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Abstract 

The current study investigates if teachers show a consistent trend of personality traits within The 

Big Five personality model and if there is any significant difference between gender and 

personality among teachers. This study is relevant due to the overall lack of consistent workforce 

within the profession and struggles to try to improve its status throughout Sweden. Part of the 

discussions to find solutions is to find out who becomes a teacher, why they remain within the 

profession and what these people have in common, personality being a topic of interest. The Big 

Five personality model is one of the more commonly used instruments to distinguish personality 

through the use of five main traits and values that individuals score within them. The study was 

conducted through the use of a self-report survey e-mailed to a number of schools; universities 

and secondary schools, in southern Sweden. Analysis of the results showed that there was a  

personality trend among teachers and no significant difference between the genders but due to the 

study’s size it is unclear how universal these results are. 

 

Key words: Teacher’s personality, The Big Five, Gender, University, Secondary school 
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Sammanfattning 

Föreliggande studie undersöker om lärare har en universal personlighetstyp inom fem-faktor 

modellen och om det finns någon signifikant skillnad mellan kön och personlighet hos lärare. 

Ämnet är av intresse då det för närvarande är brist på lärare i Sverige och yrket är i behov av höjd 

attraktivitet. Diskussioner för att hitta en lösning har varit att ta reda på vem som vill bli lärare, 

varför de arbetar kvar i yrket och vad dessa individer har gemensamt, och personlighet 

framkommer som ett möjligt svar. Studien var genomförd genom självskattningsformulär skickat 

via e-mail till ett antal skolor; universitet, folkhögskolor, gymnasium och högstadium i södra 

Sverige. Analys av resultaten visade på en möjlig personlighetstyp hos lärare. Ingen signifikant  

skillnad mellan kön hittades. 

 

Nyckelord: Lärares personlighet, The Big Five, Kön, Universitet, Sekundär utbildning  
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1. Introduktion 

Lärares personlighet har kopplats till elevers akademiska framgång (Kim, Dar-Nimrod, MacCann, 

& Graham, 2018, s. 309; Novojenova & Sawilowsky, 1999, s 538; Suditu, 2014, s. 58 och 

Todorovic, Stojiljkovic, Ristanic & Djigic, 2011, s. 426). Utöver lärare, så noterar O’Connell & 

Sheik (2011, s. 828-829) samt Kim, Dar-Nimrod, MacCann, & Graham (2018, s. 309) hur 

specifika egenskaper har kopplats till akademisk framgång, där Conscientiousness (C) är den 

främsta av fem-faktor-modellens egenskaper, följt av Neuroticism (N) och Agreeableness (A). 

Samstämmigheten mellan dessa studier tyder starkt på att lärare, och deras personlighet, har en 

noterbar effekt på eleverna och deras resultat. Eftersom Sverige erfar en rådande lärarbrist har 

flertalet förslag till lösningar publicerats, där ibland lämplighetstester för lärare. Med 

undersökningar av, och spekulationer angående, ett införande av lämplighetstestning av 

lärarstudenter kan således personligheten hos tjänstgörande lärare ses som ett relevant område för 

undersökning, då detta kan ge en inblick i om personlighet i sig har en koppling till 

lärarprofessionen.  

 

1.1 Lärarbristen 

I en undersökning som genomfördes av Statistiska centralbyrån, SCB, noterades det att en 

signifikant lärarbrist kommer att råda år 2030, där förskollärare samt ämneslärare för högstadiet 

och gymnasiet kommer att vara störst (Lärarförbundet, 2012). Lärarförbundet (2012, 2014) 

konstaterar att ansökningstrycket för lärarutbildningen minskat från 1.7 till 1.2 

förstahandssökande per plats. Från högskoleverkets mätningar mellan 2010 och 2011 framgick det 

att antalet sökande till lärarutbildningen minskade med 15%, och detta är en trend som tycks 

ihållande (Lärarförbundet, 2012). Utöver ett lågt söktryck spelar även tjänstgörande lärare in i den 

rådande lärarbristen i Sverige. I en mätning från 2011 visade det sig att fyra av tio lärare 

funderade eller hade övervägt att lämna läraryrket, en siffra som 2013 hade växt till sex av tio 

(Lärarförbundet, 2012, 2013, 2014). SCB skriver även i en prognos att endast 182 000 

heltidstjänster som lärare var besatta landet över år 2016 (SCB, 2017). 2016 rapporterades 

lärarbristen fortsätta med en uträkning att 60 000 fler lärare behövde examineras mellan åren 

2015-2019 för att kompensera bristen (Regeringskansliet, 2016). Bland annat har Sverige haft en 

kraftig befolkningstillväxt som höjt efterfrågan av lärare ytterligare och behovet för både kort- och 

långsiktiga planer. Även Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

påpekar i sin slutrapport om den svenska lärarsituationen att läraryrkets attraktivitet och löner 

måste höjas.  
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1.2 Rådande problem 

Från en undersökning utförd av Lärarförbundet (2014) framkom det att 34% av tillfrågade lärare 

troligtvis inte kommer jobba som lärare fram till pensionsålder, där hela 45% av lärare under 40 

kommer, vid något tillfälle, byta yrke. Av många anledningar till varför så många lärare överväger 

att byta yrke visar undersökningar från Lärarförbundet (2014) och Lärarnas riksförbund (2017) att 

de främsta underliggande orsakerna är lön, tid och arbetsmiljö. Undersökningen av Lärarförbundet 

(2014) visade att det som lärare ansåg skulle göra yrket bättre, och i förlängning få lärare att 

stanna kvar i yrket, var höjd lön (58%), mer tid till planering (47%) samt en bättre psykosocial 

arbetsmiljö (40%). Dessa åsikter återfinns även inom Lärarnas riksförbund (LR), som föreslår att 

löner höjs ytterligare, att arbetsmiljön förbättras, att lärare ges mer tid för efterarbete och 

planering, att en studiefinansiering ges till lärarstudenter för att underlätta studieskulden, samt att 

fler lärosäten erbjuder utbildning som ger behörighet. Höjda löner antas höja statusen för 

lärarprofessionen, samt locka fler till att välja yrket, något reducerade studieskulder också gör. 

Detta går i linje med undersökningen från 2013, som visar på att den låga lönen är en stor 

bidragande faktor till varför många unga väljer att inte söka till lärarutbildningen (Lärarförbundet, 

2013).  

 

Samtidigt som lärarbristen och det låga ansökningstrycket noteras även att avhoppen från många 

lärarutbildningar är höga, något som bara tjänar till att vidga gapet mellan tillgång och efterfrågan. 

För att minska bristen på lärare fram till 2031 menar SCB (2017) att det behövs drygt 23 700 nya 

sökande till lärarutbildningen varje år för att få de behövda 15 000 nyexaminerade lärarna. SCB 

har för denna beräkning utgått från att rådande avhopp är ihållande under kommande år, vilket 

tyder på att ca. 37% av de som antas till lärarutbildningen hoppar av sina studier under 

utbildningens fem år. I jämförelse med andra högskoleutbildningar så är det betydligt färre 

blivande lärare som tar examen av antalet antagna jämfört med andra utbildningar. 

 

Från SCB:s studie framkom det att enbart 73% av lärarna var behöriga att undervisa i sina 

ämneskombinationer eller på den skolnivån. Vad mer utgjorde lärare utan behörighet men med 

pedagogisk högskoleexamen ytterligare 11% (SCB, 2017). För högstadiet och gymnasiet varierar 

behörigheten kraftigt mellan olika ämnen, där yrkesämnen har färre behöriga lärare än allmänna 

ämnen. Behörigheten överlag varierade även kraftigt mellan skolformer, där särskolan saknade 

flest behöriga lärare, se Figur 1 (SCB, 2017). 
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Figur 1. Andel lärare efter behörighet och anställningsform 2016, fördelat efter skolform (SCB, 2017). 

 

I relation till den önskade förbättringen av arbetsmiljön noterar Lärarförbundet (2015) att oerhört 

få lärare har möjlighet att få vikarier. Endast 4% rapporterade att de alltid kunde få en vikarie. För 

gymnasielärare var det ännu värre, där sex av tio lärare redogjorde att de sällan eller aldrig fått en 

vikarie. Bristen på vikarier ökar arbetsbelastningen, vilket gör behovet av en bättre psykosocial 

arbetsmiljö påtaglig (Lärarförbundet, 2015). 

 

1.3 Rådande lösningar  

Lärarbristen i Sverige har funnits länge och steg för att förbättra situationen har gjorts av 

regeringen så tidigt som 1998 (Östros, 2002). Ett par av dessa förbättringar var SÄL-projektet 

som nådde sitt mål 2006 och en förnyad lärarutbildning 2001 som innebar modernare och mer 

forskningsanknutna utbildningar. Examinationskrav höjdes och skolor fick tillgång till mer 

resurser att ytterligare förbättra utbildningar av lärare. Antalet antagna sökande efter förnyandet 

ökade med 15%, men antalet sökande till lärarutbildning ökade enbart med 6%. En ny reform 

infördes 2011 för att höja yrkets status och nästan 4 miljarder svenska kronor budgeterades för att 

försöka vända på trenden (OECD, 2012, s. 5). Efter stark efterfrågan genomförde regeringen det 

så kallade lärarlönelyftet 2016, som höjde 60 000 lärares månadslöner och skulle fungera som 
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ökning av yrkets attraktivitet (Regeringskansliet, 2016). År 2015 började regeringen att bygga fler 

utbildningsplatser för lärare och med det ytterligare öka dess attraktion (Fridolin, 2018). Framtida 

planer till förbättring är fler vägar som leder individer in i läraryrket och ekonomin för att bygga 

dessa vägar är redan avsatta för budgeteringen. Pågående arbeten jobbar även med att minska 

arbetsbelastningen hos lärare genom digitalisering och uppmuntran att anställa extralärare.  

 

1.4 Lämplighet 

Lämplighetstester inför lärarutbildning har använts sedan tidigt 1900-tal då det var vanligt att 

varje utbildning hade sina egna procedurer och krav för antagande (Gerrevall & Fonseca, 2018, s. 

6). Antagningsprovens utformning gick dessutom ut på att de färdigheter som gjorde en bra lärare 

var medfödda och gick bara att utbilda till viss mån. Anledningen till att detta har väckt större 

intresse numera är bland annat att läraryrkets komplexitet ökat och fler arbetskrav satts på lärare 

än tidigare (Gerrevall & Fonseca, 2018, s. 9). Flera artiklar undersöker vilka personligheter som 

anses bra för lärare att ha. Bland dessa undersökte Suditu (2014, s. 56-7) via studenter en 

rangordnad lista för att ta fram vilka dessa personligheter kan vara. Huvudsakligen anses det 

viktigt för lärare att ha “the ability to make oneself understood”, “well-trained profession” samt 

“teaching strategies”. I England ville Maddern (2009, s. 1) motivera införandet av 

lämplighetstester för att förbättra kvalitén på nya lärare. Testet skulle framför allt se till att “rätt 

personlighet” tog sig in på lärarutbildningen, som för dem betydde en individ med empati, god 

kommunikationsförmåga och ihärdighet. Malinen, Väisänen & Savolainen (2012, s. 568, 572) 

skriver om Finlands lärarstudenters antagningssystem, där vissa färdigheter är ett krav för att få bli 

utbildad lärare. I detta fall är det kunskapstester och förmågor att applicera kunskaper i ett 

undervisningssyfte som är viktigast för lärare.  

 

Dessa typer av tester används världen över och beskrivs som lämplighetstester för att finna 

lärarstudenter bäst lämpade för yrket och ett exempel på uppbyggnad av testet är för ansökande att 

skriva en uppsatts, genomföra en muntlig framställning samt genomgå en intervju (Fonseca, 2017, 

s. 2; Gerrevall & Fonseca, 2018, s. 7). Generellt eftersökes god kommunikation och sociala 

färdigheter, motivation, ledarskap och studiekunskap. I likhet med andra studier om vad som är 

goda egenskaper för en lärare tar Fonseca (2017, s. 13) upp en egen lista på viktiga färdigheter 

som borde finnas i det svenska systemet; kommunikation, lärandeprocesser, ämneskunskap samt 

omsorg.  
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En undersökning utförd på 1980-talet i USA visade däremot att lärarstudenter som misslyckats på 

sina lämplighetstester fortfarande blev lyckade lärare efter avslutad utbildning (Fonseca, 2017, s. 

35). Ännu en undersökning som ifrågasatt lämplighetstester är Gore, Barron, Holmes & Smith 

(2016, s. 538) som i en undersökning i Australien fann att studenter som hade intresse för 

lärarutbildning redan var, eller ansåg sig själva, bättre än snittet i de färdigheter som krävs av en 

lärare. Gerrevall & Fonseca (2018, s. 7, 10) hävdar även att vetenskapligt stöd inte finns ännu för 

att stödja lämplighetstestens legitimitet och gjorde då sin egna undersökning för att bygga ut 

denna vetskap. Det som tagits fram med säkerhet än så länge är att tidigare kunskaper och meriter 

kunnat förutsäga goda resultat hos lärarstudenter i den teoretiska delen, men hur väl resultat från 

lämplighetstesterna förutsäger en bra lärare i praktiken är oklart 

 

Gerrevall och Fonseca (2018, s. 47, 61-62) samlade in kommentarer från de individer som sökt till 

lärarutbildningen och kommit i kontakt med deras lämplighetstest. Många blivande studenter var 

positiva till testet, medan en liten del var negativa med motivationen att det är stressigt, inte 

förutsätter en bra arbetspraktik och kommer förminska antalet nyexaminerade lärare och vara till 

mer problem än nytta i dagens lärarbrist. Gerrevall och Fonseca (2018, s. 10) såg även till andra 

länders debatter om lämplighetstester och fann att vissa trodde det var lösningen för att bredda 

yrkets framgångsrikhet, medan andra ansåg det som en extra försvåring som dessutom skulle 

diskriminera vissa grupper från lärarutbildning. I undersökningen blev även slutresultatet att 

lämplighetstest inte kunde förutsäga vilka som skulle stanna kvar på utbildningen då ett antal 

valde andra skolor eller hoppade av och reserver kallades in, vilket resulterade i att alla som hade 

ansökt blev antagna till utbildningen och resultatet från lämplighetstestet då blev irrelevant 

(Gerrevall & Fonseca, 2018, s. 63). Testet sållade alltså inte bort de studenter som var osäkra på 

om de ville bli lärare eller inte. 

 

2. Personlighet 

Personlighetspsykologi undersöker tre områden: generaliserbara universalier och individuella 

skillnader, samt det som är unikt för individen (Cervone & Pervin, 2014, s. 7; Holt, Bremner, 

Sutherland, Vliek, Passer & Smith, 2015, s. 627, 644-645). Cervone och Pervin (2014, s. 7-8) 

fortsätter med att det inte finns en universell definition av vad personlighet är, men generellt för 

alla psykologiska perspektiv är dock att personlighet refererar till psykologiska kvalitéer som 

bidrar till en individs långsiktiga, distinkta, känslo-, beteende- och tankemönster (Cervone & 

Pervin, 2014, s. 8). 
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Tester för social personlighet har ökat sin integrering in i populärpsykologi (Boyle, Saklofske & 

Matthews, 2015, s. 5). Olika teorier har olika definition av vad som konstituerar en personlighet, 

dessa skillnader synliggörs genom att identifiera respektive perspektivs units of analysis 

(analysenhet) - de deskriptiva faktorer som utgör ett perspektivs definition. En av de vanligaste 

units of analysis är traits. Traits, menar Cervone och Pervin (2014, s. 10), inkluderar en konsistent 

stil av emotion eller beteende som en individ uppvisar över tid och olika situationer. Vad en 

individ generellt tenderar att göra i vissa situationer, dennes benägenhet till vissa handlingar, utgör 

individens psykiska anlag - dennes egenskaper. Traits kan även kombineras i olika kluster, som 

bygger upp en ny form av unit of analysis - typer. För typer ses respektive typ som kvalitativt 

annorlunda, där typer som delar vissa karaktärsdrag ändå anses ha kategoriellt olika karaktärer 

(Cervone & Pervin, 2014, s. 10-11).  

 

Ursprungligen uppstod personlighetens definition från en fascination över personers 

individualitet, det vill säga en förklaring till varför individer skiljer sig från varandra i hur de 

tycker, tänker och beter sig och bland de tidigaste kända teorierna finns Hippokrates (Fahlke & 

Johansson, 2007, s. 19; Holt et al. 2015, s. 627). Tidigare teoretiker förklarade identitet och 

personlighet som att en individ är som alla andra, lika en del och ändå helt annorlunda från 

varandra. Från detta började forskningen för att finna mönster och förklaringar till olikheter. 

Hippokrates ville typologisera individer beroende på mängden av fyra olika vätskor i deras 

kroppar redan 400 f.Kr. Bland de första begreppen som kom att bli del av 

personlighetspsykologin, och som fortfarande är aktuellt, var extrovert och introvert som 

innefattar hur någon fokuserar sin energi mot andra och omvärlden socialt eller på sig själv och 

sitt inre (Fahlke & Johansson, 2007, s. 18).  

  

Många nutida perspektiv gör skillnad på vad som bygger upp en personlighet, där många 

perspektiv implementerar traits eller personlighetstyper. Detta är såklart ingen nymodighet, då 

Hippokrates teori tillämpades av Galen (300-talet) till en personlighetsteori som delade in 

individer i olika typer (Holt et al., 2015, s. 645). Teorier som grundar en personlighet utifrån typer 

söker kategorisera individer i grupper som delar en personlighet, så som de fyra vätskorna eller 

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Trait-teorierna, å andra sidan, definierar personligheten 

efter den grad individen innehar en viss karaktär (Holt et al., 2015, s. 645). Egenskaper (traits) är 

gemensamma för alla individer, men deras individuella placering på respektive trait-skala är det 

som avgör en individs personlighet, t.ex var på skalan extraversion-introversion en individ 

placeras. 
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Det finns flertalet trait-teorier att beakta. Holt et al. (2015, s. 646-647) presenterar tre olika trait-

teorier: Cattells 16 personalities, Eysencks 2 (3)-faktor-modell, samt McCrae och Costas fem-

faktor-modell (FFM). Cattell identifierade 16 olika kluster som adjektiv kunde kategoriseras in i. 

Dessa 16 dimensioner, och individens skattning på respektive dimension, utgör Cattells förklaring 

av personlighet (McCrae & Costa, 2006, s. 34). I kontrast tjänar Eysencks modell att förklara 

personlighet utifrån två dimensioner: extraversion-introversion och stabilitet-instabilitet 

(neuroticism). Dessa ansågs av Eysenck vara universala ‘super-traits’ som gällde för alla 

individer, och, som Holt et al. (2015, s. 646) noterar, kvarhåller sin status som universala då dessa 

traits återfinns i många senare kommande teorier, så som fem-faktor modellen. Eysenck gjorde 

dock en revidering av sin modell senare i sitt liv, då tillägget av ‘psykoticism’ separerade de mer 

negativt laddade termer som tidigare hade inkluderats i extraversionsskalan (Holt et al., 2015, s. 

647 och McCrae & Costa, 2006, s. 30).  

 

2.1 Olika instrument 

Många instrument tenderar att ha en cirkulär fördelning av sina traits, där få instrument har tydliga 

avgränsningar (McCrae & Costa, 2006, s. 30-31). Dessutom tycks det funnits en rivalitet mellan 

olika system, något som hindrat en unifierad modell. En bakomliggande orsak till detta, menar 

McCrae och Costa (2006, s. 32), är det faktum att olika psykologiska skolor brukat olika termer, 

vilket hindrat kommunikation och jämförbarhet mellan de olika modellerna. Trots detta har 

flertalet studier funnit god korrelation mellan olika modellers traits, där “de två stora” är basen för 

Eysencks modell. 

 

Holt et al. (2015, s. 647) noterar hur McCrae och Costas ‘Big Five’-modell, likt tidigare trait-

teorier, placerar via tester eller observation en individ på en viss position på respektive av de fem 

dimensionerna, och att denna kombination ger en essentiell representation av individens 

personlighet. Vidare menar dess upphovsmän att FFM är mer universell för människor än tidigare 

trait-modeller, då dessa egenskaper har en hög förenlighet över flertalet kulturer (Holt et al., 2015, 

s. 647). Denna kompabilitet mellan FFMs dimensioner och olika kulturer gör dem lätta att 

applicera utan mycket förarbete, vilket lånade sig väl till föreliggande studie. Dock påpekas det av 

Holt et al. (2015, s. 650) att FFM saknar en förklaringskraft om hur faktorerna påverkar en 

individs upplevelser och handlingar. Vad mer beskriver McCrae och Costa (2006, s. 193-194) hur 

deras modell ser till biologiska faktorer bestämda av gener och evolution, men att de radikalt nog 

valt att bortse från de miljömässiga faktorer som kan ha en inverkan på 
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personlighetsdimensionerna. Detta uteslutande motiveras från argumentet att miljömässig 

påverkan borde leda till en mer frekvent förändring av personligheten, men då modellens 

dimensioner har en hög stabilitet över tid kan miljön antas ha en låg inverkan (McCrae och Costa, 

2006, s. 193). I föreliggande studie kommer fem-faktor modellen NEO-PI-R att användas.  

 

2.2 Fem-Faktor Modellen - The Big Five 

För McCrae och Costa (2006, s. 25) ses så-kallade traits som individuella skillnader av beteende, 

tanke och handling, och dessa kategoriseras in i deras fem-faktormodell - The Big Five. Alla traits 

som de behandlar kan observeras i varierande grader hos alla individer, vilker ger en universell 

tillämpning (Cervone & Pervin, 2014, s. 275-276 och McCrae & Costa, 2006, s. 25). Vad mer är 

att McCrae och Costa menar att ett trait måste vara det samma över en lång period och i olika 

sammanhang (2006, s. 28). För Big Five-modellen finns fem traits att observera: Openness (O) - 

öppenhet för nya tankar, teorier och erfarenheter; Conscientiousness (C) - moraliska, 

organiserade, rationella och med förmåga till planering, och uppnåelse av, mål karaktäriserar 

conscientiousness; Extraversion (E) - socialitet, optimism, pratsamhet och sökande efter 

exaltering utgör detta trait; Agreeableness (A) - är likt extraversion en social faktor, här med fokus 

på tilltro till andra och en känsla av altruism, ödmjukhet är även ett vanligt drag och motsatsen till 

agreeableness liknas vanligen med narcissism, och, slutligen, Neuroticism (N) - hög neuroticism 

har lätt för oro och ängslan, negativa känslor och har lätt för att känna ångest, oro och skam i 

sociala kontexter (Cervone & Pervin, 2014, s 264; McCrae & Costa, 2006, s. 47-50 och Fahlke & 

Johansson, 2007, s. 33-35). 

 

För de traits som presenteras i fem-faktor modellen finns goda belägg för att dessa håller en god 

stabilitet över en längre tid, med få omvälvande förändringar i det stora hela (Cervone & Pervin, 

2014, s. 279, 283 och Fahlke & Johansson, 2007, s. 36). De förändringar som observerats är 

vanligen mer frekventa hos individer i de lägre åldrarna, då barn och unga har en mer föränderlig 

personlighet jämfört med vuxna, potentiellt grundat ur genetiska och miljömässiga influenser, så 

som att sociala influenser bekräftar redan existerande traits, eller frammanar latenta (Cervone & 

Pervin, 2014, 282-283). Cervone & Pervin (2014, s. 280-281), Holt et al. (2015, s. 648) och Soto, 

John, Gossling & Potter (2011, s. 230-231) noterar även att många av de förändringar som 

observerats i personligheten kan kopplas till ålder, och att många av dessa åldersrelaterade 

förändringar följer globala trender inom åldersgrupper. 
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3. Lärares personlighet  

I föreliggande studie görs det skillnad på lärarens personlighet och lärarroll, där individens 

personlighet, snarare än den personlighet som framkommer ur lärarrollen, ligger i fokus. Tidigare 

forskning om lärares personligheter som använt sig utav Big Five har visat breda resultat, att det 

finns en hög variation av egenskapsnivåer hos lärare (Albu, Vasile & Pescaru, 2011, s. 1273; 

Perera et al., 2018, s. 177 och Tahir & Shah, 2012, s. 8-9). Perera et al. (2018, s. 173, 176) 

undersökte 574 Australienska lärare och kategoriserade fyra personlighetsprofiler hos dessa lärare, 

där en “ordinary” personlighetsprofil framkom som den mest förekommande kategorin, >50%, där 

deras nivåer i de fem faktorerna var jämlika. Näst vanligast var lärare med “rigid” och “well-

adjusted” personlighetsprofiler, med antingen höga, respektive låga, nivåer av neuroticism och 

slutligen en “excitable” profil där lärarna hade låga nivåer av conscientiousness. Samma 

undersökning visade att beroende på vilken profil lärarna hade påverkades deras self-efficacy och 

deras relation till arbetet och eleverna (Perera et al., 2018, s. 172-3, 177).  

 

Av intresse till föreliggande studie poängterar även Albu et al. (2011) att framför allt 

agreeableness hade generellt högre nivåer av hos äldre lärare. I tur utfördes en undersökning med 

inriktning på openness och lärares attityder med resultatet att en stor majoritet av lärare, 80%, har 

generellt höga nivåer av denna personlighetsfaktor (Todorovic, Stojiljovic, Ristanic & Djigic, 

2011, s. 426, 429-430). För lärare inom förskolan samt nya lärare var openness mer framträdande 

jämfört med högre skolnivåer och mer erfarna lärare. 

 

4. Kön 

I föreliggande studie kommer även kön att undersökas. När detta görs så kommer ‘kön’ att 

förlikas med biologiskt kön, snarare än genus. Detta ses som en sund utgångspunkt då biologin är 

mer kvantitativ än ett subjektivt kön. Då majoriteten av könsstudier med fem-faktor-modellen 

redan fokuserar på biologisk kön (Fahlke & Johansson, 2007, s. 62), ges en möjlighet för 

replikerbarhet på bekostnaden av upplevt kön. Att biologiskt kön ligger för intresse även i 

föreliggande studie ses ändå som relevant, då fem-faktor modellen har sitt ursprung i en biologisk 

bas (Fahlke & Johansson, 2007, s. 35-36). Fahlke och Johansson noterar att många 

undersökningar hittar överliggande drag som tycks gemensamma för män, respektive kvinnor, 

men att det även finns en större varians inom respektive grupp (2007, s. 24, 62-63). Eftersom detta 

redan är den vanligaste utgångspunkten riskeras oupptäckt kunskap angående psykologiskt kön 
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förbli okänt. En viktig effekt att ha i åtanke är det som Holt et al. (2015, s. 666) påpekar, nämligen 

att könsscheman som hittas vanligen visar på en specifik kulturs önskade könsroller. 

 

5. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns en gemensam fördelning av 

egenskaper hos lärare på olika skolnivåer samt mellan könen. I föreliggande studie är följande 

frågeställningar av intresse: 

● Uppvisar lärare en generell fördelning av egenskaper inom olika skolnivåer? 

● Existerar en könsskillnad för lärares personlighet? 

 

Då tidigare forskning visat att lärare inte har en specifik personlighet, ej heller att fem-faktor 

modellens traits är fullständigt permanenta, förväntas det inte hittas någon gemensam personlighet 

för alla lärare vid högstadium, folkhögskola, gymnasium och universitet. Följaktligen förväntas ej 

heller en markant könsskillnad råda, då tidigare forskning visat att en större varians råder inom 

könsgrupperna än mellan dem. 

 

6. Metod 

I föreliggande studie tillämpades en kvantitativ metod, där en digital version av enkäten NEO-PI-

R användes för att samla in data till att undersöka lärares personlighet. Deltagande lärare kom från 

olika skolnivåer. Inbjudan till att delta skickades ut till flertalet skolor och intresserade lärare 

kunde sedan kontakta undersökarna för att få tillgång till enkäten. Påminnelser skickades ut till 

skolorna. Undersökningen var i enighet med grundlig etik och helt frivilligt. 

 

6.1 Deltagare 

Till föreliggande studie söktes verksamma lärare inom tre olika skolnivåer: universitetslärare, 

gymnasielärare och högstadielärare. Detta för att kunna undersöka om de möjliga skillnaderna 

mellan personlighet och skolnivåer. Kontakt med potentiella deltagare söktes genom skolrektorer. 

Deltagare kom från sydöstra Sverige. Det totala antalet deltagare för föreliggande undersökning, 

efter att inbjudan skickades till 44 skolor, uppgick till 31 deltagare; 18 kvinnor och 13 män. 

Fördelningen över respektive skolnivå var 12 från högstadiet, 12 från gymnasiet/komvux, samt sju 

från universitetet. Lärarnas ålder låg mellan 26-60, med en medelålder på 42.5. Efter att ha tagit 

del av information och tillgång till enkäten valde en deltagare att inte delta. Inget internt bortfall 

rådde. 
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6.2 Instrument 

Den digitala enkätens första del ställde öppna, generella frågor angående respondenten, med andra 

ord ålder, ämne(n), kön etc. Den andra delen av enkäten bestod av en tillämpning av NEO-PI-R 

funnen på IPIP (The International Personality Item Pool) menad för deltagande lärare att göra en 

självskattning av sin personlighet enligt fem-faktor modellens utformning. IPIP är en onlineresurs 

där items för personlighetsmätningar är samlade, och används av både professionella och 

studenter (IPIP.org). Då IPIP har ett brett register med väl beprövade items kan denna version av 

enkäten ses som ett gångbart substitut till den officiella NEO-PI-R. Enkäten har en god validitet 

jämfört med McCrae och Costas NEO-PI-R (se tabell 1).  Self-reports är, menar McCrae & Costa 

(2006, s. 40), den mest vidspridda och brukade metoden och de menar även att detta är det bästa 

instrumentet att mäta personlighet på, förutsatt att respondenterna är ärliga. Vidare menar Fahlke 

& Johansson (2007, s. 58-59) och Gnambs (2015, s. 84-85) att potentiella felkällor även kan 

grundas ur slarv eller bias hos deltagare. För att undvika slarv rekommenderas upprepade frågor, 

medan bias är svårare att undvika. 

  

Tabell 1. Jämförelse av alpha (𝞪) mellan IPIP och NEO-PI-R (IPIP.org). 

Trait NEO-PI-R IPIP 

Neuroticism .93 .95 

Extraversion .89 .92 

Openness .91 .92 

Agreeableness .89 .90 

Conscientiousness .91 .92 

  

 

6.3 Procedur 

Ett flertal skolor kontaktades via mail och erbjöds delta i undersökningen. Dessa mail skickades 

till administration, rektorer och vice-rektorer som själva fick välja sätt att distribuera 

informationen till anställda lärare. Lärarna ombads i informationen att maila sina svar angående 

deltagande om intresse fanns, varpå en länk skickades ut till de som svarat. De som visade intresse 
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att delta kunde även kontakta undersökarna angående eventuella frågor eller feedback. 

Insamlingen av data pågick under tre veckors tid, där en påminnelse skickades i slutet av varje 

vecka. I den andra påminnelsen i slutet av vecka två inkluderades länken till enkäten direkt i 

meddelandet. 

 

Inför analys justerades tre svar i enkäten, detta för att de angett skolnivån de arbetat inom i fel fält, 

angivit flera siffror i arbetade år på två olika skolnivåer eller angett halvår. De felplacerade 

skolnivåer flyttades över till sin korrekta plats, ett svar som angett 7 respektive 3 år på två olika 

skolor ändrades till 10 år och slutligen en som angivit 2,5 år avrundades till 3 år för enkelhetens 

skull i mätningen.  

 

Den insamlade datan analyserades i SPSS (version 24). Först omvandlades svaren på de frågor 

som gav negativa värden för att få de korrekta värdena för respektive personlighet. Efter att data 

samlats in från deltagarna gjordes en sammanställning av det totala medelvärdet för respektive 

individ. Individernas medelvärde för respektive egenskap slogs sedan samman för att ge ett 

generellt medelvärde för respektive egenskap, och dessa värden brukades sedan när FFM 

undersöktes med en mixed design. En trevägs-ANOVA (repeated measure) mellan de två 

mellanvariablerna - kön och skolnivå, och deras relation till respektive egenskap (inomvariabel) 

genomfördes. För flervägs-ANOVA:n sattes de oberoende variablerna kön (man, kvinna) och 

skolnivå (högstadie, gymnasie och universitet) mot de beroende inomgrupps-variablerna 

neuroticism, openness, extraversion, conscientiousness och agreeableness (FFM). För 

undersökning av könsskillnader utfördes en ANOVA (repeated measure), där kön undersöktes 

mot inomgruppsvariablerna neuroticism, openness, extraversion, conscientiousness och 

agreeableness. Av denna mätning erhölls hög signifikans för Agreeableness och 

Conscientiousness, varpå ett enkelt t-test utfördes för att undersöka medelvärdesfördelningen 

mellan respektive egenskap och könen, och om signifikansen kom från variablerna i ANOVAn 

eller om det fanns en ovidkommande variabel eller outlier i mätningen. 

  

6.4 Etik 

Föreliggande studie följde Vetenskapsrådets (2017, s. 8) riktlinjer för god forskningsetik. 

Undersökningen var helt frivillig för lärare att delta i och det var fritt för deltagarna att avbryta 

undersökning vid önskning. Information om studiens syfte och genomförande ingick kortfattat i 

enkätens introduktion samt i mailmeddelandet som skickades ut. Enkäten var helt anonym och 

inga mailadresser eller namn ingick i formuläret så att inga identiteter skulle gå att kopplas till 



Jim Hermansson & Sally Wertwein Samuelsson 

 16 (34) 

svaren. Efter genomförd studie och färdigställande av undersökningen skickades den ut till 

kontaktpersoner för att ge möjligheten till deltagarna att ta del av resultat.  

 

7. Resultat 

En del av syftet med föreliggande studie var att undersöka om lärare hade olika egenskaps-nivåer, 

samt om en könsskillnad gick att urskilja. Tabell 2 visar det fullständiga antalet deltagare sett från 

kön och skolnivå samt den åldersvidd inom respektive område. 

 

Tabell 2. Fördelning av deltagare sett till kön samt ålder. 

    N Ålder 

Kön Kvinna 18 26-57 

  Man 13 26-60 

Skolnivå Gymnasiet/Komvux 12 26-60 

  Högstadiet 12 26-57 

  Universitet 7 43-57 

M 

Total 

  

  

  

31 

42,5 

  

 

Deskriptiva data visade att det fanns en universell trend av fem-faktor modellens egenskaper för 

lärare över respektive skolnivå, se figur 2. Alla skolnivåer visade på låg Neuroticism M=1.84-2.30 

(SD=.63-.86), relativt hög Extraversion M=3.48-3.96 (SD=.79-.65) och Conscientiousness 

M=3.71-3.39 (SD=.80-.66), samt högre nivåer av Openness M=3.99-4.32 (SD=.64-.38) och 

Agreeableness M=3.93-4.33 (SD=.68-.35), se tabell 3. Vad mer visade ANOVAn att F-värdet för 

personlighetsegenskapernas korrelation med skolnivå uppgick till F=1.09 (df=2.0), p=.35, för 

α=.05. Samt ett innomgruppstest intill denna data visade ett kvadrerat resultatet som erhöll 

värdena F=5.67 (df=2.0), p=.009 för variablerna FFM mot skolnivå. 
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Figur 2. Linjär trend av respektive egenskap1 över skolnivåerna (FFM = fem-faktor-modellen). 

 

  

                                                      
1 1=Neuroticism, 2=Extraversion, 3=Openness, 4=Agreeableness & 5=Conscientiousness.  FFM= fem-faktor-

modellen, Estimated Marginal Means=medelvärdet för respektive trait. 
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Tabell 3. Medelvärden för respektive egenskap och skolnivå. 

Skolnivå Fem-faktor-modell Mean Std. deviation 

Gymnasiet/Komvux N 2.30 .86 

  E 3.48 .79 

  O 3.99 .64 

  A 3.93 .68 

  C 3.71 .80 

  

Högstadiet 

  

N 

  

1.84 

  

.63 

  E 3.79 .60 

  O 4.29 .38 

  A 4.19 .39 

  C 3.85 .39 

  

Universitet 

  

N 

  

2.24 

  

.82 

  E 3.96 .65 

  O 4.32 .38 

  A 4.33 .35 

  C 3.93 .66 
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För syftets andra del låg intresse i att undersöka en potentiell könsskillnad där resultatet visade på 

att både män och kvinnor följde en generell trend för respektive egenskap, dock uppvisade 

kvinnor en högre nivå av Conscientiousness (M=4.03, SD=.41) än män (M=3.50, SD=.73), se 

tabell 4 och figur 3. I t-testning för att avgöra om skillnaden i egenskap var av betydelse visade 

värdena på Conscientiousness vara av signifikans (t=-2.58, p=.015).  

 

Tabell 4. Medelvärden för respektive egenskap fördelat över könen. 

Kön Fem-faktor-modell Mean Std. deviation 

Kvinna N 2.04 .80 

  E 3.83 .58 

  O 4.23 .51 

  A 4.25 .35 

  C2 4.04 .41 

  

Man 

  

N 

  

2.20 

  

.76 

  E 3.53 .82 

  O 4.12 .51 

  A 3.94 .68 

  C 3.50 .74 

                                                      
2 Signifikant för kvadrerad korrelation av conscientiousness mellan män och kvinnor (t-test, two-tailed) p=.015 
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Figur 3. Linjär trend av respektive egenskap3 för könen (FFM = fem-faktor-modellen). 

 

 

8. Diskussion 

Från resultatet framkom det att den första hypotesen, att det inte skulle gå att urskilja en 

gemensam personlighet för lärare, måste förkastas, då resultatet tydde på en generell trend. Den 

andra hypotesen kan dock bekräftas, då inga större könsskillnader förväntades framstå, vilket det 

inte heller gjorde, med undantag för conscientiousness. Fahlke och Johansson (2007, s. 24, 62-63) 

noterade tidigare att det generellt råder större skillnad mellan individer än mellan könen, vilket 

bryter mot vad resultatet visade bekommande conscientiousness. En potentiell förklaring till 

rådande skillnad kan tänkas ligga i deltagarantalet, då det fanns något färre män, vilket kan ha 

orsakat en snedfördelning. Då korrelationen för conscientiousness mellan könen i det fristående t-

testet var av signifikans tycks det osannolikt att där skulle finnas en outlier. Av resultaten att döma 

kan det således göras en generalisering om att lärare har en relativt gemensam personlighet. Det 

kan även göras ett antagande om att det inte råder en signifikant skillnad mellan könen. 

                                                      
3  1=Neuroticism, 2=Extraversion, 3=Openness, 4=Agreeableness & 5=Conscientiousness, FFM= fem-faktor-

modellen, Estimated Marginal Means=medelvärdet för respektive trait. 
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Detta resultat påminner om Peera et al. (2018), vars studie visade på att lärare uppvisade alla 

personligheter, dock visade föreliggande studie att personligheten kallad “well-adjusted”, som var 

näst vanligast för Peera et al. (2018), tycks vara en överliggande trend för alla deltagare i 

föreliggande studie. Om detta resultat är sant för Sveriges hela lärar-population kan dock ej 

bekräftas i nuläget då det låga deltagarantalet inte ger en hög generaliserbarhet.  

 

8.1 Koppling till tidigare teorier 

Trots att det ligger en trend i personlighetsegenskaper hos lärare utifrån det funna resultatet kan 

det finnas många andra faktorer som påverkar huruvida individer väljer att utbilda sig till och 

förbli i eller avsluta sina karriärer som lärare. Till exempel har flera lärare tidigare uttryckt sitt 

missnöje med löner och struktur av arbetsplatsen. Mellan 2000 och 2010 skedde en höjning i 

medellön hos lärare i alla OECD medlemsländer på 22% förutom Sverige, där höjning endast blev 

8% (OECD, 2012, s. 5). Igenom de 10 åren höll sig Sveriges medellöner för lärare under 

genomsnittet samtidigt som lärares arbetstider var bland de högsta och antalet lärare mot elever 

fortsatte sjunka på OECDs listor. Detta problemet har kvarvarat in på 2018 där medellönen ligger 

i majoritet under OECD genomsnitt (OECD, 2018, s. 4). Svenska lärare arbetar dessutom mycket 

mer än övriga medlemsländer, nära på 100 timmar längre. Enligt OECD (2012, s. 1-4; 2018, s. 1-

3) är välfärden i Sverige över medel jämfört med andra medlemskapsländers, jobbtillgänglighet 

efter utbildning är hög, staten spenderar stora summor pengar på skolelever, ca 16 900 

amerikanska dollar per elev per år, men lärares inkomst ligger ändå under medel. 

 

En undersökning av Persson (2006, s. 19, 21) beskriver hur nära på en fjärdedel av verksamma 

lärare var lite eller mycket missnöjda med situationen i sitt arbete, men att endast 2% ansåg 

yrkesarbetet meningslöst. Långt över majoriteten ansåg sig själva även utföra bra arbeten, vara 

passande för jobbet med sina kunskaper, samt tyckte de hade bra med självbestämmande över sina 

arbeten. Däremot ansåg en stor andel sig inte ha något inflytande på skolan som helhet, 

planeringar och utveckling. Få lärare kände att omorganiseringar på arbetsplatsen förbättrade 

deras arbetsvillkor. Flera upplevde också att stöd för deras arbete saknades i den mån att skolan 

delade ut arbetsuppgifter, men sällan tillsammans med de material och resurser som behövs för att 

utföra dem. I samband med arbetsuppgifterna ansåg nästan hälften att de fick för mycket annat 

arbete i jämförelse med elevarbeten. Att så få tjänstgörande lärare anser jobbet meningslöst 

antyder således att få lärare som slutar gör detta på grund av yrket i sig, utan snarare efter 

påverkan av andra faktorer, så som lön. Det kan därför tyckas osannolikt att personligheten ligger 
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till grunden för lärares beslut att byta yrke, vilket gör lämplighetstester överflödiga. De lärare som 

är verksamma i lärarprofessionen har varierande personlighetsegenskaper och att då införa en 

restriktion på vilka egenskaper som lärarstudenter har framstår då som en bidragande faktor till 

lärarbristen, snarare än en lösning. Det verkar således som om det är andra faktorer än lärares 

personlighet/egenskaper som ligger till grund för avhopp och den växande lärarbristen. 

 

Examinerade lärare rapporterade i en undersökning från 2015 om hur de upplevde att 

lärarutbildningen hade förberett dem inför deras första arbetsår och byggde dels på information 

från en liknande studie från 2002-2006 (Bejerot, Hasselbladh, Forsberg, Parding, Sehlstedt & 

Westerlund, 2018, s. 7, 11, 14). Studien visade att nyexaminerade lärare ofta upplevde en 

“verklighetschock” när de började sina arbeten och först blev förväntade att bli självständiga utan 

mycket, eller inget alls, stöd från mentorskap eller introduktionskurs. Trots detta så hade 

förväntningar på yrket en större betydelse av de nyblivna lärarnas upplevelse, och nära på hälften 

ansåg att de saknade förmågan att organisera för genomförandet av arbete. Bejerots et al. (2018, s. 

16) resultat visade att lärare kände sig väl förberedda inför sitt första år, men att det med tiden 

märktes hur de saknade kunskaper i vissa områden, som metodik och att undervisa barn med 

specialbehov. Det saknades något i utbildningen som förberedde dem för läraryrkets praktik 

(Bejerot et al., 2018, s. 20). Bristerna som lärarna upplever är dock inte begränsade till läraryrkets 

utbildning, även andra professioner har rapporterat detta och det är beräknat att det tar upp till fyra 

år för lärare att finna stabilitet att arbeta med de tidigare saknade kunskaperna inom yrket. 

 

Missnöjet kan möjligen sammanfattas som att lärare saknar inflytande på sina egna arbetsvillkor 

och utveckling av arbetsplatsen, samtidigt som krav på deras arbete höjs utan att fördelar som 

borde följa kommer med, vilket också lett till en avsaknad av förtroende för skolväsendets 

utveckling (Persson, 2006, s. 22-24). Vad lärare då är nöjda med på arbetsplatsen är deras 

elevarbete och faktiska lärande. Persson (2006) ville förklara denna situation genom att betona en 

generell förändring under 1900-talet, när Sveriges styreform gick från medbestämmande och 

anställningsvillkor som fokus till att ha ett allt starkare kundperspektiv istället, vilket ledde till att 

ekonomin fick styra och skolor blev mer inriktade på att möta mål och mindre regelstyrt, det vill 

säga fokuset på hur utvecklingen sker. Det var under denna ändring som Persson misstänkte att 

lärare förlorade en stor del av sin status som yrke.  
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8.2 Praktiska aspekter 

Praktiskt sett kunde vissa aspekter av undersökningen ändrats. Det första problemet som stöttes på 

inför undersökningen var att det önskade antalet på 90 deltagare blev svårare än förväntat att 

uppnå. Igenom de tre veckorna som undersökningen pågick var det trögt att samla in data. Möjliga 

förklaringar till detta kan vara tiden då undersökning utfördes. I slutet av terminen var många 

kontaktade skolor upptagna med nationella prov och till stor del blev inbjudan via mail lämnad 

obesvarad. Valet att inte inkludera länk till enkäten i det första mailet med inbjudan för att inte 

framstå för krävande kan i själva verket ha resulterat i en förlust av deltagare. Då det krävdes 

någon form av mailkontakt för att få tillgång till undersökningen så fanns misstankarna att möjliga 

deltagare avstod trots intresse under den stressiga tiden.  

 

Under datainsamlingens gång uppstod även frågan om folkhögskolornas plats i undersökningen. 

En potentiell deltagare meddelade sitt val av att avstå från undersökningen utifrån valet att 

inkludera folkhögskola skriftligt i de övriga skolnivåer som gick att välja mellan i enkätens 

introduktion. Utifrån detta kan det tas för givet att fler potentiella deltagare valt att avstå från 

undersökningen av samma anledning.  

 

Ett problem som uppmanades av respondenterna var ett fåtal oklarheter som instrumentet 

innehöll. En av de kommentarer som respondenter lämnade var att item 49 från del 2 var konstigt 

formulerad: “Ser inte igenom saker”. Detta kan antas vara ett resultat av en något undermålig 

översättning från engelska till svenska på IPIPs sida. Vidare ställdes även frågor angående 

definitionen av ‘konst’ som ingick i två olika frågor, då vissa individer tyckte det oklart med vad 

som ingick i begreppet. Feedback på enkätens upplägg gavs även från en deltagare, som ansåg att 

en Likertskala på fem inte var att föredra, då risken för att respondenter lägger sig på en trea av 

bekvämlighet kan vara en växande felkälla. Dock ansågs detta inte vara av en stor risk för 

föreliggande undersökning, då instrumentet redan är tillförlitligt och väl beprövat.   

 

Det fanns även risker utanför enkätens upplägg som att deltagarna kan göra så kallat 

självbedragande, det vill säga en form av felvärdering av sig själva där deltagarna vanligtvis 

omedvetet svarar i enlighet med vad som är föredragande till dem själva eller relaterat till arbete, 

till skillnad från bias där fel värderingen anses vara medveten (Boyle et al., 2015, s. 16-17). Att 

dessa fel-värderingar uppstår kan ha relation till personlighetsdrag i sig, helt enkelt personliga 

tolkningar eller även vara påverkade av utomstående faktorer som hur deltagare ser på 

undersökningen, miljön de befinner sig i och så vidare. I föreliggande studie kan detta ha varit 
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förekommande bland deltagarna då det inte funnits någon kontroll på bland annat några 

utomstående faktorer. Problemet med att personlighet och tolkning skulle orsaka felvärdering 

hade kunnat lösas med en peer-review där andras värderingar kan jämföras med den enstaka 

individens värdering. 

 

8.3 Metodologiska aspekter 

När det kommer till instrumentet som brukades i föreliggande studie är det viktigt att de praktiska 

aspekterna beaktas, och att ett bredare instrument inte hade varit lämpat för undersökningar där 

det råder tidspress eller liknande begränsningar (Boyle et al., 2015, s. 9), vilket rådde för 

föreliggande undersökning då deltagarnas scheman och fria tid redan begränsade tiden som stod 

till förfogande för att svara. 

 

Trots två påminnelser där enkätlänk inkulderades i det sista mailet är det möjligt att de som haft 

tidigare intresse vid det laget valt att ignorera följande påminnelser, igen för att de inte ansett sig 

ha tid att starta en mailkontakt och då missat att länken varit tillgänglig i sista påminnelsen. Den 

sista påminnelsen ökade ändå antalet deltagare än de föregående, vilket visar att det kanske hade 

varit bättre att inkludera en länk redan från början.  

 

Även om dessa beslut kan ha påverkat den utkomst angående deltagarantalet, så kan det ändå 

argumenteras att själva proceduren följt en god standardisering, då alla mailutskick, information 

samt bedömning av insamlade data varit konsistent under hela skeendet, något som Boyle et al 

(2015, s. 8) propagerar för. Även att det slutliga utskicket bröt mot de tidigare, delades samma 

information ut till alla, vilket ändå kan anses konsistent. Hur respektive skola hanterat och 

distribuerat delad information till undervisande personal är dock svårt att fastställa, då vissa skolor 

valde att enbart delge informationen via ‘vecko-brev’ på skolans nätverk, medan andra delade 

informationen muntligt. Dessutom kan det faktum att inga besök till tillfrågade skolor gjordes, 

vilket kan ha skapat en distans mellan deltagarna och undersökarna, något som eventuellt är en av 

orsakerna till det låga deltagarantalet. 

 

En svaghet med föreliggande studie är, som redan konstaterat, det val av utskick av enkäten som 

gjordes. Hade länken funnits att tillgå från första början hade deltagarantalet eventuellt ökat. 

Besök ut till skolorna hade antagligen också varit fördelaktiga. Dessutom noterar Boyle et al. 

(2015, s. 18-19) hur NEO-PI-Rs bruk av Likertskalan ökar risken för stereotypt svarande. Det har 

noterats hur det finns items inom respektive skalor som har tendenser att ge stereotypa svar. Även 
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om det är känt att risken för stereotypa svar och bias finns för vissa frågor i instrumentet tillåter 

inte instrumentet undersökare att identifiera de individer som ger dessa svar (Boyle et al., 2015, s. 

19), vilket såklart är en svaghet. 

 

Boyle et al. (2015, s. 7) menar, för att erhålla en god reliabilitet, att upprepning av items eller 

olika omformuleringar snarlika varandra inte mäter något nytt. Det är därför önskvärt att 

konstruera instrument vars items tillför ny information och som ger en bredare översyn. Då 

instrumentet i föreliggande undersökning var relativt litet (50 items) fanns enbart tio frågor per 

skala/trait. Detta i sig kan tros minska risken för upprepningar och items som inte tillför ny data, 

vilket hjälper instrumentets reliabilitet. Vidare kan reliabiliteten av svaren sänkas om omvända 

items används då dessa i grund är en omformulering av en positiv formulering, men även då dessa 

mäter mer än dess invers (Boyle et al., 2015, s. 10). Dock är detta en vanlig strategi för att 

motverka ‘ja’ ‘nej’ frågor, något som bland annat används i NEO-PI-R och föreliggande studie. 

Det finns alltså en risk för att de items som inventerades i föreliggande studie mätt mer än vad de 

var avsedda, något som kan ha påverkat resultatet. 

 

Vidare kritik riktad mot FFM är att modellen tycks se mer till temperament, snarare än traits av 

personlighet. Dess breda faktorer försvårar identifiering av en normativ trait-varians (Boyle et al., 

2015, s. 5). På grund av interna osäkerheter eller känslighet löper deltagare även risk för att 

överdriva sina skattningar, så kallad malingering (Boyle et al., 2015, s. 26).  Boyle et al. (2015, s. 

7) frammanar även vikten av att, vid utvärdering av psykologiska instrument och dess skalor, hur 

både psykometriska och praktiska aspekter hålls i åtanke för undersökningens validitet. Det kan ej 

konstateras om förvrängningar av svaren har uppstått eller inte. Dessa överdrifter kan lättast 

identifieras som outliers i data, dock finns det ingen garanti att individer skattade på 

extremvärdena är skyldiga till malingering eller liknande, speciellt i de fall då dessa extremvärden 

samtidigt faller i linje med en normalfördelning. Att med säkerhet fastställa om detta råder i data 

för föreliggande studie är därför svårt att säga. 

 

Även om instrumentet fått utstå viss kritik anses det för föreliggande studie har varit ett gott val. 

NEO-PI-R är, som redan nämnt, ett väl beprövat instrument och den kritik som riktats mot det 

anses inte påverka dess tillämpbarhet. Att instrumentet var relativt litet och digitalt kan, trots det 

låga antalet deltagare, ses som en stor fördel för föreliggande studie, då det blev lätt att distribuera 

till en stor mängd skolor utan större ansträngning. En annan styrka är det faktum att föreliggande 

studie är kvantitativ, då detta underlättade insamling och analys av data avsevärt. 
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Vad gäller valet av analysmetod, att genomföra repeated measure för de bägge mätningarna 

ansågs som ett tillförlitligt val då ingen förväntad ordning av variablerna fanns. Att bearbeta alla 

variabler på en och samma gång anses bra om ingen förväntan finns på att en variabel ska väga 

tyngre än andra (Brace, Kemp & Sneglar, 2016, s. 256). Eftersom det för föreliggande studie inte 

fanns en förväntan om att en variabel skulle ha större inverkan sågs detta som ett relevant 

alternativ.  Hade en sådan frågeställning rådigt i föreliggande studie skulle en hierarkisk mätning 

av ANOVA varit att föredra. En sådan mätning hade dock kunnat genomförts för könsstudien, då 

repeated measure visade på att conscientiousness och agreeableness hade en högre signifikans, 

och att dessa då ordnats hierarkiskt i en mätning, istället för att genomföra ett t-test. 

 

8.4 Framtida studier 

För framtida studier bör tid övervägas. Att utföra undersökningen vid ett tillfälle där skolan inte 

har större schemalagda event som nationella prov eller liknande, möjligen i början på en termin, 

hade varit ett bättre tillfälle då lärarna förmodligen inte är mitt uppe i rättande av hemläxor och 

liknande. För att spara på lärares tid samt få undersökningen att gå smidigare bör det inkluderas 

direkt tillgång till enkät redan i första meddelandet som skickas ut, det vill säga inbjudan till 

undersökningen. För själva insamlingen av information om deltagarna (kön, ålder, skolnivå) kan 

det övervägas att låta deltagaren skriva fritt inom vilken skolnivå de undervisar inom, alternativt 

inkludera alla relevanta nivåer istället för att blanda flera nivåer inom ett svarsalternativ. Då 

undersökningen rörde personlighet skulle en bredare enkät vara av relevans för att få en mer 

korrekt bild av personligheten. Undersökningen skulle även vara intressant att bredda så att den 

täcker lärare inom alla skolnivåer samt inkludera data från hela landet. Av tidigare teorier att 

döma tycks där även finnas skillnader mellan olika kulturer, och det skulle därför vara intressant 

om framtida forskning hade ett multikulturellt element. 

 

8.5 Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie tydde på att det rådde en generell trend för lärares 

personlighetsegenskaper, och att det inte fanns någon skillnad mellan de olika skol-nivåerna. Av 

resultatet att döma tycks lärares personlighet inte ha en direkt inverkan på avhoppen från yrket, 

och att införandet av ett lämplighetstest för lärarstudenter troligen inte kommer har en lindrande 

effekt på den rådande lärarbrist som råder. Den skillnad som rådde mellan könen för 

conscientiousness saknar en definitiv förklaring, men då resterande egenskaper inte tyder på en 
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könsskillnad kan skillnaden för conscientiousness antas ovidkommande. Vidare studier 

uppmuntras. 
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Bilagor 

 

1. Följebrev 

 

Hej! 

Vi är två psykologi-studenter från Linnéuniversitetet, Kalmar, och sitter för närvarande med vår 

C-uppsats. Eftersom en av oss studerar till att bli lärare så såg vi det som naturligt att undersöka 

en del av skolan, för föreliggande studie ligger lärarna i fokus. 

  

För vår undersökning vill vi undersöka lärares personlighet, och om det finns gemensamma 

personlighetsdrag lärare emellan. Vi kommer undersöka lärare från olika skolnivåer; högstadiet. 

gymnasiet/komvux, samt på universitetsnivå, och skulle vara mycket tacksamma om 

lärarpersonalen på er skola är villig att delta. Undersökningen kommer att ske via digital enkät och 

beräknas ta mellan 15-20 minuter. Perioden för enkätundersökningen kommer pågå fram till 

vecka 50, och vi hoppas så klart att ni kan hitta tid för undersökningen. 

  

Vi bjuder därför in er skolas lärare till att delta i denna studie och hoppas att ni vill hjälpa oss med 

vår undersökning. 

  

Vidare information ges vid deltagande. 

  

MVH, 

  

Jim Hermansson, (mail, telefonnummer) 

 

Sally Wertwein Samuelsson, (mail, telefonnummer) 
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2. Frihetsgrad - personlighetsgrad, kön, skolnivå 

 

 3. Fristående T-test C (Conscientiousness) och A (Agreeableness) 

 


