt ge syfte och utmaning till en persons 

kunskaper och färdigheter. 

 

Undersökningen kan ha bidragit till att lärare fått inblick i vad kreativitet menas med och fått 

information om hur begreppet i undervisningssammanhang gynnas. Detta i förhoppning om 

att inga liknande resultat som Gralewski och Karwowski (2013) fått i sin studie uppstår igen, 
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vilket handlade om att kreativitet var något som många lärare inte visste innebörden av, samt 

hade oförmågan att arbeta med i undervisningen. Däremot kan lärare med studiens underlag 

arbeta och förbättra aspekten som Gralewski och Karwowski (2013) också lyft, att med 

kunskap om vad begreppet kreativt tänkande handlar om och hur det kan arbetas med kan en 

effektivare skola skapas, än vad tidigare gjorts. Detta kan även öka möjlighet till att elever blir 

motiverade att lära sig kunskaper om läraren har förmågan att arbeta med kreativitet och dess 

inlärningsstrategier som Liu et al. (2012) framfört vara en bidragande faktor till kreativt 

tänkande som arbetsredskap. Den kunskapen om hur lärare kan arbeta med abstrakt och 

konkret tänkande kan föreliggande studie bidra till att lärare har förmågan att arbeta med rätt 

strategier för att gynna elevers kreativa tänkande och därmed inte missgynna det. Detta utifrån 

det som Blamires och Peterson (2014) lyft att vissa undervisningsmetoder gynnade eller 

missgynnade individers kreativa tänkande. 

 

Metodologisk diskussion 

Konstrukt validitet 

De begrepp som varit relevanta för föreliggande undersökning var abstrakt kontra konkret 

tänkande, framtid kontra nutids tänkande, kreativitet (beroende variabler), samt CLT 

(oberoende variabel). Begreppet CLT användes vid manipulation av filmerna, alltså att 

filmerna utgick antingen från ett ut-zoomat perspektiv eller in-zoomat perspektiv. Eftersom 

begreppet CLT togs hänsyn till vid skapandet av perspektiven i filmerna ledde det till att 

hypotesens utformande av manipulationen lyckades bli manipulerad. Med tre grupper som 

utsattes för var sin betingelse kunde resultatet representera utfallen utifrån hur deltagarna 

tänkte utan manipulation, samt vid det in-zoomade och ut-zoomade perspektivet och därmed 

av CLT:s påverkan. Begreppen abstrakt kontra konkret tänkande, samt framtid kontra nutid 

tänkande mättes redan med befintliga enkätfrågor (som använts vid tidigare studier) vilket 

gjorde att dessa begrepp kunde mättas med större säkerhet och därmed minskade risken att 

andra variabler mättes som inte var avsedda att mäta. Detta eftersom de tidigare studierna 

redan använt enkätfrågorna och bekräftat att frågorna mätte begreppen. Den gåta som 

användes för att ha mätt begreppet kreativitet medförde att forskarna kunde tydligt avgöra om 

deltagarna använt sitt kreativa tänkande eller inte vid tillfället då de skulle angivit ett svar. 

Möjligheten till detta var för att forskarna i föreliggande undersökning redan innan analys av 

materialet avgjort vad ett kreativt svar var och inte var, vilket även medförde en ram av hur 

gåtan kunde konstrueras. Detta gjordes med inspiration från tidigare gåtor som mätt kreativt 

tänkande. Detta för att verkligen mäta kreativa tänkande och inget annat. I den tro av att 
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konstrukt validitet varit hög i föreliggande undersökning, har tolkningen av resultatet och de 

slutsatser som skrivits fram blivit rätt och därmed har forskarna i föreliggande undersökning 

lyckats mäta, samt manipulera hypoteserna. 

 

Intern validitet 

Forskarna i föreliggande studie har försökt undvikit externa faktorer för att enbart mäta 

relationen mellan de tänkta variablerna som undersöktes. Påverkan av åldersgrupp, samt klass 

skillnader har i största mån undvikits, genom att alla årskurser deltog och varje klass utsattes 

för samtliga betingelser av CLT. En annan extern faktor skulle kunna ha varit filmernas 

innehåll om dessa inte innehöll samma information. Filmen innehöll samma information, 

(dock började filmen från olika håll, vilket beskrivits i metoddelen). Med samma filminnehåll 

motverkades möjligheten att denna externa faktor haft inverkan på resultatet. Genom att ha 

undvikit dessa tänkbara externa faktorer har möjligheten till trovärdiga slutsatsen kunnat tas. 

Dock kunde forskarna i undersökningen inte vara helt säkra på att ytterligare externa faktorer 

påverkat resultatet, så som att deltagarna inte utgått från sig själva vid tillfället de besvarade 

enkäterna. Detta trots att både muntlig och skriftlig information framförts till deltagarna att de 

ska besvara frågorna utifrån sig själva. Det går inte att dra kausala slutsatser eftersom 

forskarna i föreliggande studie inte kan utesluta att föreliggande slutsats inte alltid stämmer i 

alla avseenden. 

 

Extern validitet 

Föreliggande studie har för få deltagare för att undersökningen ska kunna generaliseras på 

populationen. Denna undersökning gick endast att generaliseras på de personer som gick på 

gymnasiet mellan åldrarna 16 till 19 år. Detta eftersom föreliggande studie har undersökt 

gymnasieelever i åldrarna 16 till 19 år. Det har varit användbart att ha med deltagare som 

representerar både årskurs ett, två och tre, samt män och kvinna för att kunna generalisera 

resultatet på män och kvinnor som går på gymnasiet, istället för om undersökningen enbart 

gjorts på män eller kvinnor, samt enbart årskurs ett, två eller tre. Det hade gjort 

undersökningen ännu mindre än vad den var. Undersökningen har enbart gymnasieelever som 

studerat i södra Sverige, vilket gjort att resultat enbart representerar gymnasieelever i södra 

Sverige. 
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Ekologisk validitet 

Forskarna i föreliggande undersökning har försökt fånga deltagarnas naturliga beteende och 

situation, genom att utföra experimentet i gymnasieelevernas klassrum där de vanligtvis i 

skolsammanhang vistas. Det har däremot varit svårt att uppnå detta i det avseendet att 

deltagarna fått besvara en enkät efter deltagarna sett en film, vilket deltagarna kanske inte i 

naturliga fall hade gjort. Detta kan ha gjort att deras naturliga beteende inte framkommit. 

Detta kan därmed medfört ett onaturligt beteende hos deltagarna på grund av experimentets 

konstellation. 

 

Framtida forskning 

Det hade varit relevant för framtida forskning att utöka antalet deltagare och även undersöka 

föreliggande syfte i andra delar av Sverige och andra länder, samt ha andra representativa 

deltagare (som inte går på gymnasiet), för att kunna få ett mer representativt resultat och för 

att kunna generalisera resultatet på populationen. 

 

Slutsats 

Slutsatsen i den här undersökningen var att lärare kan arbeta med abstrakt och konkret 

tänkande för att gynna elevers kreativitet i skolsammanhang. Det genom att använda sig av 

rumsligt avstånd från objekten eleverna arbetar med. När elever i skolan ska använda sitt 

kreativa tänkande kan lärare försöka hålla objekten på avstånd, eftersom vid närmare 

placering minskar elevernas kreativitet, eftersom de tänker mer konkret och fokuserar på 

detaljer vid närliggande objekt.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Enkät 

Mänskligt tänkande 

 

Enkätens frågor handlar om hur människor tänker i olika situationer. 

Din medverkan är frivillig och du har möjlighet att avstå din medverkan när du vill. 

Du ska besvara frågorna utifrån dig själv. Det finns inget förbestämt rätt eller fel svar. 

Det finns fyra delar i enkäten och beskrivning hur du går tillvägars finner du i början av varje 

del. Det är viktigt att besvara alla frågor och endast ge ett svar per fråga.  

 

  

Del 1. Bakgrundsfrågor 

Nedan följer fyra frågor om din personliga bakgrund. Kryssa för eller skriv på linjen, det 

svarsalternativ som stämmer in på dig. Besvara alla frågor och kryssa enbart för ett 

svarsalternativ per fråga, även om det finns flera alternativ (a och b och c). 

 

1. Kön  

a. □ Man 

b. □ Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? 

 

_______ år 

 

3. Vilken årskurs går du? 

a. □ Första året 

b. □ Andra året 

c. □ Tredje året 

 

4. Vart finns den skola du studerar på? 

a. □ Södra Sverige 

b. □ Mellansverige 

c. □ Norra Sverige 
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Del 2. Beteendeidentifikation 

Ett och samma beteende kan beskrivas på flera olika sätt. Vi är intresserade av din personliga 

uppfattning om vilka beskrivningar som passar bäst.  

Här följer en lista med 10 stycken beteenden. För varje beteende finns två alternativa 

beskrivningar (a och b) och din uppgift är att välja den beskrivning som du tycker passar bäst 

in på beteendet. Kom ihåg att du bara får välja ett av de två alternativen. 

1. Tvätta kläder 

a. □ Ta bort smuts från kläder 

b. □ Stoppa in kläder i tvättmaskinen 

 

2. Hugga ned ett träd 

a. □ Svinga en yxa 

b. □ Skaffa ved 

 

3. Måla ett rum 

a. □ Stryka med pensel  

b. □ Få rummet se nytt ut 

 

4. Betala hyran 

a. □ Behålla en bostad 

b. □ Överföra pengar till ett konto 

 

5. Ta hand om krukväxter 

a. □ Vattna växter 

b. □ Få rummet att se trevligt ut 

 

6. Låsa en dörr 

a. □ Föra in en nyckel i låset 

b. □ Göra huset inbrottssäkert 

 

7. Skriva ett prov 

a. □ Svara på frågor 

b. □ Visa sin kunskap 
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8. Äta 

a. □ Få näring 

b. □ Tugga och svälja 

 

9. Anlägga ett trädgårdsland 

a. □ Så frön 

b. □ Få färska grönsaker 

 

10. Tala med ett barn 

a. □ Lära ett barn något 

b. □ Använda enkla ord 

 

Del 3. Hur man ser på nutida respektive framtida konsekvenser av handlingar. 

Nedan finns 12 uttalanden som anger huruvida uttalandet är karakteristiskt för dig som 

person. Upplever du att uttalandet är extremt olikt dig ringar du in siffra 1. Upplever du 

istället att uttalandet är extremt karakteristiskt ringar du in siffra 5. Upplever du att uttalandet 

ligger mitt emellan siffrorna 1 och 5 ringar du in 2, 3, eller 4 beroende på vad som passar bäst 

in på dig. Ringa in endast ett svarsalternativ. 

 

1. Jag reflekterar över hur saker och ting kan te sig i framtiden och försöker påverka 

dessa saker genom mitt vardagliga beteende här och nu.  

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 

 

2. Jag ägnar mig ofta åt särskilda beteenden för att uppnå resultat som kanske inte 

infaller omedelbart. 

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 
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3. Jag agerar endast i syfte att tillfredsställa mina omedelbara behov och intressen då 

jag tror att framtiden kommer att lösa sig själv. 

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 

 

4. Mitt beteende påverkas endast av mina handlingars omedelbara följder (dvs. inom 

ett antal dagar eller veckor). 

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 

 

5. Min bekvämlighet är en viktig faktor i de beslut jag fattar eller de handlingar jag 

utför. 

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 

 

6. Jag är villig att offra omedelbar lycka eller välbefinnande för att uppnå framtida 

resultat. 

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 
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7. Jag tar allvarligt på varningar om negativa följder av mitt beteende även om dessa 

inte kommer att inträffa på flera år. 

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 

 

 

8. Jag tycker att det är viktigare att utföra beteenden som kan ha betydelsefulla 

konsekvenser på lång sikt än beteenden som har mindre betydelsefulla effekter här 

och nu.   

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 

 

9. Jag ignorerar i allmänhet varningar om möjliga framtida problem eftersom jag tror 

att dessa kommer att lösas innan en kris uppstått. 

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 

 

10. Jag tycker att uppoffringar idag oftast är onödiga eftersom framtida konsekvenser 

kan hanteras vid ett senare tillfälle. 

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 
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11. Jag agerar endast för att tillfredsställa omedelbara behov och tänker att jag kan 

hantera eventuella framtida problem vid ett senare tillfälle.  

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 

 

12. Då mina vardagliga handlingar ger specifika effekter, är dessa viktigare för mig än 

beteenden som har långsiktiga effekter. 

 

1 2 3 4 5 

Extremt 

olikt 

   Extremt 

karakteristiskt 

 

 

Del 4. Gåta 

Nedan följer en gåta, du ska besvara den genom att skriva på linjerna nedan.  

Tänk att du befinner dig på högsta våningen i ett höghus. Du inser att det brinner och behöver 

komma ut från lägenheten så fort som möjligt. Du tittar dig omkring och hittar ett rep och 

tänker genast att du kan fly genom fönstret med repet. Du inser att repet är för kort för att nå 

marken säkert. Du fördelade repet i två delar. Du kom ner tryggt och säkert.  

Hur kom du ner tryggt och säkert? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


