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Abstrakt 

Den här studien undersökte relationen mellan erfarenhet inom läraryrket och generell self-

efficacy samt lärarself-efficacy. Därefter undersöktes även personlighetsegenskaper för att 

förstå hur self-efficacy fungerar mellan olika personer. Detta blev möjligt genom att utföra en 

enkätundersökning som skickades ut till lärare i gymnasieskolan (N = 94), vilket involverade 

General Self-Efficacy Scale (GSES), Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) och Big Five 

Inventory (BFI). Tidigare studier har visat blandade resultat, där lärarerfarenhet har korrelerat 

med generell- och lärarself-efficacy, men även studier som inte visar någon korrelation alls. 

Resultaten till denna studie visade signifikanta korrelationer mellan lärarself-efficacy och 

erfarenhet, liksom lärarself-efficacy och generell self-efficacy. Dessutom visades signifikanta 

korrelationer mellan alla personlighetsegenskaper och båda self-efficacies. Denna studies 

viktigaste slutsatser var det stigande förhållandet mellan lärarself-efficacy och erfarenhet, där 

längre erfarenhet resulterar i högre grad av lärarself-efficacy. 
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Introduktion 

Denna studie satte sitt fokus på lärare i gymnasieskolan. Genom att ha undersökt hur 

erfarenhet som aktiv lärare påverkade gymnasielärare på ett personligt plan, bland annat 

genom att mäta personlighetsegenskaper samt graden av generell self-efficacy och lärarself-

efficacy, kan det vara möjligt att förstå och förutse relationen mellan upplevd allmän 

kompetens i det vardagliga livet samt kompetens i yrket som lärare. Tidigare studier 

(Schepens, Aelterman & Vlerick, 2009; Senler & Sungur-Vural, 2013) har funnit att 

personlighetsegenskaper har korrelerat med self-efficacy. Relationen mellan 

personlighetsegenskaper och lärarerfarenhet kan dock vara svårt att definiera och undersöka. 

Är det troligt att lärare generellt sett har stor grad av vissa personlighetsegenskaper och 

mindre av andra? En studie av Clark och Guest (1995) menar att kombinationer av specifika 

personlighetsegenskaper skapar kategorier av lärare, men att det inte är entydigt vilka 

kategorier av personlighetsegenskaper en lärare bör ha för att maximera sannolikheten att 

lyckas bäst i läraryrket. De noterade kombinationer av personlighetsegenskaper som de 

kategoriserade som ”traditionella” och ”stabila”, men även kategorier såsom ”risktagande” 

och ”visionärer” (Clark & Guest, 1995), alltså varandras motsatser. Syftet med föreliggande 

studie var att undersöka vidare hur relationen för arbetserfarenhet, generell self-efficacy, 

lärarself-efficacy och personlighetsegenskaper samverkar för att eventuellt kunna se 

erfarenhetens påverkan hos gymnasielärare, både inom yrket såväl som generellt. Detta gjorde 

det möjligt att få en större förståelse för hur lärare upplever sig själva i sitt vardagliga arbete 

samt utanför arbetet. Denna upplevelse är viktig för lärare i deras fortsatta arbete och 

utveckling att må bra och prestera på en god nivå.  

Generell self-efficacy 

Bland många typer av self-efficacies som ofta är domänspecifika till en viss situation finns 

även en allmän typ av self-efficacy. Denna kallas för generell self-efficacy och är en persons 

upplevelse av sin förmåga att hantera olika allmänt stressfulla eller krävande situationer, till 

skillnad från domänspecifika som är avgränsat till just den domänen den undersöker 

(Luszczynska, Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2005). Genom generell self-efficacy är det 

möjligt att predicera en mängd olika faktorer i livet, bland annat livskvalité, allmän hälsa och 

välmående (Schwarzer & Hallum, 2008), skapandet av personliga relationer samt god 

inställning till livet för att nå höga mål (Schutte & Malouff, 2015). Generell self-efficacy har 

stora influenser på folks emotioner, tankar och beteenden, där hög grad av self-efficacy 

associeras med större förtroende på sig själv att prestera väl vid mer utmanande uppgifter, 
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sätta högre mål och håller sig till dem samt ta sig igenom svårigheter snabbare för att sedan 

återgå att fokusera på målet. Sammanfattningsvis är generell self-efficacy en representation 

för ens upplevda förmåga att ta sig an många slags utmaningar som kan uppstå i det 

vardagliga livet (Luszczynska, Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2005). 

          Vissa domänspecifika self-efficacies, bland annat inom hälsa, ledarskap och träning, har 

tidigare undersökts ha ett samband med generell self-efficacy trots att de brukar ses som 

separata begrepp av samma abstraktion (Schutte & Malouff, 2015), vilket betyder att generell 

self-efficacy kan påverkas av lärarself-efficacy. Choi (2004) menar att en ökning av generell 

self-efficacy, som ett resultat av framgångsrika erfarenheter i livet, kan sprida sig till 

specifika, mer koncentrerade områden och self-efficacies, till exempel till yrkesspecifika self-

efficacy. En persons generella self-efficacy kan därför fungera som en grund vartefter en 

individ utgår från vid framtida situationer och är därmed ens globala förtroende av sin 

förmåga att klara av framtida utmanande uppgifter, både generella och specifika 

(Luszczynska, Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2005; Schwarzer & Jerusalem, 1995). 

Lärarself-efficacy 

Lärarself-efficacy syftar på den domänspecifika self-efficacy för lärare och tron på sin egna 

förmåga att åstadkomma önskade resultat i yrket (Frögéli, 2010). Begreppet definieras vidare, 

likt andra typer av self-efficacies, som en persons förmåga vad denne kan göra och inte 

nödvändigtvis vad personen vill göra. Det är viktigt att kunna skilja på dessa då kan är en 

bedömning av förmåga och vill är ett uttalande av avsikt (Klassen & Chiu, 2010). Begreppet 

definieras däremot olika beroende på vilken skola som efterföljs. Rotter (1966) definierar 

begreppet som påverkad av interna- och externa faktorer, där lärarens upplevda begränsningar 

från externa faktorer, som många är okontrollbara av läraren själv, tar sin plats.  Å andra sidan 

har Bandura (1997) definierat begreppet annorlunda och mer likt generell self-efficacy, som 

istället syftar på lärarens egen kompetens i lärarspecifika situationer. Till föreliggande studie 

används Banduras definition då den ligger närmast generell self-efficacy och studiens syfte. 

Lärarself-efficacy har en stor påverkan på de uppdrag lärare arbetar med, bland annat på hur 

mycket läraren anstränger sig, dennes uthållighet att slutföra uppgifterna och hur läraren 

hanterar motgångar (Khan, Fleva & Qazi, 2015). Lärarens tankar och åtagande till läraryrket 

har i studier visat sig vara kopplat till lärarself-efficacy, där lärare med låg grad är mer 

benägna att lämna professionen än de med hög grad av lärarself-efficacy. Relationen mellan 

graden av self-efficacy och år av erfarenhet inom läraryrket är en splittrad fråga, där vissa 

studier har visat att lärarself-efficacy inte skiljer sig mellan de lärare som är erfarna och lärare 
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i början av sin karriär (Frögéli, 2010; Ghaith & Yaghi, 1997; Woolfolk Hoy & Burke, 2005), 

medan andra menar att det finns en korrelation mellan erfarenhet och self-efficacy, men att 

den inte måste vara linjär (Klassen & Chiu, 2010; Skaalvik & Skaalvik, 2007). Lärarself-

efficacy influerar inte bara lärarens beteenden, men även hur väl läraren kan påverka 

elevernas motivation till studier, prestation och bedrifter (Khan, Fleva & Qazi, 2015; Klassen 

& Chiu, 2010; Leyser, Zeiger & Romi, 2011). Elever får generellt sett bättre betyg och uppnår 

högre mål när de lärs ut av lärare med hög grad av lärarself-efficacy än elever som lärs ut av 

lärare med låg grad av lärarself-efficacy eftersom self-efficacy hos lärare tar sin form i 

beteenden som har en stark positiv påverkan på elevers attityder och beteenden. Detta kan 

förklaras av att lärare med hög grad av lärarself-efficacy tenderar att vara mindre dömande 

kring elevers misstag, visar mer stöd till eleverna, mer öppna för nya inlärningsmetoder 

(Khan, Fleva & Qazi, 2015), använder fler positiva hanteringsstrategier för klasser (Leyser, 

Zeiger & Romi, 2011) och stärker elevers perception av sin egen förmåga att hantera 

svårigheter i studierna (Frögéli, 2010). 

          Studier visar hur domänspecifika self-efficacies, till exempel lärarself-efficacy, är 

starkare prediceringsverktyg för förmågor och prestationer inom den specifika domänen de 

undersöker än vad generell self-efficacy är. Korrelationen mellan domänspecifik self-efficacy 

och upplevd förmåga att prestera på en hög nivå inom samma domän, i jämförelse med 

generell self-efficacy, har i en studie av Elias, Barney och Bishop (2013) visat hur self-

efficacies inom specifika områden är starkare anknutet till prestationer än generell self-

efficacy. Domänspecifik self-efficacy visade en korrelation på .40 och generell self-efficacy 

.35 till ens upplevda förmåga att klara av uppgifter i yrket, vilket understryker hur specifika 

self-efficacies har större influens än generell self-efficacy för hur väl människor upplever sin 

prestationsförmåga i yrket. Schutte och Malouff (2015) menar fortsättningsvis att många typer 

av domänspecifika self-efficacies har en influens på utvecklandet av generell self-efficacy 

såväl som att generell self-efficacy har en influens på utvecklandet av domänspecifika self-

efficacies, vilket tyder på en korrelation mellan self-efficacies. Denna holistiska approach på 

self-efficacy gör det möjligt att förstå de teoretiska strukturer som dessa två koncept 

(domänspecifik och generell self-efficacy) innefattar och, som vi med hjälp av forskning ser, 

ständigt påverka varandra. De teoretiska strukturerna kan därför ses som en plattform för 

begreppens roll i människans livskvalité och dennes funktion i det dagliga livet, både generell 

och inom den domän varje self-efficacy undersöker (Schutte & Malouff, 2015). Mätning av 

self-efficacy är efter Elias, Barney och Bishops (2013) studie samt andra (Bandura, 1997; 

Klassen & Chiu, 2010) bäst lämpad domänspecifikt, men generell self-efficacy förklarar 
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individers emotioner, tankar och beteenden på en bredare nivå när kontexten är mindre 

specifik (Luszczynska, Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2005). På grund av detta har både 

domänspecifik och generell self-efficacy ett värde för att förstå en individs hela upplevda 

förmåga att hantera svårigheter och utmaningar. 

          Erfarenhet inom läraryrket är viktigt för att utveckla sin lärarkompetens på olika sätt. Det 

kan handla om hur material lärs ut, vad som lärs ut, relation och motivation till eleverna för 

att trivas i de jobbsituationer som är typiskt för läraren. Relationen mellan erfarenhet och 

lärarself-efficacy är, som nämndes innan, splittrat i en rad studier som har gjorts (Ghaith & 

Yaghi, 1997; Ross, Cousins & Gadalla, 1996; Wolters & Daugherty, 2007; Woolfolk Hoy & 

Burke Spero, 2005). Lärarself-efficacy är, utifrån Bandura (1997), domänspecifik till endast 

de kontexter som är vanligast för lärare och går därmed inte att applicera på andra yrken eller 

till människors privatliv. Bandura (1997) menar att alla typer av self-efficacies är stabila när 

de är färdigutvecklade, mycket likt personlighetsegenskaper. Detta har med ytterligare 

forskning visat sig vara med komplext än Bandura tidigare hade trott, då bland annat lärarself-

efficacy ändrar sig stegvis genom karriären. Stegen i fråga är däremot inte endast uppåt från 

karriärens början till dennes slut, men går upp och ner genom karriären beroende på händelser 

och utmaningar på jobbet och i det generella livet. Lärare i mitten och slutet av sin karriär 

möter nya utmaningar som främst påverkan motivation och välbefinnandet att undervisa som 

tidigare i karriären inte upplevdes som ett problem (Klassen & Chiu, 2010). Lärarself-efficacy 

har däremot setts stiga stadigt i början av karriären under studierna, för att sedan sjunka efter 

det första året som fullbordad lärare (Woolfolk Hoy & Burke, 2005). Vad som händer efter 

det första året är oklart och det finns ingen självklar konsensus mellan studier som har 

genomförts (Chang & Engelhard Jr., 2015). Precis som lärarself-efficacy är generell self-

efficacy dynamiskt, vilket betyder att graden av self-efficacy förändras beroende på om 

individen lyckas eller misslyckas vid diverse uppgifter (Choi, 2004). 

Personlighet - The Big Five 

The Big Five syftar till den teori inom personlighetspsykologi som består av fem 

personlighetsegenskaper för att beskriva en individs personlighet inom olika områden. Teorin 

är skapad med stor inspiration av många andra personlighetsteorier (Zakrisson, 2010), vilket 

betyder att de personlighetsegenskaper som The Big Five består av även, i en del fall, är 

identiska eller har liknande egenskaper med andra personlighetsegenskaper (Mabon, 2004). 

The Big Five har undersökts närmare i svenska förhållanden av Zakrisson (2010), där teorin 

har fått intressanta resultat. De fem områden som The Big Five består av är: 
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          Extraversion, beskrivs som en positiv inställning till interpersonella relationer, sökandet 

till aktivitet, gillandet av sociala situationer, är pratsam och optimistisk. En låg grad av 

extraversion är reservation till andra individer, otillgänglighet, tillbakadragande och 

tystlåtenhet. 

          Vänlighet (agreeableness), ses som en individs grad av sympati, medkänsla i tankar, 

emotioner och handlingar, tillitsfull, lättrogen och uppriktig. En låg grad av vänlighet ses som 

osympatisk, cynisk, misstänksamma för andra människor, lättirriterade och manipulativa. 

          Samvetsgrannhet (conscientiousness), en individs grad av målmedvetenhet, uthållighet, 

tendenser att arbeta hårt för att nå mål, har hög grad av självdisciplin och är ambitiös. Låg 

grad av samvetsgrannhet beskrivs vara lat, opålitlig, vårdslös, hedonistisk och omotiverad att 

arbeta för att uppnå mål. 

          Neuroticism, beskrivs som emotionell instabil, känslosam, osäker, blir lätt nervös och 

en generell orolig inställning till många områden i vardagen. En individ med låg grad av 

neuroticism är däremot känslomässig stabil, lugn och avslappnad, självsäker och nöjd med sig 

själv. 

          Öppenhet (openness), definieras som sökandet till intellektuell stimulans, öppen för nya 

erfarenheter, nyfiken, kreativ, originell, fantasirik och otraditionell. Låg grad av öppenhet 

definieras som traditionell, har begränsat antal intressen samt lågt intresse för konst och 

analytiskt tänkande (Zakrisson, 2010). 

          The Big Five är utvecklad utifrån flera perspektiv inom personlighet för att täcka in 

olika förklaringar till individers utvecklade personlighetsdrag. Perspektiv såsom det 

biologiska, behavioristiska och socialkognitiva ger naturligt olika förklaringar från vad som 

kännetecknar perspektiven (Cervone & Pervin, 2010). Vare sig personlighet grundar sig i vårt 

biologiska arv, erfarenheter från våra handlingar, under vår uppväxt, eller alla tre, kan 

personlighet förklaras genom The Big Five på ett inkluderande sätt (Zakrisson, 2010). 

          Flera studier har undersökt The Big Five i förhållande till kön (Lehmann, Denissen, 

Allemand & Penke, 2012; Marsh, Nagengast & Morin, 2013; Zakrisson, 2010), ålder 

(Lehmann, Denissen, Allemand & Penke, 2013; Marsh, Nagengast & Morin, 2013; Zakrisson, 

2010) och yrkesval (Zakrisson, 2010) med flera intressanta fynd. Kvinnor tenderar att få 

högre poäng på neuroticism och vänlighet medan de andra personlighetsegenskaper visar 

inkonsistenta resultat (Lehmann, Denissen, Allemand & Penke, 2012). Andra studier menar 

att kvinnor även får högre poäng i samvetsgrannhet och extraversion än män (Marsh, 

Nagengast & Morin, 2013). Könsskillnaderna verkar däremot vara konsistenta genom olika 

perioder i livet mellan män och kvinnor. Tonåren kan ses som ett ökande i extraversion och 
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öppenhet samt ett sjunkande av neuroticism. Från vuxen ålder till medelålder ökar graden av 

samvetsgrannhet och vänlighet, medan neuroticism fortsätter att sjunka. Extraversion sjunker 

lite för att sedan vara opåverkad från början av vuxen ålder till medelålder (Lehmann, 

Denissen, Allemand & Penke, 2013). Vänlighet ökar stadigt med ålder, speciellt vid hög 

ålder, samtidigt som öppenhet sjunker (Marsh, Nagengast & Morin, 2013; Zakrisson, 2010). 

          Korrelationen mellan val av yrke och personlighet har undersökts i en studie av van der 

Zee, Zaal och Piekstra (2003) där resultaten visade att vänlighet, neuroticism och öppenhet 

var personlighetsegenskaper för individer som hade störst intresse för sociala yrken. 

Extraversion var korrelerat med yrken inom entreprenörskap, och samvetsgrannhet var 

negativt korrelerat med artistiska yrken. Neuroticism var dessutom negativt korrelerat med en 

ledande position i yrket samt framgång i uppgifter som kräver grupparbete, vilket betyder att 

känslomässigt stabila individer har stora intressen att leda andra människor. 

          Personlighet är en viktig del i förklaringen till människors olika beteenden, både i 

yrkeslivet och privatlivet. Det tycks däremot finnas flera andra komponenter som spelar in, 

där graden av självförtroende att klara av en viss situation eller uppgift är en av dem, det vill 

säga self-efficacy. 

Self-efficacy och personlighetsegenskaper 

Graden av self-efficacy beskrivs av Evers et al. (2002) som en produkt av både externa och 

interna faktorer. Dessa faktorer tycks likna det som debatteras mellan arv och miljö, där 

externa faktorer är miljö/samhället och interna är arv, alltså kognitiva, biologiska, emotionella 

och beteendemässiga processer. Faktorerna påverkar i sin tur människans utveckling av sig 

själv, alltså personlighet och därmed personlighetsegenskaper. Relationen mellan self-efficacy 

och personlighetsegenskaper har undersökts och har visats vara starkt kopplade med varandra, 

bland annat med neuroticism som negativ för self-efficacy samt samvetsgrannhet, vänlighet 

och extraversion som positivt korrelaterade. De förhållandevis stabila 

personlighetsegenskaperna (McCrae et al., 2000), influerar därför self-efficacy som är mer 

dynamisk i sin natur än personlighetsegenskaper och kan därför modifieras av andra faktorer 

(Axelsson, Lötvall, Cliffordson, Lundgren & Brink, 2013), där erfarenhet kan vara en av dem. 

          Lärare med låg grad av lärarself-efficacy och dess påverkan på elever har undersökts. 

Minskad vilja att prova nya strategier för att nå studenternas behov och minskad engagemang 

i undervisningssituationer gör att motivation till inlärning blir begränsad för eleverna. Läraren 

har en mindre optimistisk syn på studenterna och lägre grad av trivsel i yrket. Detta har visat 

sig vara kopplat till lärarens personlighetsegenskaper. Lärare med hög grad av extraversion 
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tenderar att ha högre grad av self-efficacy. Samvetsgrannhet och neuroticism har starka 

kopplingar med effektivitet för lärare, då samvetsgrannhet inkluderar hårt arbete, ihärdighet 

och ansvar. Neuroticism är däremot negativt korrelaterat med lärarself-efficacy då det 

inkluderar nervositet. Öppenhet har ett positivt samband med kunskaper inom 

undervisningsämnet eftersom öppenhet inkluderar nyfikenhet, intelligens och ett öppet sinne 

samt positiv attityd till inlärning (Senler & Sungur-Vural, 2013). Den höjda nivån av 

öppenhet hos medelålders vuxna kan vara associerat med den även höjda nivån av self-

efficacy kring förmågan att tänka och analysera komplexa tankar och idéer efter lång tid av 

träning i tidigare stadier i livet. Detta skulle förklara varför öppenhet och self-efficacy i 

tankeförmåga sjunker parallellt under senare livsstadier (Lehmann, Denissen, Allemand & 

Penke, 2013), vilket är relevant för att förstå lärarself-efficacy då god tankeförmåga är centralt 

i många undervisningsämnen. Vänlighet är också kopplat till kunskaper inom ämnen, främst 

genom viljan att göra bra ifrån sig (Senler & Sungur-Vural, 2013). 

Erfarenhet, self-efficacy och kön 

Tidigare studier kring lärarens kön och erfarenhet som lärare har visats inverka i hanteringen 

av elevgrupper. Klassen och Chiu (2010) jämförde kön och erfarenhet hos lärare, där 

resultaten visade att manliga lärare hade 5% högre self-efficacy än kvinnliga lärare i kategorin 

hantering av elever. Antal år av erfarenhet har en dynamisk relation till lärarself-efficacy, där 

erfarenhet och lärarself-efficacy skapar en linjär trend uppåt till 23 år av erfarenhet, varpå det 

sedan minskar. En lärare med 23 år erfarenhet visar generellt 76% högre lärarself-efficacy vid 

hantering av elevgrupper än en ny lärare. Strategier för lärande och sunda relationer med 

eleverna visar också en stigande trend tillsammans med lärarerfarenhet (Klassen & Chiu, 

2010) 

          Erfarenhet som lärare börjar under lärarutbildningen, och har visats vara den absolut 

viktigaste tiden där lärarstudenter utvecklar en känsla av self-efficacy i skolkontexter samt det 

professionella fokus som lärare. Schepens, Aelterman och Vlerick (2009) diskuterar i sin 

studie om lärarens professionella identitet, vilket är vad läraren själv tycker är viktigt utifrån 

erfarenhet i professionen och hur individen ser sig själv som lärare. De menar att professionell 

identitet influeras mycket av koncept och förväntningar från samhället kring vad en lärare ska 

veta, tänka och göra, vilket lätt kan skapa konflikter med lärarens mål och de erfarenheter som 

har format dennes identitet som lärare. Lärarutbildningen, där erfarenheterna börjar, fungerar 

som en förberedelse att forma sin framtida, professionella identitet och stärka self-efficacy 

som lärare, men måste hanteras på rätt sätt, där professorerna har störst influens på 
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studenterna. Graden är förberedelse som studentens self-efficacy vilar på är i viss utsträckning 

påverkad av professorernas self-efficacy (Khan, Fleva & Qazi, 2015), men self-efficacy 

påverkas också efter utbildningen där könsskillnader uppstår (Klassen & Chiu, 2010). 

Kvinnor upplever en lägre grad av tillfredställelse på jobbet än män, speciellt med 

arbetsförhållanden. Graden av upplevd stress för kvinnor kan möjligtvis förklaras av den 

större arbetsbelastning som kvinnliga lärare har i jämförelse med manliga lärare. Dessa 

faktorer kan förklara, vad Klassen och Chius forskning menar, den högre graden self-efficacy 

för män än kvinnor i lärarprofessionen. 

          Choi (2014) menar att, beroende på sin könsroll, finns det relationer mellan de två 

dimensionerna av könsroller (maskulin och feminim) och self-efficacy. Genom att se 

dimensionerna från karaktärsdrag som traditionellt ses som maskulint (tävlingsinriktad, 

självständig, aggressiv) och traditionellt som feminint (undergiven, beroende av andra, 

kommunala och interpersonella relationer) har studier (Bryant & Fuqua, 1997; Matsui, 1994) 

visat att relationen till self-efficacy är starkare för den maskulina dimensionen än den 

feminina. Chois egna studie visar däremot relationen mellan generell self-efficacy och 

könsrollsdimensioner som starkt för både maskulina och feminina traditionella 

personlighetsegenskaper. De domänspecifika self-efficacies som mättes (akademisk self-

efficacy samt en kursspecifik typ av self-efficacy för den kurs deltagarna i studien gick) hade 

däremot starkare relation till maskulina än feminina personlighetsegenskaper (Choi, 2014). 

Syfte och hypotes 

Den föreliggande studies syfte var att undersöka hur erfarenhet som aktiv lärare påverkade 

gymnasielärare på en personligt och yrkesmässigt plan, bland annat genom att mäta graden av 

generell- och lärarself-efficacy och personlighetsegenskaper. Genom att undersöka dessa 

variabler var det möjligt att se samband mellan graden av erfarenhet hos lärare och deras 

upplevda förmåga att klara av uppgifter i yrket såväl som generellt. Studien behandlar alltså 

potentiella samband mellan hur lärare upplevde sin förmåga i yrket och sin generella, 

vardagliga förmåga att prestera vid uppgifter genom att kontrollera sambandet mellan generell 

self-efficacy och lärarself-efficacy.  

         Sambandet mellan personlighetsegenskaper och generell- samt lärarself-efficacy var 

intressanta att undersöka för att se om och hur personlighetsegenskaper kan kopplas till self-

efficacy. Ett samband kan visa att vissa personlighetsdrag genererar högre eller lägre grad av 

self-efficacy. Personlighetsegenskaper har med tidigare studier korrelerat med self-efficacy 
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(Schepens, Aeltermann & Vlerick, 2009; Senler & Sungur-Vural, 2013), vilket också 

förväntades i denna studie.. Hypoteserna för denna studie följer frågeställningarna och lyder: 

H1: generell self-efficacy och lärarself-efficacy är signifikant korrelaterade med varandra. 

H2: lärarerfarenhet och personlighetsegenskaper kan predicera generell self-efficacy. 

H3: lärarerfarenhet och personlighetsegenskaper kan predicera lärarself-efficacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna som deltog i denna studie var gymnasielärare som jobbade på olika 

gymnasieskolor i södra Sverige. Målet var att få tag på åtminstone 80 lärare bland de olika 

gymnasieskolorna, vilket var möjligt med de 94 lärare (50 män, 42 kvinnor, 2 identifierade sig 

själva som ”annat”) som valde att delta i studien. Deltagarnas åldrar varierade mellan 24-64 år 

(M = 43,8, SD = 10,03) All data samlades in genom att skicka ut en enkät som besvaras via 

Internet. Enkäten skickades ut till 669 gymnasielärare på 13 gymnasieskolor, vilket betyder 

att svarsfrekvensen var 14%. Deltagarna valdes ut genom de största gymnasieskolorna i södra 

Sverige, där de sedan kontaktades via email där studiens syfte (se missivbrev i bilaga 1) och 

enkät kunde hittas. 

          De deltagaregenskaper som var viktiga för denna studie var att deltagarna jobbade som 

gymnasielärare när enkäten skickades ut. Undervisningsämnen spelade ingen roll i denna 

studie. Då antal år som aktiv lärare var en viktig variabel som undersöktes var det av intresse 

att få in svar från både erfarna samt mindre erfarna lärare. Deltagarna var därför tvungna att 

nämna sin erfarenhet som gymnasielärare i antal år, vilket inte har ett minimum eller 

maximum för att få delta. Det enda kravet var att man är gymnasielärare vid den tidpunkt som 

enkätundersökningen fylls i, vilket kunde kontrolleras i enkäten. 

Instrument 

Studien genomfördes genom en Internet-baserad enkät som skickades till gymnasielärare runt 

om i södra Sverige, vilken bestod av tre tidigare testade enkäter. Den ena enkäten är ett 

mätinstrument för generell self-efficacy, General Self-Efficacy Scale (GSES), som är skapat 

av Schwarzer och Jerusalem (1995). Enkäten är ett beprövat självskattningsformulär med 10 

items som besvaras genom att kryssa för hur sant deltagaren tycker att påståendet som ställs är 

för dem. Skalan går från 1 (”tar helt avstånd”) till 4 (”instämmer helt”) enligt den svenska 

versionen av enkäten, där höga poäng innebär stark generell self-efficacy. En fråga kunde till 

exempel vara ”I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera”. De övriga frågorna var 

konstruerade på liknande sätt. Den engelska versionen av GSES har en intern reliabilitet som 

mäts med Cronbach’s alfa mellan .76 och .90 (Schwarzer & Jerusalem, 1995), vilket gör 

frågorna reliabla att använda sig av. Den svenska versionen som denna undersökning kommer 

använda sig av är en direkt översättning av Marcus Koskinen-Hagman (1999). Denna är den 

officiella svenska översättningen av GSES bland många i andra språk, och har validerats i en 



13 
 

undersökning av Löve, Moore och Hensing (2011) där intern konsistens, mätt med 

Cronbach’s alfa, var .90. Detta är helt klart ett godkänt värde och kommer därför användas för 

att mäta graden av generell self-efficacy som var en av studien oberoende variabler. 

      Den andra enkäten består av att undersöka graden av lärarself-efficacy. Instrumentet som 

används heter Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) och mäter lärarself-efficacy utifrån 

tre delar: undervisningsstrategier (instructional strategies), engagemang för elever (student 

engagement) samt klassrumshantering (classroom management). TSES är framtaget av 

Tschannen-Moran och Woolfolk Hoy och finns som två versioner: en längre version på 24 

items och en kortare på 12 items. Till denna studie valdes den kortare versionen med 

cronbach’s alfa på .90 (Chang & Engelhard Jr., 2015). Enkäten var endast tillgänglig på 

engelska, vilket betyder att frågorna fick översättas till svenska. Översättningsprocessen lade 

stort fokus på att behålla originalfrågornas formulering, till exempel att frågor som började 

med ”How much can you do (...)” översattes till ”Hur mycket kan du göra (...)” samt ”To 

what extent can you (...)” översattes till ”Till vilken utsträckning kan du (...)”. En pilotstudie 

genomfördes där två personer svarade på enkäten, och fungerade som ett utlåtande för att 

observera om översättningar samt de andra enkätfrågorna var begripliga och korrekt 

formulerade. TSES svaras genom en Likert-skala mellan 1 (ingenting) och 9 (väldigt mycket) 

på 12 lärarrelaterade uppgifter, till exempel ”Hur mycket kan du göra för att hjälpa elever 

värdera lärandet?”. En fullgjord enkät ger poäng mellan 4-36 för varje delskala, där högre 

poäng betyder högre grad av lärarself-efficacy. Hela enkäten kunde ge poäng mellan 12-108, 

och det var denna summerade poäng som användes till de statistiska testerna, och alltså inte 

de poäng som varje delskala gav (Chang & Engelhard Jr., 2015; Klassen et al., 2009) 

          Den tredje enkäten var ett mätinstrument för personlighetstyp som utgick från teorin 

The Big Five som är en sammansättning av många olika personlighetsteorier. Enkäten kallas 

Big Five Inventory (BFI) som består av 44 items i totalt fem kategorier. Kategorierna är de 

olika personlighetsdimensionerna (extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism och 

öppenhet). BFI har prövats i svenska förhållanden i en studie av Zakrisson (2010) där den 

svenska versionen av enkäten beskrevs som reliabel. Två exempel från enkäter inom 

dimensionen extraversion lyder ”Jag ser mig själv som någon som är reserverad”, vilket är en 

negativ formulering och svaret måste därför vändas. Svaret 1 är därför motsvarande till 5, 2 

till 4, 4 till 2 och 5 till 1. Det andra exemplet från samma dimension är ”Jag ser mig själv som 

någon som sprider mycket entusiasm”. Detta är positivt formulerat och svaret är inte tvunget 

att vändas. Cronbach’s alfa i Zakrissons studie varierar mellan .73 och .84, vilket helt klart 

kan ses som godkänt. BFI är översatt till svenska av Claesson, Persson och Akrami (2001) 
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och det finns en beskrivning hur poängen ska räknas ihop, till exempel att vända på siffror 

bland de påståenden som är negativt formulerade. Enkäten svaras genom att deltagaren läser 

ett påstående för att sedan skriva en siffra mellan 1 (”stämmer absolut inte”) och 5 (”stämmer 

absolut”) för hur väl påståendet stämmer in på sig själv. Resultatet för enkäten är indelat i de 

fem personlighetsdimensionerna, och dessa jämfördes för att se om de kunde korreleras med 

de andra variablerna i denna studie.  

          Förutom dessa tre enkäter var även antalet år av lärarerfarenhet av intresse. Data om 

detta fylldes in i samband med enkäterna. En pilotstudie genomfördes innan enkäten 

skickades ut, där två personer genomförde enkäten. Pilotstudien var nödvändig för att 

korrekturläsa frågorna och se till att enkäten såg presentabel ut för deltagarna. De problem 

som uppstod (stavfel och enkätens utseende) löstes. 

Procedur 

All data samlades in genom en elektronisk enkät som bestod av generell self-efficacy, 

lärarself-efficacy och personlighetsegenskaper och antal år av erfarenhet. Enkäten skickades 

sedan ut via email till 13 gymnasieskolor i södra Sverige, där totalt 669 lärare fick välja att 

genomföra den. 94 av dessa svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på ungefär 14%. Det 

stora bortfallet var väntat då enkätundersökningen var Internet-baserat, vilken var anledningen 

till att denna studie skickade ut till så många gymnasielärare. Enkäten skickades endast en 

gång till varje deltagare. Valet av gymnasieskolor och lärare utgick från ett 

bekvämlighetsurval, där lärare från främst de största skolorna inom vissa regioner (med flest 

anställda) kontaktades. I samband med det email varje potentiell deltagare fick ingick även en 

kort text som presenterade studiens syfte, att det var frivilligt att delta samt enkätens 

estimerande tid att genomföra. Se bilaga 1. 

         När alla deltagare som ville ingå i studien hade svarat bearbetades svaren manuellt i 

SPSS version 24. Vissa påståenden från BFI var tvunget att vändas enligt instruktionerna för 

enkäten som står utskrivet i Zakrissons (2010) artikel. Den bearbetade data genomgick sedan 

statistiska tester, bland annat regressionsanalyser mellan generell self-efficacy med 

personlighetsegenskaperna och erfarenhet, samt lärarself-efficacy med 

personlighetsegenskaperna och erfarenhet. 

Etik 

Denna studie har tagit åtgärder för att följa de forskningsetiska riktlinjer som finns utskrivet 

hos Forskningsrådet. Riktlinjerna består av fyra krav som ska tas i kraft vid alla typer av 
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studier för att skydda forskarna, deltagarna och själva studien. De forskningsetiska riktlinjerna 

lyder: 

          Informationskravet; kontaktuppgifter till forskaren ska vara tydligt utskrivet under 

informationsinsamlingens gång och det ska vara tydligt att deltagandet kommer ge utdelning i 

ny vetenskaplig kunskap som endast kommer användas till forskningssyften. Informationen 

som deltagarna fick ta del av var undersökningens ämne och syfte. Mer detaljrik information 

gavs inte för att förhindra att förstöra enkätens objektivitet och integritet. Vetenskapsrådet 

rekommenderar att mer detaljerad information som utelämnades för forskningens bästa (likt 

denna studie) bör ges efter enkäten är genomförd (Vetenskapsrådet, 2002). Denna typ av 

information skickades däremot inte ut med tanke på hur missivbrevet var formulerat. 

Deltagarna fick kontaktinformation vid frågor eller synpunkter om enkäten, vilket en del 

utnyttjade. 

          Samtyckeskravet; deltagandet i studien är frivillig och villkor samt information om 

studien ska ges innan information samlas in. Deltagare under 15 års ålder är tvungen att ha 

vårdnadshavarens godkännande för att delta, vilket studiens forskare har ansvar för. 

Samtyckeskravet följdes på ett gott sätt i denna studie då det framgick tydligt i missivbrevet 

om studiens frivilliga karaktär i deltagandet. Alla deltagare var över 15 års ålder, vilket 

betyder att samtycke inte behövde hämtas från vårdnadshavare. All information som kunde 

ges utan att förstöra forskningens syfte gavs. Denna studie erkänner enkätens känsliga, privata 

karaktär med tanke på frågor om personlighetsegenskaper. Detta hanterades, förutom med 

missivbrevet, med att alla frågor var frivilliga och kunde hoppas över enligt regel 3 och 4 i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

          Konfidentialitetskravet; all information från enskilda deltagare ska inte kunna spåras till 

enskilda individer och studiens forskare ska skydda deltagarna med tystnadsplikt om känsliga, 

personliga uppgifter. Avrapporteringen av resultat ska endast ges i den form som omöjliggör 

identifiering av enskilda individer. Vetenskapsrådet menar att tillräckligt detaljrik information 

av svaren som publiceras kan göra det möjligt för läsare att identifiera individer 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). Allt detta hanterades genom att enkätsvaren, och därmed 

statistiken, överhuvudtaget inte kan spåras till enskilda individer på grund av den 

informationen inte publiceras. De inskickade svaren av enkäten var gjorda anonyma även för 

forskaren, vilket betyder att identifiering av enskilda individers svar var omöjligt. Denna nivå 

av detalj publiceras som sagt inte, både på grund av dessa etiska principer, men även på grund 

av hur ointressant det var för studiens syfte. Tystnadsplikten gäller för de mail som studien 

fick svar på av deltagare, och dessa publiceras självklart inte. 
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          Nyttjandekravet; alla uppgifter som samlas in får endast användas i forskningsändamål 

och inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna får 

inte användas för beslut eller andra åtgärder som påverkar specifika deltagare utan 

medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, 2002) Detta följs genom att inte sälja, ge ut 

eller låna ut uppgifter om deltagare till annat än forskningssyften, där alla de nämna 

forskningsetiska principer tas i strikt kraft. 
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Resultat 

Denna studie behandlade relationerna mellan generell self-efficacy, lärarself-efficacy, 

personlighetsegenskaper samt erfarenhet i läraryrket. Detta gjorde att multipla 

regressionsanalyser passade in bra, samt korrelationerna mellan samtliga variabler. De 

statistiska testerna som genomförs är till för att testa studiens hypoteser. Hypotes 1, huruvida 

generell self-efficacy och lärarself-efficacy är signifikant korrelaterade med varandra, 

undersöks med ett korrelationstest. Hypotes 2 och 3 undersöks med två multipla 

regressionsanalyser, där den första har generell self-efficacy som beroende variabel med 

personlighetsegenskaper och lärarerfarenhet som oberoende variabler. Den andra multipla 

regressionsanalysen undersöker lärarself-efficacy som den beroende variabeln med 

personlighetsegenskaper och lärarerfarenhet som oberoende variablerna. Intern konsistens för 

samtliga enkäter, som mättes med Cronbach’s alfa, visade höga värden förutom BFI inom 

öppenhet. GSES (Cronbach’s α = .89), TSES (Cronbach’s α = .85), BFI för extraversion 

(Cronbach’s α = .80), BFI för vänlighet (Cronbach’s α = .77), BFI för samvetsgrannhet 

(Cronbach’s α = .82), samt BFI för neuroticism (Cronbach’s α = .86). BFI för öppenhet visade 

alltså relativt låg grad av intern konsistens (Cronbach’s α = .63). 

          För att få svar på hypotes 1, som var huruvida generell self-efficacy och lärarself-

efficacy är signifikant korrelaterade med varandra, undersöktes ingående variabler med ett 

Pearsons korrelationstest. Nedanstående tabell (se tabell 1) visar hur generell self-efficacy och 

lärarself-efficacy signifikant korrelerar med varandra (r = .460, p < .01). Detta resultat tyder 

på att hypotes 1 är bekräftad. Övriga korrelationer mellan variablerna visar starka och 

signifikanta relationer mellan de flesta variabler förutom för erfarenhet och öppenhet, som 

endast korrelerade med lärarself-efficacy respektive generell self-efficacy. 
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Tabell 1: korrelationerna mellan alla variabler. 
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För att få svar på hypotes 2, huruvida personlighetsegenskaper och lärarerfarenhet kan 

predicera generell self-efficacy, genomfördes en multipel regressionsanalys. Resultaten för 

detta syns i tabell 2 nedan. Den multipla regressionsanalysen genomfördes mellan generell 

self-efficacy som den beroende variabel och personlighetsegenskaper samt erfarenhet som de 

oberoende variabler. Resultatet visar en signifikant modell: F(6, 87) = 8,214, p < .01 vid 

användning av standardmetoden i regressionen. Modellen förklarar 32% av all varians för 

generell self-efficacy (adjusted R² = .318). De regressionskoefficienter som var signifikanta i 

denna modell inkluderar extraversion, samvetsgrannhet och neuroticism, där extraversion och 

samvetsgrannhet hade en positiv relation till generell self-efficacy och neuroticism hade en 

negativ relation till generell self-efficacy. Erfarenhet, vänlighet och öppenhet var inte 

signifikanta prediktioner. Dessa resultat tyder alltså på att extraversion, samvetsgrannhet och 

neuroticism är de variabler som har störst påverkan på generell self-efficacy i denna studie. 

Tabell 2: de icke-standardiserade och de standardiserade regressionskoefficienterna för generell self-efficacy och 

de ingående variabler. 

Variabler  B SE B β p 

Erfarenhet  -.02 .05 -.04 .691 

Extraversion  .22 .09 .23 .018 

Vänlighet  -.04 .12 -.04 .713 

Samvetsgrannhet  .21 .10 .23 .044 

Neuroticism  -.25 .09 -.30 .006 

Öppenhet  .16 .09 .16 .084 

 

För att få svar på hypotes 3, huruvida personlighetsegenskaper och lärarerfarenhet kan 

predicera lärarself-efficacy, genomfördes en multipel regressionsanalys. Resultaten för detta 

syns i tabell 3 nedan. Den multipla regressionsanalysen genomfördes mellan lärarself-efficacy 

som den beroende variabel och erfarenhet samt alla personlighetsegenskaperna som de 

oberoende variablerna. Resultaten visade, även i denna multipla regressionsanalys, en 

signifikant modell: F(6, 87) = 8,027, p < .01 vid standardmetoden i regressionen. Modellen 

förklarar 31% av all varians för lärarself-efficacy (adjusted R² = .312). De 

regressionskoefficienter som var signifikanta i denna modell visade sig vara endast vara 

erfarenhet och neuroticism, där erfarenhet hade en positiv relation till lärarself-efficacy och 

neuroticism hade en negativ relation till lärarself-efficacy. Övriga regressionskoefficienter, 

extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet och öppenhet var alltså icke-signifikanta 
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prediktioner. Dessa resultat ger därmed indikationer att erfarenhet och neuroticism har störst 

påverkan på lärarself-efficacy i denna studie. 

Tabell 3: de icke-standardiserade och de standardiserade regressionskoefficienterna för lärarself-efficacy och de 

ingående variabler. 

Variabler  B SE B β p 

Erfarenhet  .25 .11 .19 .035 

Extraversion  .09 .19 .05 .641 

Vänlighet  .35 .25 .16 .158 

Samvetsgrannhet  .25 .22 .13 .248 

Neuroticism  -.52 .19 -.29 .008 

Öppenhet  .36 .19 .17 .063 
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Diskussion 

Denna studie hade som syfte att undersöka hur erfarenhet som aktiv lärare påverkade 

gymnasielärare på ett personligt och yrkesmässigt plan. Detta gjordes genom att mäta graden 

av generell- och lärarself-efficacy, personlighetsegenskaper och sedan antal år av erfarenhet, 

för att sedan se vilka variabler som kunde predicera båda typer av self-efficacy. Generell self-

efficacy mättes med det redan beprövade instrumentet General Self-Efficacy Scale (GSES, 

Schwarzer & Jerusalem, 1999), lärarself-efficacy med Teachers’ Sense Of Efficacy Scale 

(TSES, Tschmannen-Mran & Woolfolk Hoy, 2001) samt personlighetsegenskaper med Big 

Five Inventory (BFI, översatt av Zakrisson, 2010). Resultaten bestod av flera statistiska tester 

i form av korrelationer och två multipla regressionsanalyser. Denna studie fick fram flera 

intressanta resultat, bland annat att generell self-efficacy och lärarself-efficacy är signifikant 

korrelerade med varandra. Generell self-efficacy var däremot inte signifikant korrelerat med 

erfarenhet, vilket tyder på att fler år av erfarenhet inom läraryrket inte resulterar i hög grad av 

generell self-efficacy. Tidigare studier har visat blandade resultat i sambandet mellan generell 

self-efficacy och erfarenhet, där vissa menar att det finns ett klart samband (Klassen & Chiu, 

2010; Skaalvik & Skaalvik, 2007), medan andra menar att det inte finns ett samband (Frögéli, 

2010; Ghaith & Yaghi, 1997; Woolfolk Hoy & Burke, 2005). Lärarself-efficacy var 

signifikant korrelerat med erfarenhet, vilket tyder på att lärarself-efficacy stiger med 

erfarenhet. Klassen och Chiu (2010) menar att lärare med hög grad av lärarself-efficacy är de 

som engagerar eleverna till studier och kan få eleverna att prestera på en hög nivå som sedan 

leder till högre betyg. Lärare blir även mindre dömande kring elevers misstag och är öppna 

för inlärningsmetoder (Khan, Fleva & Qazi, 2015). Leyser, Zeiger och Romi (2011) fortsätter 

med att dessa lärare även använder flera positiva hanteringsstrategier för skolklasser. Dessa 

färdigheter mäts i TSES, och föreliggande studie ser tecken på att de utvecklas med erfarenhet 

inom läraryrket. 

          Resultaten kring erfarenhet och self-efficacy följer även tidigare forskning vad gäller 

styrka mellan olika self-efficacy. Elias, Barney och Bishop (2013) undersökte hur en specifik 

self-efficacy inom ett område visade en starkare korrelation till upplevd prestation i att klara 

av uppgifter i samma område än vad generell self-efficacy gjorde. Föreliggande studies 

resultat såg samma tendenser i jämförelse mellan lärarself-efficacy och generell self-efficacy 

med erfarenhet. Detta betyder att människor skiljer sin upplevda kompetens mellan områden, 

till och med mellan den globala, allmänna kompetensen. Mer koncentrerade self-efficacy, 

som lärarself-efficacy är, verkar vara oberoende av generell self-efficacy i den specifika 
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miljön den undersöker. Detta kan ses i denna studie då lärarself-efficacy korrelerade 

signifikant med erfarenhet som lärare, medan generell self-efficacy inte gjorde det. Detta syns 

både i korrelationerna och i regressionerna som gjordes. 

          De olika resultaten mellan generell- och lärarself-efficacy i förhållande till erfarenhet 

kan, i första inblick, tyckas vara märklig med tanke på att båda self-efficacy korrelerade med 

varandra (r = .46). Både generell self-efficacy och lärarself-efficacy kan tros behöva vara 

konsistenta med varandra för att verkligen kunna sägas ha ett samband, men det bör noteras 

att de multipla regressionsanalyserna mellan generell self-efficacy och lärarself-efficacy med 

erfarenhet och personlighetsegenskaper, som nämndes förut, visade endast att läraresself-

efficacy stiger med antal år av erfarenhet och generell self-efficacy inte stiger med samma 

erfarenhet. Generell self-efficacy visade sig alltså inte påverkad av lärarerfarenhet, vilket 

betyder att den var stabil för just den variabeln. Schutte och Malouff (2015) menar att 

generell- och lärarself-efficacy är separata begrepp av samma abstraktion då de är uppbyggda 

på samma vis. På grund att detta ska båda kunna påveka varandra, positivt som negativt. Choi 

(2004) fortsätter med att en ökning av generell self-efficacy, som ett resultat av framgångsrika 

erfarenheter, kan sprida sig till andra områden i individens liv, till exempel mer koncentrerade 

self-efficacy. Detta påstående stämde inte för generell self-efficacy och lärarself-efficacy i 

regressionen med erfarenhet som lärare. Specifika aspekter i läraryrket, eller till och med i en 

lärares privatliv, kan möjligtvis influera den andre, men denna studie menar att enbart 

erfarenhet inte kan förklara sambandet mellan generell- och lärarerfarenhet som visade sig 

vara signifikant. Det är troligt att generell self-efficacy har större påverkan på lärarself-

efficacy än det omvända, då flera studier (Luszczynska, Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2005; 

Schwarzer & Jerusalem, 1995) menar att generell self-efficacy kan ses som en grund vartefter 

en individ, till exempel en lärare, utgår från vid alla typer av situationer. Det fungerar som ens 

globala förtroende av sin egen förmåga, båda generella och specifika förmågor. Dynamik 

bland self-efficacy utgår från att de kan ändras beroende på kontext, och kontexten slutar 

alltid som ett lyckande eller misslyckande vid diverse uppgifter (Choi, 2004). 

          Den föreliggande studie hittade stora skillnader mellan korrelationerna och de 

regressionsanalyser som gjordes. Generell self-efficacy visade starka och signifikanta 

korrelationer mellan alla variabler förutom erfarenhet. Vid regressionsanalysen var det endast 

extraversion, samvetsgrannhet och neuroticism som visade signifikans, där regressionen var 

starkast för neuroticism, vilket visade en negativ trend (β = -.30). Lärarself-efficacy var 

signifikant korrelerade med samtliga variabler, men regressionsanalysen visade bara 

signifikans med erfarenhet och neuroticism. Återigen var neuroticism starkast (β = -.29). 
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          Resultaten visade starka, signifikanta samband mellan alla personlighetsegenskaper och 

generell self-efficacy samt lärarself-efficacy. McCrae et al. (2000) menar att 

personlighetsegenskaper brukar ses som förhållandevist stabila, vilket betyder att 

personlighetsegenskaper har större influens på self-efficacy än vad self-efficacy har på 

personlighetsegenskaper då self-efficacy är mer dynamisk än personlighetsegenskaper. 

Korrelationerna mellan personlighetsegenskaperna och generell- samt lärarself-efficacy följer 

i stora drag tidigare forskning, där neuroticism var negativt korrelerat med både generell self-

efficacy och lärarself-efficacy, medan de andra personlighetsegenskaperna, extraversion, 

vänlighet, samvetsgrannhet och öppenhet, visade positiva korrelationer. De högsta 

korrelationerna mellan personlighetsegenskaper och generell self-efficacy var neuroticism, 

extraversion och samvetsgrannhet. Dessa korrelationer var som sagt i enighet med tidigare 

studier, med avsaknad av vänlighet bland de högsta korrelationerna. Korrelationerna mellan 

personlighetsegenskaper och lärarself-efficacy visade liknande resultat. Neuroticism var 

negativt korrelerat, vilket inte är förvånande och i enighet med tidigare studier (Axelsson, 

Lötvall, Cliffordson, Lundgren & Brink, 2013; McCrae et al., 2000; Senler & Sungur-Vural, 

2013). De positiva korrelationerna för lärarself-efficacy i föreliggande studie inkluderade 

främst samvetsgrannhet och vänlighet, följt av extraversion och slutligen öppenhet. Dessa 

korrelationer kan betyda att samvetsgrannhet är viktigare för lärarself-efficacy än generell 

self-efficacy då samvetsgrannhet syftar till hårt arbete, ihärdighet och viljan att ta ansvar. Den 

högre korrelationen mellan vänlighet och lärarself-efficacy än generell self-efficacy kan 

betyda att lärarself-efficacy influerar viljan att göra bra ifrån sig. Denna vilja kan resultera i 

hög kunnighet inom sitt ämne, vilket är karaktäristisk för hög grad av vänlighet (Senler & 

Sungur-Vural, 2013). Både korrelationerna och regressionerna lyfte fram 

personlighetsegenskapen neuroticism som mest betydande för båda self-efficacy. Med en hög 

korrelation med generell self-efficacy (r = -.482) och högt β-värde (β = -.30) samt korrelation 

med lärarself-efficacy (r = -.477) och β-värde (β = -.29) visades neuroticism vara mest 

influerande när det kommer till self-efficacy. Detta är också enligt tidigare forskning (Evers et 

al., 2002; McCrae et al., 2000; Senler & Sungur-Vural, 2013). 

Metoddiskussion och framtida forskning 

Denna studie genomfördes via en Internet-baserad enkät som skickades ut som email till 669 

gymnasielärare i gymnasieskolor i södra Sverige. Deltagarna fick ingen tidigare presentation 

eller något typ av tecken att denna enkät skulle skickas ut, vilket kunde ha gjorts för att sänka 

det stora bortfallet. Detta medförde troligtvis att svarsfrekvensen var 14%, vilket är lågt. 
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Studien kunde ha gjorts på annat sätt, till exempel att gå ut till skolor och be lärare fylla i 

enkäten för hand. Svarsfrekvensen skulle som resultat bli högre, men skulle samtidigt 

medföra att omfånget av olika lärare i olika skolor hade blivit mindre. En Internet-baserad 

enkät gjorde det därför möjligt att fånga in ett bredare sortiment av lärare med olika miljöer, 

skolledning, elever och annat. Detta gör att resultaten representerar den genomsnittliga läraren 

bättre, vilket vore svårare med färre antal skolor (då svarsfrekvensen vore högre per skola om 

enkäten gjordes via besök), som, isåfall, endast skulle representera dessa skolors lärare och 

inte den generella läraren. 

          Skalorna hade hög intern konsistens (Cronbach’s α mellan .77 till .89) förutom BFI för 

öppenhet (Cronbach’s α = .63), vilket kan ha påverkat resultaten. BFI används frekvent som 

skala för personlighetsegenskaper och har prövats i svenska förhållanden med en intern 

konsistens mellan .73 till .84 (Zakrisson, 2010). Valet av instrument var alltså legitimerad, 

men visade ändå relativ låg intern konsistens för öppenhet. För att undvika eventuellafel vid 

framtida forskning kan det vara värt att överväga fler än ett test för personlighet för att 

komplettera BFI. 

          Enkäten TSES är i sin ursprungliga, engelska form uppdelad i tre delskalor för att 

kunna undersökas mer detaljerat. Denna uppdelning gjordes inte i denna studie, utan 

delskalorna sattes ihop till en skala som mått för lärarself-efficacy. Detta gjordes enbart av 

bekvämlighetsskäl, då det inte är fel att summera ihop poängen när alla frågorna är designade 

att mäta variabeln lärarself-efficacy. TSES var även tvungen att genomgå en översättning från 

engelska till svenska. Detta gjorde enkäten utsatt för misstolkningar och att den ursprungliga 

frågan tappar sin form. Översättningen kan däremot ses som godkänd med tanke på den höga 

interna konsistensen mellan frågor (Cronbach’s α = .85). Detta gör att den svenska 

översättningen har börjat valideras, vilket ytterligare användning och resultat kan bygga på.  

          Föreliggande studie kan användas till forskning om lärares yrkesmässiga self-efficacy 

och även personlighetsegenskaperna funktion i människans liv. Den korrelation och 

regression som visades i denna studie ger starka indikationer att ens tro på sin egen 

lärarförmåga ökar med antal år av erfarenhet som verkande lärare, men sänks även av 

personlighetsegenskapen neuroticism. Studien kan även användas till forskning mellan 

generell self-efficacy och personlighet, som visade korrelera med vissa 

personlighetsegenskaper.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Jag är en lärarstudent från lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar som just nu 

skriver min kandidatuppsats i psykologi. Det valda undersökningsområdet är lärares upplevda 

förmåga i yrket såväl som livet i övrigt. 

Syftet med arbetet är att se hur väl verksamma lärare tror sig klara av vissa uppgifter, både 

inom jobbet som lärare och i övriga livet. Då lärare finns av alla sorter är även personligheter 

av intresse för denna studie. Din medverkan i undersökningen består av att svara på ett antal 

frågor, vilket skulle vara till stor hjälp för studien. Att medverka är självklart frivilligt, och 

uppgifterna hanteras anonymt samt endast till forskningssyfte. Enkäten tar ungefär 10 minuter 

att genomföra. 

Om ni har några frågor går det bra att kontakta mig för mer information. 

Med Vänliga Hälsningar 

Daniel Penttinen dp222dr@student.lnu.se 
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Bilaga 2 

TSES, översättning engelska – svenska 

Svarsskala 

Svarsskalan går, precis som den engelska versionen, från 1 till 9: 

1 (ingenting) 

3 (väldigt lite) 

5 (en del inverkan) 

7 (ganska mycket) 

9 (väldigt mycket) 

Frågor 

1. Hur mycket kan du göra för att kontrollera störande beteenden i klassrummet? 

2. Hur mycket kan du göra för att motivera elever som inte visar något intresse i skolarbetet? 

3. Hur mycket kan du göra för att få elever att tro att den kan göra bra ifrån sig i skolarbetet? 

4. Hur mycket kan du göra för att hjälpa elever värdera lärandet? 

5. Till vilken utsträckning kan du skapa bra frågor till dina elever? 

6. Hur mycket kan du göra för att få elever att följa reglerna i klassrummet? 

7. Hur mycket kan du göra för att lugna ner en elev som är störande eller högljudd? 

8. Hur väl kan du skapa ett system för att hantera varje klass? 

9. Hur väl kan du använda dig av en variation av bedömningsstrategier? 

10. Till vilken utsträckning kan du komma på en annan förklaring eller exempel när eleverna 

är förvirrade? 

11. Hur mycket kan du hjälpa elevens familjer för att få eleven att göra bra ifrån sig i skolan? 

12. Hur väl kan du använda dig av alternativa strategier i klassrummet? 

 


