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Omedvetna tankesätt om intelligens har av litteraturen beskrivits följa två 

mönster: ett dynamiskt och ett statiskt. Människor som har det dynamiska 

tankesättet ser intelligens som någonting förbättringsbart medan det statiska 

tankesättet ser intelligens som någonting stabilt. Tidigare har individer med 

ett statiskt tankesätt associerats med mer negativa emotioner som hjälplöshet 

och ångest. I denna undersökning testades 45 individer i huruvida deras 

ångest skulle förändras, beroende på vilket tankesätt de manipulerats till. 

Deltagarna fick läsa en text som antingen gav stöd till ett statiskt eller 

dynamiskt tankesätt. Därefter fick samtliga genomföra ett krävande mentalt 

test under tidspress. Försökspersonerna skattade sin ångest både innan och 

direkt efter testet. Det uppkom ingen signifikant skillnad mellan de två 

gruppernas medelvärde av ångestpoäng. Framtida studier kan visa ifall fler 

försökdeltagare och ett mer automatiserat tillvägagångssätt förändrar 

resultaten.   

 

 

Tidigare forskning har visat att människor har implicita teorier, eller omedvetna tankesätt, om 

sina egna och andra människors personliga egenskaper. Dessa egenskaper kan till exempel vara 

intelligens, kreativitet eller personlighet (Dweck, Chiu & Hong, 1995a, 1995b; Dweck & 

Leggett, 1988; Hong, Chiu, Dweck & Wan, 1999). Dessa tankesätt har kunnat kategoriseras in 

i två mönster, där människor antingen har ett mer statisk eller dynamisk förhållningssätt 

gentemot en specifik egenskap (Dweck & Leggett, 1988). Personer som har ett statiskt tankesätt 

tenderar till att se egenskaper som fixerade och fasta. En statisk individ kan till exempel se 

intelligens som någonting man har eller inte har. Människor som har ett dynamiskt tankesätt 

ser egenskaper som formbara och förändringsbara. Intelligens blir på så sätt någonting som 

alltid anses förbättringsbart över tid (Dweck & Leggett, 1988). Ett eventuellt samband mellan 

vilken implicit teori en person har och den faktiska personlighet eller intelligens, har inte kunnat 

hittas (Spinath, Spinath, Riemann & Anleitner, 2002). 

 

Syftet med denna studie var att undersöka ifall det går att temporärt ändra de implicita 

tankesätten och hur detta påverkar en individs ångest i samband med utmanande uppgifter. 

Detta kan knyta ihop utbildning med psykisk hälsa, och på sätt öka förståelsen för hur 

människors mentala kapacitet kan påverkas för ökat välmående och bättre utbildningsstrategier. 

 

De implicita teorier som människor har påverka till en viss grad vilka typer av mål människor 

väljer att sträva efter (Elliott & Dweck, 1988). Vid intellektuella utmaningar tenderar de med 

statiskt tankesätt att välja prestationsmål där huvudsyftet är att visa sin kompetens och att inte 

se dum ut. En prestation blir ett sätt för en individ att bevisa att denne har de egenskaperna som 

krävs. Människor med det dynamiska tankesättet brukar däremot välja bemästerskapsmål, där 

syftet är att bemästra någonting nytt och lära sig så mycket som möjligt (Dweck, 1999; Elliott 

& Dweck, 1988). Detta leder till att människor med det statiska tankesättet kommer att ha en 

tendens att välja uppgifter de är någorlunda säkra på att de kommer att klara. Människor som 

har en mer dynamisk syn på intelligens å andra sidan, kommer att välja svårare uppgifter, för 

att på detta sätt lära sig något. 
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De olika målsättningarna som statiska och dynamiska tankesätt formar, påverkar även hur 

förhållningsättet till ansträngning ser ut. Med det statiska tankesättets prestationsmål blir hög 

ansträngning ett bevis på dålig förmåga. Det innebär att desto mer en person försöker göra 

något, desto sämre måste personen vara. I det dynamiska och mästerskapsorienterade 

tankesättet tenderar hög ansträngning ses som ett verktyg för större inlärning (Dweck, 1999; 

Dupeyrat & Mariné, 2004; Stipek & Kowalski, 1989). Detta har sedan visat sig ha en påverkan 

på människors emotionella välmående.  

 

I en undersökning av Carol Dweck, Allison Baer och Heidi Grant (refererat i Dweck, 2006) 

fick studenter föra en dagbok i tre veckor under februari och mars. Generellt, studenter med 

statiskt tankesätt visade sig vara mer deprimerade jämfört med de studenterna som hade ett 

dynamiskt tankesätt. Analyser av undersökningen visade också att statiska individer i högre 

grad grubblade över upplevd inkompetens till följd av akademiska motgångar. Detta resulterade 

i sin tur att deras ansträngningar i studierna minskade ytterligare. En förklaring till detta kan 

förklaras av teorin om inlärd hjälplöshet som påvisat att depression sker om människor känner 

att de inte har kontroll över att hantera eller förhindra negativa händelser (Seligman & 

Isaacowitz, 2000, refererat i Holt et al., 2012). Å andra sidan, dynamiska individer tenderar att 

förklara sina motgångar som resultat av att för lite ansträngning (någonting som de kan 

kontrollera) och blir på så sätt mindre deprimerade och mer aktiva i förebyggande handlingar 

(Hong, Chiu, Dweck & Wan, 1999). 

 

Forskning visar att personer med statiska tankesätt generellt tenderar, att uppleva negativa 

emotioner i större utsträckning, jämfört med dynamiska-personer. Vid motgångar tenderar de 

att reagera på ett mer hjälplöst sätt (Dweck, 2006; Dweck, et al., 1995a; Dweck & Leggett, 

1988).  I en studie där människor tog emot negativ eller positiv återkoppling på ett test av social 

skärpa, så upplevde statiska individer mer negativa känslor än de med dynamiskt tankesätt. 

Detta gällde oavsett om återkoppling var positiv eller negativ (El-Alayli & Baumgardner, 

2003). Detta, inte omöjligen ett resultat av ett förhållningssätt som gör att ny utmaning 

omedvetet uppfattas som ett test av deras intelligens och allmänna kognitiva resurser.  

 

Studenters syn på deras egen intelligens visade sig påverka deras skolrelaterade känslor, där ju 

mer fixerad syn på sin intelligens studenterna hade desto större sannolikhet till negativa känslor 

hos individen, så som skam, ångest, ilska och hjälplöshet (King, McInerney & Watkins, 2012) 

I en av två studier (Study 1) av Cury, Fonseca, Zahn och Elliot (2007) fick ett antal 

försökspersoner genomföra IQ test i två omgångar. Efter att de genomfört det första testet fanns 

det möjligheten att träna inför det andra. Samtliga personer fick också fylla i enkäter som mätte 

ångest och implicita teorier. Resultaten, i linje med de tidigare nämnda studier, visade att ett 

statiskt tankesätt var associerat med en starkare oro och mindre benägenhet att använda den 

erbjudna träningstiden för att förbättra sina resultat.   

 

Dynamiska personer har också visat sig vara mer robusta mot misslyckanden då dessa ser 

möjligheten för förändring och förbättring (Niiya, Crocker & Bartmess, 2004). En 

undersökning på universitetsstudenter i USA visade att individer som trodde att deras attribut 

var förändringsbara, hade mindre svårigheter med mental hälsa och valde i större utsträckning 

terapi framför medicinering (Schroder, Dawood, Yalch, Donnellan & Moser, 2014). 
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Brist på kontroll (upplevd oförmåga att påverka eller hantera en händelser) har också visat sig 

ha ett samband med ångestaktivering, och inte endast depression och hjälplöshet (Minor & Dess 

& Overmier, 1991, refererat i Chorpita & Barlow, 1998). Ångest har en kognitiv, 

beteendemässig och fysiologisk komponent. Kognitivt visar sig ångest genom oro, 

koncentrationsproblem, minnesproblem, överkänslighet och uppmärksamhetsproblem. 

Beteendemässiga reaktioner är snabbt tal, motorisk rastlöshet, undvikande, perfektionism och 

fumlande. Fysiologiska uttryck är tiks, snabb puls, muskelspänningar, huvudvärk, 

sömnproblem och återkommande lokal smärta (Huberty, 2006, refererat i Huberty, 2009). En 

central aspekt av ångest är oro, som är en förutseende kognitiv process med repetitiva tankar av 

potentiella hot och dess konsekvenser (Vasey, Crnic & Carter 1994). Ångest kan förklaras som 

en reaktion (tillståndsångest) i en person som varierar över tid men även i intensitet. Detta 

brukar ofta orsakas av specifika situationer som triggar reaktionen. Begreppet ångest kan också 

användas i termer av en karaktärsegenskap (karaktärsångest) där ångesten är kronisk och 

ihållande över tid. Personer kan ha vid ett givet tillfälle en hög tillståndsångest men fortfarande 

inte ha en hög egenskapsångest (Spielberger, 1973, refererat i Huberty, 2009) 

 

Även om de två implicita teorierna anses vara relativt stabila över tid, så har flera experiment 

visat att de kan manipuleras (Burns & Isbell, 2007; Thompson & Musket, 2005; Hong et al., 

1999).  I en studie av Bergen (refererat i Dweck, Chiu & Hong, 1995) universitetsstudenter läsa 

en ”vetenskaplig artikel” som antingen gav stöd för ett dynamisk- eller statisk-tankesätt. De 

studenter som läst en artikel som gav stöd till ett statiskt tankesätt visade en större hjälplös 

reaktion till misslyckande.  En annan studie på universitetsstudenter visade att de studenter som 

hade ett statiskt tankesätt, men som blev exponerade av en dynamisk-stödjande manipulation 

inför ett test i matematik, upplevde mindre ångest jämfört med de som blivit exponerade för en 

statiskt-stödjande manipulation (Burns & Isbell, 2007).  

 

Liknande resultat har observerats även utanför laboratoriet. I ett fältexperiment fick lärlingar 

på en datorkurs antingen instruktioner som uppmanade ett statiskt tankesätt eller dynamisk 

tankesätt. Det visade sig att ångestnivåerna för de som läst dynamiska inledningsinstruktioner 

sjönk signifikant, medan de som läst statiska inledningsinstruktioner förblev den samma 

(Martocchio, 1994). I en annan studie fick barn och tonåringar med Generaliserad 

ångestsyndrom (GAD) läsa en text som stödde ett dynamiskt tankesätt, medan en kontrollgrupp 

inte gjorde det. Efter att ha mätt oro före och efter ett IQ test visade det sig att de som 

manipulerats med ett dynamiskt tankesätt hade lägre nivåer av oro än de som inte läst någon 

text (Fonesca et al., 2008).  

 

Med tanke på kopplingen mellan de två implicita tankesätt och ångest samt oro som beskrivits 

ovan, var ändamålet med denna studie att se huruvida en manipulation skulle ger signifikant 

påverkan på människors tillfälliga ångest efter en utmanande uppgift. Då implicita teorier har 

visat sig vara påverkningsbara genom manipulationer i tidigare studier (Fonesca et al., 2008; 

Hong et al., 1999; Martocchio, 1994) så förväntas den tillfälliga ångesten öka efter ett statisk-

stödjande manipulation och sänkas efter en dynamiskt-stödjande manipulation.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Totalt var det 45 personer som genomförde undersökningen där 38 personer var studenter och 

7 personer var försöksledarens bekanta. Sammanlagt var det 27 kvinnor och 17 män med en 

medelålder på 29 år (SD = på 8,6 år). Deltagare som var studenter på den psykologiska 
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institutionen fick genom sin medverkan 30 minuter i undersökningstid, vilket är ett obligatoriskt 

moment i deras utbildning. 

 

Undersökningsdeltagare rekryterades genom ett brevutskick via mail till studenter på den 

psykologiska institutionen i Stockholm.  I brevet efterfrågades deltagare för en undersökning i 

läsning och självreflektion. Studenter kunde både boka tid eller spontant uppsöka 

försöksledaren direkt i undersökningsrummet för att delta ifall dörren var öppen. Parallellt 

rekryterades även personer från försöksledarens bekantskapskrets. Även här beskrevs studien 

vara en studie i läsning och självreflektion.  

 

Deltagarna randomiserades in i en av tre grupper med 15 personer i varje grupp (Tabell 1); en 

statisk, en dynamisk och en kontrollgrupp. I den statiska gruppen manipulerades deltagarna till 

ett statiskt tankesätt medan deltagare i den dynamiska gruppen manipulerades till ett dynamiskt 

tankesätt. I kontrollgruppen genomfördes ingen manipulation av något tankesätt. Samtliga 

personer fick i slutet av undersökningen göra en kort enkät som studerade huruvida de generellt 

var statiska eller dynamiska i sitt förhållningssätt till intelligens.   

   

Material  

För att manipulera deltagare till olika typer av tankesätt användes två texter, där den ena gav 

stöd till statiska-teorier om intelligens, och den andra gav stöd till dynamiska-teorier om 

intelligens. Båda texterna innehöll två likartade avsnitt som tillsammans utgjorde en sida. Det 

första avsnittet beskrev en kortfattad, fiktiv biografi om en påhittad nobelpristagares uppväxt 

och karriär. Detta avsnitt utformades av studieledaren med inspiration från en studie av Poon 

och Koehler (2005). Det andra avsnittet i texten var en fabricerad forskningsartikel om 

intelligens. Beroende på vilken implicit teori som texterna skulle ge stöd för, så formades de 

två avsnitten därefter.  

 

I texten som skulle manipulera fram en statisk-stödjande teori (Appendix 1) beskrevs 

nobelpristagaren som en person vars begåvning och intelligens var någonting bestående och 

stabilt genom livet. I avsnittet från forskningsartikeln gavs det sedan stöd till att intelligens är 

någonting som ”stelnar” och inte förändras. 

 

I den andra texten, som gav stöd till en dynamisk syn på intelligens (Appendix 2), beskrevs 

nobelpristagaren som någon som gjorde stora ansträngningar för att uppnå sin intelligens. 

Utdraget ur forskningsartikeln beskrev sedan hur intelligens är någonting som alltid kan 

förändras ”på ett markant sätt.”  

 

För att mäta oro användes State-Trait Anxiety Inventory (2011) som mäter ångest både i 

tillfälligt tillstånd (state) och som karaktärsdrag (trait). Enkäten är uppbyggd efter en fyra 

poängs likartskala av totalt 40 items, där en sida med 20 items mäter state – STAI S (nuvarande 

tillstånd), och en annan sida med 20 items som mäter trait – STAI-T (karaktärsdrag). 

Enkäternas poängskalor går från 20 (låg ångest) till 80 (hög ångest).  

 

Som tänkt stressor till studien användes ett mentalt rotationstest (MRT-A), där deltagaren skulle 

på tid vrida figurer mentalt i sitt huvud under tidspress. Studien innehöll även en kortfattad 

enkät som skattar en persons implicita teori av intelligens (Hong, Dweck, Chiu & Wan, 1999). 

Enkäten innehöll tre items där deltagare skattade påståenden på en skala från 1 (strongly agree) 

till 6 (strongly disagree). Påståenderna var ”You have a certain amount of intelligence and you 

really can’t do much to change it”, “Your intelligence is something about you that you can’t 

change very much” och “You can learn new things, but you can’t really change basic 
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intelligence”. Låga poäng visar därmed att en persons trosföreställning om intelligens är statisk, 

medan höga poäng visar på en större tendens till dynamiskt tankesätt (Appendix 3). Enkätens 

skala gick från 3 till 18.  

 

Procedur   

Studien genomfördes i ett hyrt rum på Psykologiska institutionen där endast försöksdeltagaren 

och försöksledaren var närvarande. I de fall där bekanta till försöksledaren genomförde 

undersökningen anpassades förutsättningarna så att försöksledaren och deltagaren kunde 

genomföra studien i ett rum där de inte kunde bli avbrutna eller störda. Samtliga deltagarna fick 

muntlig information att undersökningen var anonym, att den kunde avbrytas när som helst och 

att all data skulle användas i forskningssyfte. Bekantas anonymitet behölls genom att inte på 

något sätt markera vilken person som gjort en viss enkät, vilket gjorde att dessa personers data 

slutligen blandades in med de övriga.  

 

Undersökningen inleddes med att samtliga deltagare, oberoende av vilken grupp de hamnat i, 

fick fylla i STAI-T (karaktärsångest-test). Försöksledaren påpekade muntligt att deltagaren 

skulle basera sina estimeringar efter hur de vanligen brukar känna sig, samt att de skulle vända 

pappret upp och ner för att signalera att de var färdiga.  

 

I det andra steget fick deltagarna, beroende på vilken ordning de hamnat i av alla testtillfällen, 

antingen läsa en statisk-stödjande text (statiska gruppen), en dynamiskt-stödjande text 

(dynamiska gruppen) eller inte läsa någon text alls (kontrollgruppen). Vilken text en person 

fick läsa berodde på i vilken ordning hen gjorde undersökningen.  

 

Efter att en deltagare hade läst klart sin text, gav försöksledaren följande information muntligt: 

”Du kommer att få göra ett utmanande kognitivt test, som ger en bra bild över allmän mental 

kapacitet. Du kommer att ha 5 minuter på dig, och jag kommer säga till när du har två minuter 

kvar. Försök att göra så mycket du kan utan att svara fel, att vara snabb och svara rätt är det 

som mäts.” Detta var undersökningens stressor som var tänkt att sätta deltagarna i tillfällig 

ångest och oro. Tidsspannet var satt så att även den bästa av alla individer inte skulle hinna göra 

alla uppgifter, och på så sätt pressa deltagarna.  

 

Efter att tiden gått ut fick deltagaren uppmaningen att lämna fram alla papper till försöksledaren 

som sedan gav beskedet: ”Nu kommer jag att gå igenom ditt test och medan jag gör det så vill 

jag att du fyller i detta formulär.” Medan försöksledaren tittade demonstrativt igenom det 

nyligen genomförda testet, fick deltagarna fylla i enkäten för STAI-S (tillstånds ångest). Efter 

att ha fyllt i enkäterna uppmanades deltagaren att vända pappret upp och ner.  

 

Därefter fick samtliga deltagare följande information muntligt: ”Syftet med denna 

undersökning är att se ifall oro förändras baserat på manipulation av tankesätt där intelligens 

antingen ses som dynamisk eller fast. Du har antingen läst en text som främjar ett dynamiskt 

tankesätt eller statiskt tankesätt i relation till intelligens. Båda texter är helt fabricerade. Om du 

inte läste någon text så hamnade du i kontrollgruppen. Det mentala testet var ett medel att skapa 

tillfällig oro. Då uppgiften var kraftigt tidsbegränsad så bör inte prestationen ses som ett mått 

på riktig mental kapacitet.”   

 

Efter att ovanstående information getts så inleddes det sista momentet i undersökningen. 

Samtliga deltagare fick fylla i enkäten för implicita teorier för intelligens. I enkäten fick de 

också fylla i sitt kön och sin ålder. När deltagaren var klar och lämnat rummet så fyllde 
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försöksledaren i ordningsnummer, grupptillhörighet och datum på samtliga papper som 

deltagaren genomfört. En undersökning tog i genomsnitt 20 minuter att genomföra.   

 

Efter att samtliga deltagare genomfört undersökningen beräknades medelvärden i ångestpoäng 

för State och Trait fram. Datamaterialet bearbetades sedan i SPSS och en mixed design 

ANOVA användes för att testa eventuella skillnader inom och mellan grupperna.   

 

 

Resul tat  

 

Data analyserades med hjälp av en 3 (mellan grupper) x 2 (inom grupper) ANOVA. I kontrast 

med studiens hypotes fanns en nominell skillnad (Figur 1) hos den dynamiska gruppen där 

deltagare fick starkare stress efter den kognitiva uppgiften (M=42) än innan (M=37). Analysen 

visade ingen signifikant huvudeffekt inom grupperna F1,42 =.704, p =.406. Ingen signifikant 

huvudeffekt observerades mellan de olika experimentgrupperna, F2,42 = .111, p =.895.  Det 

kunde inte hittas någon signifikant interaktionseffekt av manipuleringsgrupp x ångestnivå, F2,42 

= 1,986, p = .089 (Figur 1). Utifrån testerna av deltagarnas självskattade uppfattning av 

intelligens så hade 28 individer ett mer dynamiska tankesätt, medan 17 stycken hade ett mer 

statiskt tankesätt (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Antal individer med ett visst tankesätt inom varje grupp. 

 Statiskt tankesätt Dynamiskt tankesätt 

Statisk experimentgrupp (n=15) 7 8 

Dynamisk experimentgrupp (n=15) 5 10 

Kontrollgrupp (n=15) 5 10 

 

 

 
Figur 1. Ångestpoäng för de tre grupperna inom de två testtillfällena (STAI-T och STAI-S). 
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Diskussion  

 

Syftet med studien var att se huruvida en manipulation av antingen statisk- eller dynamiskt 

tankesätt gjorde en signifikant skillnad på tillfällig ångest efter en tidspressad kognitiv uppgift. 

Undersökningen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan karaktärsångest och 

tillståndsångest utifrån de två manipulationerna (statiskt eller dynamiskt tankesätt). 

Hypoteserna fick därmed inte stöd. Den nominella skillnaden hos den dynamiska gruppens 

ångestpoäng var även i motsatt riktning till vad som förväntades. Resultatet var på så vis inte i 

linje med tidigare forskning av Fonseca et al., 2008, Hong et al., 1999, och Martocchio, 1994.  

 

Att undersökningen inte fick något signifikant resultat kan indikera på ett alltför litet stickprov. 

Tidigare studier har alla haft ett större stickprov i sina undersökningar (Burns & Isbell, 2007; 

Hong et al., 1999; Musket  & Thompson, 2005). En alternativ förklaring till att det inte blev en 

starkare ångest bland de som läst den statiska manipulationstexten, är att statiska tankesätt kan 

påminna människor med hög intelligens att de har denna förmåga (Burns & Isbell, 2007). Detta 

kan ha gjort att vissa deltagare eventuellt inte reagerat lika negativt, även om de hade en statisk 

syn på intelligens. Det bör däremot påpekas att en individs tankesätt, utifrån dessa två 

kategoriseringar, inte har något med huruvida personen faktiskt är intelligent eller inte (Spinath, 

et al., 2002). Däremot är den viktigt att framtida studier har i åtanke att uppgifter nödvändigtvis 

inte tolkas som skrämmande i de fall där en person har en tilltro på sin förmåga.  

 

Det går att diskutera ifall utkomsten skulle vara annorlunda ifall man valde att endast använda 

tillståndsångest före och efter den kognitiva uppgiften. Anledningen till att karaktärsångesten 

valdes som första testning var för att se huruvida deltagare faktiskt blev mer stressade än vad 

de generellt brukade vara. Att endast använda tillståndsångest, före och efter testet, hade 

eventuellt resulterat i svårigheter att tyda ifall stressen var relaterad till den aktuella studien 

eller av någon annan anledning. En annan utmaning med att använda STAI-T och STAI-S är 

att de påminner mycket om varandra vilket kan öka risken för att deltagare fyller i enkäterna på 

samma sätt utan att uppmärksamma skillnaderna i instruktionerna.  

 

Några deltagare uttryckte även till försöksledaren att deras stressnivå var hög på grund ut av 

deras ordinarie studier. Detta kunde i sin tur ha påverkat deras emotionella tillstånd som i sin 

tur påverkat hur de fyllde i enkäterna.  Att den stora majoriteten deltagare var studenter som 

själva studerade psykologi kunde eventuellt ha påverkat deras uppfattning av alla moment och 

tillvägagångssätt. Psykologistudenter kan även vara mindre benägna att få ångest inför 

psykologiska test jämfört med människor utan akademiska erfarenheter.   

 

På samma sätt fanns det också en snedfördelning av deltagarnas implicita teorier. Testet som 

kontrollerade för vilka implicita tankesätt deltagarna hade, visade att det var fler som 

kategoriserats till att ha ett dynamiskt tankesätt (Tabell 1). Eventuellt kan det dynamiska 

tankesättet uppfattats som mer lockande och eftersträvansvärt av många människor. Den här 

tendensen har observerats tidigare, vilket inneburit att nyare test har utvecklats (Hong, Dweck, 

Chiu & Wan, 1999). Anledningen till att denna enkät valdes för studien var för att minska på 

den generella undersökningstiden och på så sätt hålla deltagarna uppmärksamma.  

 

Tidigare forskning har genomförts genom till exempel fältexperiment (Martocchio, 1994), 

matematiktest (Burns & Isabell, 2007) eller hälsoinstitutioner (Fonseca et al., 2008). Ett 

rotationstest kunde ha varit alltför oväsentligt för deltagarna i stunden vilket gjort att deras 

tillståndsångest inte avvek alltförmycket från deras karaktärsångest. Som tidigare nämnt är oro 
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en viktig komponent av ångest (Vasey, Crnic & Carter, 1994). Det kan vara svårt att se hur 

studien skapade oro när konsekvenserna av att misslyckas inte riktigt fanns. Vikten av oro vid 

ångest är därmed någonting som måste uppmärksammas. En lösning hade varit att genomföra 

samma studie i samband med riktiga tentamenskrivningar.  

 

Sammanfattningsvis visade undersökningen att fler undersökningsdeltagare behövs i framtida 

studier innan det går att säkerställa om en manipulering av implicita teorier har någon påverkan 

på tillfällig ångest. Att låta försöksledaren ge instruktioner muntligt kunde även ha påverkat 

deltagarna på olika sätt beroende på hur de uppfattade försöksledaren. En mer automatiserad 

procedur i framtida studier hade minimerat risken för skillnader mellan individers uppfattning 

av studien och försöksledarens beteende och röst.  Framtida forskning kan testa huruvida 

texterna var tillräckligt effektiva i sitt syfte att manipulera fram ett tankesätt men också se till 

att det ångestframkallande momentet fungerar i praktiken och inte endast enligt teorin. Med nya 

kunskaper kring människors tankesätt i relation till ångest, kan informationen bli användbar i 

såväl utbildningssammanhang som psykiatrisk vård.  
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APPENDIX 1: STATISK MANIPULATION 

 

(sida 1) 

 

Instruktioner 

I den här undersökningen kommer du först att läsa två utdrag. Det första är en kort biografi 

över nobelpristagaren Max Hermann liv och det andra är ett utdrag från nyligen publicerad 

forskning. Syftet är att testa en viss form av läsförståelse som relaterar till sammanhang och 

inlevelse. Frågor på texten kommer att ställas i slutet på studien. Meddela försöksledaren när 

du har läst klart texten. Vänd på sidan för att börja. 

 

Lycka till! 

 

(sida 2) 

 

Läs dessa utdrag så noggrant som möjligt: 

 

Ett utdrag ur ”Human beings” (2009) om nobelpristagaren Max Hermann (Översatt 

från engelska): 
 

Max Hermann föddes 1950 i staden Michelstadt i Tyskland, där han växte upp tillsammans 

med sin mor, Annelise Hermann, och två äldre syskon. Fadern hade stupat under kriget och 

familjen hade länge lidit av ekonomiska problem. Under förskoleåren var Max en blyg och 

introvert pojke. Trots hans mors försök att få honom att leka med de andra barnen föredrog 

Max att titta i bildböcker och ta promenader i skogen. Lärarna uppfattade honom som en 

väldigt intelligent pojke, som ofta förbryllade sin omgivning med sin skarpa 

observationsförmåga.  

 

När Max var 8 år flyttade familjen till USA för att bo med moderns nya man i Ohio. Trots det 

nya landet och det nya språket så gjorde Max stora framsteg i skolan, där naturvetenskapliga 

ämnen dominerade hans intresse. Under högstadietiden lärde han känna Jonathan Davis, som 

skulle komma att bli hans forskarkollega senare i livet. Max visade starka tecken till stor 

begåvning, där han genomförde uppgifter snabbare än någon annan i sin klass. Efter 

skoldagarnas slut spenderade han den största delen av sin tid på sitt rum, där han genomförde 

egna experiment på olika typer av växter.  

 

Vid 18-års ålder fick han ett stipendium på Princeton College där han så småningom också 

påbörjade sin forskningskarriär i medicinsk biologi. Hans forskningskollegor brukade säga att 

när Max gjorde en uppgift gick det tre gånger snabbare än vad det tog för andra personer. 

Tillsammans med Jonathan Davis, som vid det här laget var hans närmaste vän, påbörjade 

Max sin forskning kring tarmbakterier. Detta skulle leda till det genombrott som sedan skulle 

ge honom ett Nobelpris i biologi.  

 

Ett utdrag från Inside Psychology, december, 2013 (Översatt från engelska): 

 

I en tidigare artikel som publicerats i Journal of Psychology Research, fastslog Dr Lawrance 

att: ”Intelligenta egenskaper verkar vara fixerade och tenderar att följa samma mönster över 
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tid. Intelligenta egenskaper kan starta som ett paket av möjligheter, som i tidiga år tenderar att 

stelna och bilda en intelligens-profil.” Dr Lawrence visade att av 800 individer, som följdes 

under 25 års tid, så var det väldigt få personer vars intelligens förändrades signifikant från det 

ursprungliga läget. Varför? Dr Lawrence förklarar: ”Hos de flesta av oss, brukar intelligensen 

fixeras ungefär som plast, vilket inte blir mjukt efter att det har hårdnat. Vi kan fortsätta leva 

och lära av olika erfarenheter men vår intelligens förblir i princip oförändrad.” Han fortsätter 

att beskriva att många långtidsstudier visar på hur människor ”åldras och utvecklas, men att 

de gör det på basen av en bestående grundintelligens.”  

 

 

APPENDIX 2: DYNAMISK MANIPULATION 

(sida 1) 

 

Instruktioner 

I den här undersökningen kommer du först att läsa två utdrag. Det första är en kort biografi 

över nobelpristagaren Max Hermann liv och det andra är ett utdrag från nyligen publicerad 

forskning. Syftet är att testa en viss form av läsförståelse som relaterar till sammanhang och 

inlevelse. Frågor på texten kommer att ställas i slutet på studien. Meddela försöksledaren när 

du har läst klart texten. Vänd på sidan för att börja. 

 

Lycka till! 

 

(sida 2) 

Läs dessa utdrag så noggrant som möjligt: 

 

Ett utdrag ur ”Human beings” (2009) om nobelpristagaren Max Hermann (översatt 

från engelska): 
 

Max Hermann föddes 1950 i staden Michelstadt i Tyskland, där han växte upp tillsammans 

med sin mor, Annelise Hermann, och två äldre syskon. Fadern hade stupat under kriget och 

familjen hade lidit länge av ekonomiska problem. Under förskoleåren var Max en väldigt 

energifylld pojke som hade svårt att sitta still. När förskolelärarna ville få honom att göra en 

uppgift blev Max snabbt frustrerad. De andra barnen kallade honom dum och korkad, vilket är 

något av de första minnena som Max hade från sin barndom.    

 

När Max var åtta år flyttade familjen till USA för att bo med moderns nya man i Ohio. Det 

nya landet och de nya vännerna gjorde att studierna blev lidande och många lärare var 

bekymrade över hans skolgång. Under högstadietiden blev han vän med Jonathan Davis som 

skulle visa sig ha en positiv inverkan på hans liv. Vid fjorton års ålder gjorde Max en 

dramatisk vändning. Trots att det inte kom lätt så började Max studera allt mer intensivt. Efter 

skoldagarnas slut spenderade han mycket av sin fritid på biblioteket, där han studerade sent in 

på kvällarna. Sakta men säkert började Max göra bättre ifrån sig och betygen började 

successivt förbättras.   

 

I tjugoårsåldern kom han in på Charton College vilket blev grunden till hans forskningskarriär 

i medicinsk biologi. Forskningskollegor menade att Max förändrades under sin tid på 

universitetet, där han gick från att ha varit en trögtänkt ”no body” till att bli en av 

universitetets mest respekterade hjärnor. Tillsammans med Jonathan Davis, som vid det här 

laget också var hans närmaste vän, inriktade sig Max på studier av olika tarmbakterier. Detta 

skulle leda till det genombrott som gjorde att han vann Nobelpriset i biologi. 
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Ett utdrag från Inside Psychology, december, 2013 (översatt från engelska): 

 

I en tidigare artikel som publicerats i Journal of Psychology Research, fastslog Dr Lawrence 

att: ”Intelligenta egenskaper verkar vara högst föränderliga och kan påverkas över tid. 

Intelligenta egenskaper är i princip ett paket av möjligheter, som väntar på att utvecklas och 

förfinas.” Dr Lawrence visade att av de 800 individer som han hade följt i 25 år var det 

väldigt många personer vars intelligens förändrades signifikant från det ursprungsläge som de 

hade i början av studien. Varför? Dr Lawrence förklarar: ”i alla människors liv så finns 

tillfällen som kan påverka individer att utveckla sin mentala kapacitet – dessa tillfällen, vare 

sig de är små eller stora, kan starta en process som kan förändra intelligensen på ett markant 

sätt. I nästan vilket skeende som helst i en persons liv så kan han eller hennes intelligenta 

egenskaper förstärkas. Ingen människa har en intelligens som är hård som en sten och inte kan 

förändras.”  

 

 


