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Abstrakt 

Föreliggande studie undersökte personlighetsegenskaper hos 81 lärarstudenter från södra sverige 
genom ett Big-Five inventory. Lärarstudenterna bestod av tre grupper beroende på vilken nivå de 
studerade att undervisa i. De tre grupperna bestod av 27 förskollärare, 27 låg- och mellanstadielärare 
samt 27 ämneslärare. Syftet var att undersöka eventuella likheter mellan de olika grupperna 
beträffande öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet samt emotionell stabilitet. Tidigare 
forskning visar att samvetsgrannhet och vänlighet är viktiga personlighetsegenskaper hos lärare som 
undervisar på olika nivåer (Abu Hussain och Abu Hussain, 2017; Kim et al., 2018). Antagandet var att 
det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. Resultaten visade ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna. Däremot upptäcktes en signifikant trend i öppenhet mellan grupperna 
ämneslärarstudenter och förskollärarstudenter (p<.018). Slutsatsen är att studenter på 
förskollärarutbildningen, låg- och mellanstadielärarutbildningen samt ämneslärarutbildningen liknar 
varandra i Big-Five egenskaperna. Skillnaden i öppenhet ansågs vara den enda anmärkningsvärda 
skillnaden. 

Nyckelord: personlighetsegenskaper, ”The Big Five”, IPIP, lärarstudenter 





Behovet av lärare ökar i Sverige enligt statistiska centralbyrån (SCB) (2017). SCB (2017) fick 

2016 i uppdrag av skolverket att arbeta fram en prognos över behovet av lärare i relation till 

befolkningsökning. I den prognosen visar SCB att behovet är stort. SCB visar att antalet som 

påbörjar ämneslärarutbildningen behöver öka med 50% (SCB, 2017). Ett av problemen till 

detta är att många avslutar utbildningen förhastat. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) släppte 

2016 en statistisk analys där de menade att en tredjedel av de som läser längre 

lärarutbildningar är troliga att hoppa av utbildningen (UKÄ, 2016). Detta bekräftas av UKÄ 

år 2019 där de visar att av 3094 personer som påbörjade program mot ämneslärarexamen 

hoppade 955 personer, 31% av de som började, av utbildningen tidigt (UKÄ, 2019). I 

ändamålet att få fler lärarstudenter att ta examen behöver informationen kring vilka 

människor som läser till lärare och deras behov öka. 

Eftersom behovet av lärare och avhoppen från lärarutbildningen är ett aktuellt ämne finns det 

debatter kring hur problemet kan lösas. Universitets- och högskolerådet (UHR) (2018) släppte 

en undersökning med en inriktning på att minska avhoppen från lärarutbildningen. I 

undersökningen ligger speciellt fokus på om antagningsprov kunde vara ett alternativ för att 

de som antas är motiverade att fortsätta. UHR menar att ett sådant prov skulle kunna se ut på 

olika sätt men att motivation verkar vara en viktig byggsten i en lämplighetsprövning av 

framtida lärarstudenter (Universitets- och högskolerådet, 2018). Fonseca (2017) nämner att 

personlighet skulle ha en indirekt del i lämplighetsprövning på lärarutbildningen eftersom det 

blir en oundviklig faktor när man identifierar olämpliga sökande. Föreliggande studie avser 

att bidra med kunskap om personlighetsegenskaper hos lärarstudenter och se om det finns 

likheter mellan förskollärarstudenter, låg- och mellanstadielärarstudenter samt 

ämneslärarstudenter av utbildningen.  

Personlighetsforskning har varit av stort intresse i många decennier och flera teoretiker har 

presenterat sina personlighetsteorier. Ett allmänt attribut i kretsen av teoretiker är att 

grundläggande personlighetsegenskaper hos människor skall vara stabila över tid och inte 

variera i förhållande till situationer. För att en personlighetsegenskap ska ses som stabil hos en 

individ ska det finnas ett tydligt upprepande mönster av tankar, känslor och handling (Fahlke 

& Johansson, 2007, s. 15).  Själva stabiliteten i personlighetsdrag hos människan är vad som 

klargör den grundläggande personligheten. Teoretiker menar på att den grundläggande 
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personligheten förklarar hur en persons beteende ser ut i olika situationer (Fahlke & 

Johansson, 2007, s. 23). Samtidigt som teoretikerna är överens om att stabilitet är 

grundläggande för personlighetsdrag, menar de också att egenskaper kan förändras med 

åldern. Det vill säga att grundläggande personlighetsegenskaper i ung ålder inte behöver vara 

samma i vuxen ålder. Egenskaper kan avta eller förstärkas vilket sker beroende på både 

biologisk och kulturell inverkan (Fahlke & Johansson, 2007, s. 23). Personlighetsegenskaper 

som saknar stabilitet benämns oftast som tillfälliga egenskaper eller situationsbundna 

egenskaper. Egenskapsteori intresserar sig av basala personlighetsegenskaper och utesluter de 

tillfälliga egenskaperna i forskning (Fahlke & Johansson, 2007, s. 15). 

Eysenck engagerade sig redan på 1960-talet i personlighetsegenskapers biologiska grund och 

förstod betydelsen av arvet. Eysencks hypotes har fortgått och de senaste decennier har det 

varit av stort intresse för forskare att se betydelsen av det genetiska arvet i relation till 

personlighetsegenskaper (Fahlke & Johansson, 2007, s. 49). Forskning har visat att det finns 

biologiska förklaringar i basala personlighetsdrag. Bland annat har man sett hos introverta 

människor att ett starkare blodflöde i temporala delar av hjärnan framstår i jämförelse med 

extraverta människor (Dåderman, 2004). Flera studier visar belägg att tro att vissa delar av 

personligheten finns i delar av hjärnan. Den biologiska inverkan på personligheten samspelar 

med miljön människan lever i. Således är det biologiska arvet och den kulturella omgivningen 

beroende av varandra i förhållande till personlighetsegenskaper. Medfödda egenskaper kan 

förstärkas eller avtaga i den sociala kontexten (Fahlke & Johansson, 2007, s. 25). Man har 

bland annat sett i longitudinella studier på monozygota tvillingar med samma genetiska 

uppsättning att olika uppväxt (olika sociala kontext) bidrar till skiljaktighet i 

personlighetsegenskaper (Fahlke & Johansson, 2007, s. 46). Tryck och påverkan av 

omgivning kan bidra till att människan utvecklar en personlighet som denne inte hade gjort i 

en annan omgivning (Fahlke & Johansson, 2007, s. 15).  

Egenskapsteorin är en extensivt utarbetad teori som har existerat i olika former under 

historien (Holt et al., 2015, s. 645). En av de stora fördelarna med teorin är att den testar 

grundläggande och stabila mönster hos människor i deras beteende (Fahlke & Johansson, 

2007, s. 23). Detta gör teorin relativt tillämpbar genom olika testmetoder. Egenskapsteorin 

(22) 2



växte fram ur idén att beskriva de mönster av beteende som uttrycker sig hos en individ 

(Larsen, et al., 2013, s. 50). En naturlig följd av det arbetet blev olika klassificeringar och 

sorteringsförsök av sådana mönster. Eysenck var den forskare som strävade att grunda sin 

teori i människans biologi (Larsen, et al., 2013, s. 58). Denna egenskapsteori bestod av en 

hierarkisk modell med tre stycken övergripande, breda och antagna att vara ärftliga. Eysenck 

identifierade extraversion-introversion, neuroticism-emotionell stabilitet och psychoticism 

som de tre övergripande och ärftliga egenskaper hos människor (Larsen, et al., 2013, s. 58). 

 I kontrast till Eysencks modell utformades även mer extensiva modeller ur egenskapsteorin, 

mest anmärkningsvärt av dem var Cattells taxonomi där han identifierade sexton 

basegenskaper (Larsen, et al., 2013, s. 62). Cattell ansåg att dessa egenskaper skulle testas 

med olika sorters datainsamling, longitudinell data, självrapportering och objektiv data för att 

genomföra en tydlig bedömning av en individs personlighet (Cervone & Pervin, 2013, s. 244). 

Eftersom Cattells taxonomi är så extensiv gjordes försök att simplifiera, men inte till den grad 

som Eysenck gjort med sina tre faktorer. Femfaktormodellen kan anses vara resultatet av 

detta. Paul Costa och Robert McCrae utvecklade fem faktorer som som de döpte till “The Big 

Five” (Bertelsen, 2007, s. 31). Bertelsen (2007, s. 31) skriver att dessa fem faktorer hittas om 

och igen när olika system av egenskaper testas samtidigt som de har visat sig vara stabila över 

tid oavsett kön och kulturell bakgrund.  

Big Five, även kallad femfaktormodellen (Fahlke & Johansson, 2007), är därför en berömd 

personlighetsteori som beskriver fem egenskaper som anses vara generella personlighetsdrag 

för alla människor, men skiljer sig mellan människor i olika utsträckning (Cervone & Pervin, 

2016). Detta innebär att alla människor har mer eller mindre av det basala 

personlighetsdraget, vilket skiljer sig från typläran som menar att människor besitter eller inte 

besitter vissa egenskaper (Fahlke & Johansson, 2007, s. 24). Modellen har som nämnt sina 

rötter i trait teorin och de faktoranalytiska teorierna av Eysenck och Catell (Cervone & 

Pervin, 2013, s. 263). För att fastställa en individs personlighet har analyser av 

personlighetsegenskaper varit en ledande metod inom personlighetspsykologin. I detta 

representerar nu femfaktormodellen den mest använda systematiska modellen för 

personlighetsegenskaper (Wright, 2015, s. 217). En av modellens styrkor jämfört med tidigare 
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trait teorier är den stora mängd bevis genom forskningsmaterial som stödjer teorin (Cervone 

& Pervin, 2013, s. 263)  Teorin har forskats genom olika kulturer med liknande resultat, med 

viss variation på grund av översättning och språkliga skillnader mellan kulturer (Allik & 

Allik, 2002, s. 9-10). Det finns kritik av modellen som pekar på ett bristande kontextuellt 

övervägande eftersom testerna förlitar sig starkt på självrapportering av olika individer som 

med hög trolighet besitter sin egna attityder och perspektiv (McAdams, 1992, s. 351).  

De fem egenskaper Big Five presenterar är som följer.  Öppenhet som innebär att personen är 

öppen för att uppleva nya saker, nyfiken samt kreativ i tanke och handling (Cervone & Pervin, 

2013, s. 265). Personer som är höga på öppenhet tenderar att drömma mer och mer intensivt, 

ta in mer information och upplevelser från flera källor samt visa mindre förutfattade meningar 

om minoritetsgrupper och andra människor (Larsen, et al., 2013, s. 70). Samvetsgrannhet 

innebär att personen är strukturerad, ansvarsfull och pålitlig samt uthållig och målinriktad 

(Cervone & Pervin, 2013, s. 265). Människor som har låg samvetsgrannhet tenderar att va 

mindre framgångsrika både i skolan och på arbetsplatser (Larsen, et al., 2013, s. 69). Larsen et 

al., (2013, s. 69) talar om människor med hög samvetsgrannhet som villiga att lägga ner långa 

timmar med hårt arbete för att avancera.  Extraversion innebär att personen är bestämd och 

har ofta en ledarroll. Personen har god energi, optimistiskt tänkande och är kommunikativ och 

njuter av andras sällskap (Cervone & Pervin, 2013, s. 265). Om en individ skattar sig högt på 

extraversion deltar personen ofta i sociala sammanhang och är ofta personen som livar upp 

stämningen både i lugna och livliga tillställningar (Larsen, et al., 2013, s. 68). Vänlighet 

innebär att personen är vänlig, hjälpsam och generös. En ärlig person som är pålitlig (Cervone 

& Pervin, 2013, s. 265). Personer som skattas högt på vänlighet vill gärna komma överens 

med andra människor. De vill också att deras konversationer är lugnare och de undviker oftast 

konflikter när problem ska lösas (Larsen, et al., 2013, s. 68).  Emotionell stabilitet, berör 

personens självkänsla och självmedvetenhet, och talar också om personens anpassbarhet och 

stresstålighet (Cervone & Pervin, 2013, s. 265). Emotionellt instabila människor känner sig 

ofta avskilda från andra människor och livshändelser samtidigt som de ofta har fler upp och 

nedgångar i deras sociala relationer (Larsen, et al., 2013, s. 69.)  
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I en studie av Abu Hussain och Abu Hussain (2017) användes Big 5 modellen för att jämföra 

Israeliska lärares personlighet. De visade att lärarna hade några dominerande attribut 

gemensamt. Dessa inkluderade extraversion, samvetsgrannhet och vänlighet. Abu Hussain 

och Abu Hussain (2017) jämförde även lärare som arbetat länge med nya lärare men fann 

ingen signifikant skillnad i personlighet beroende på hur länge de hade jobbat. I studien 

jämfördes lärare med olika inriktningar som förskola, lågstadie, mellanstadie och högstadie. 

Det framgick ingen märkbar skillnad mellan de undersökta grupperna. Sammanfattningsvis 

påträffades likheter i personlighetsegenskaper hos lärare, men ingen signifikant skillnad 

hittades mellan lärare som undervisar i förskola, lågstadie, mellanstadie eller högstadie (Abu 

Hussain & Abu Hussain, 2017). Fynden från studien bekräftar föreliggande hypotes som 

följer att lärarstudenter har gemensamma dominerande personlighetsdrag, men bestrider 

tanken att det skulle finnas märkbara skillnader mellan personer som studerar de olika 

lärarprogrammen. Abu Hussain och Abu Hussains studie (2017)  ger en intressant inblick i 

området som ska undersökas i föreliggande studie. Detta eftersom föreliggande studie 

använder liknande metoder baserat på teorin om Big Five och jämförandet mellan lärare på 

olika utbildningsnivåer. Det kommer därför finnas anledning att jämföra resultaten mellan 

studierna.  

Olika studier på lärares personlighet har gjorts innan på olika vis. Ett exempel är Kim et al., 

(2018) som menar att personligheten hos lärare är en viktig faktor för hur effektiv läraren 

kommer vara. I studien skattade australiensiska lärare sin personlighet med hjälp av ett Big 

Five Inventory. De testade både lärarnas personlighet hemma och deras personlighet i 

lärarrollen. Samtidigt utfördes ett frågeformulär med 328 elever som fick skatta sig själva på 

hur korta fraser passade in på sig. De skattade sen sina lärare med påstående om hur de 

upplevde vissa lärare. Elevernas upplevelse av lärarnas samvetsgrannhet, vänlighet och 

emotionell stabilitet var speciellt viktigt i hur mycket support eleverna fick. Studien pekar på 

att samvetsgrannhet var den viktigaste i det avseendet, men också viktig generellt för 

effektivitet i arbetslivet. Vänlighet visade sig också viktig eftersom ofta predicerar hög 

prestation på jobb med interpersonella relationer som läraryrket är. Påträffande viktiga 

personlighetsegenskaper från Kim et al., (2018) studie förväntas vara framstående i resultatet 

av föreliggande studie då lärarstudenter förmodligen har valt yrket då de anser sig passa i 
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rollen. Om egenskaperna inte lyfts fram i resultatet av föreliggande studie kan det vara en 

anledning till många avhopp på lärarutbildningen då elever och lärarstudenter inte har samma 

föreställning om lärarrollen. 

Det har även gjorts studier på framtida lärare. I en studie av Sinsabaugh (2016) testar man 

framtida lärares personlighet. Sinsabaugh (2016) undersökte personer som siktade på att bli 

lärare på olika nivåer. Ett antagande som baserades på tidigare forskning var att det fanns 

likheter i personlighetsstilar. Dessa stilar inkluderade personers motivation, tankestilar och 

beteendestilar, som tillsammans utgör måttet The Millon Index of Personality Styles Revised 

(MIPS-R). Motivationen menade att testa hur personerna hanterade emotioner och sin 

omgivning. Tankestilar avsåg att testa personernas kognitiva bearbetning. Beteendestilarna 

testade en persons sätt att interagera med andra.  Sinsabaugh (2016) jämförde 

femfaktormodellen med delar av MIPS-R-skalan som intuition relaterat till öppenhet, 

överenskommande relaterat till vänlighet samt utåtriktning relaterat till extraversion. 

Sinsabaugh (2016) hittade ingen skillnad på dessa faktorer på de olika nivåer av framtida 

lärare som testades. Detta resultat kan ge en indikation på utfallet av föreliggande studie 

gällande öppenhet, extraversion och vänlighet.  

I studien finns en liknande grupp deltagare som kommer undersökas i föreliggande studie, 

lärarstudenter, alltså personer som siktar på att bli lärare. Föreliggande studie kommer likaså 

undersöka om finns likheter i personlighet som Sinsabaugh (2016) gör, även om likheterna 

kommer uttrycka sig i femfaktormodellens mätbara egenskaper. Personlighetsstilar inkluderar 

vissa faktorer som enligt Sinsabaugh (2016) kan liknas vid de fem olika faktorer som testas i 

big five modellen. Även om vissa Big Five faktorer inkluderas i MIPS-R är tester utformat på 

ett olikt sätt och det går därmed inte anta att femfaktormodellen skulle täckas av ett sådant 

test. Resultaten kan i slutändan skilja sig eftersom testen skiljer sig.  

Sammanfattning och hypoteser 

Tidigare forskning visar fynd som är relevanta för denna studie. Abu Hussain och Abu 

Hussain (2017) undersökte Israeliska lärares personligheter enligt femfaktormodellen och 

hittade gemensamma dominerande attribut. Dessa var vänlighet, samvetsgrannhet och 
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extraversion. Ingen skillnad mellan personlighetsdrag mellan grupperna förskollärare, 

lågstadielärare, mellanstadielärare eller högstadielärare hittades. Personlighetsdragen 

samvetsgrannhet och vänlighet har också visat sig vara viktiga egenskaper hos lärare i studien 

av Kim et al., (2018) där lärare skattade sig själva samt elever skattade lärarnas personlighet. 

Sinsabaugh (2016) har studerat framtida lärares personlighetsstilar med måttet MIPS-R med 

ändamål att se eventuella likheter mellan framtida lärare. Studien fann dock inget samband i 

personlighetsstilar hos framtida lärare. Detta kan bero på att ett annat mått har använts och 

således kan resultaten skilja. 

Sammantaget visar tidigare studier olika resultat i frågan om gemensamma personlighetsdrag 

hos lärare och lärarstudenter, och olika metoder och mått har använts. Därför är det 

fortfarande oklart om det finns dominerande personlighetsdrag hos lärare. Tidigare 

presenterade studier har inte gjorts i närliggande länder. Därmed kommer föreliggande studie 

ha en unik kombination av femfaktormodellen och undersökning av lärarstudenter för att öka 

förståelsen om vilka som väljer att studera till lärare i sverige. Även om femfaktormodellen 

till viss del visat sig fungera över olika kulturer är det intressant att undersöka just hur det ser 

ut i Sverige och hos lärarstudenter på olika utbildningsnivåer. Eftersom skolsystem skiljer sig 

mellan olika länder kan även läraryrket skilja sig. En annan typ av läraryrke kan möjligtvis 

attrahera andra personer med andra kvalitéer. 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka eventuella likheter mellan de olika grupperna 

förskollärare, låg-och mellanstadielärare och ämneslärare beträffande samvetsgrannhet, 

vänlighet, extraversion, öppenhet och emotionell stabilitet. 

Hypoteser 

H1:  Det finns ingen signifikant skillnad i samvetsgrannhet mellan lärarstudenter som 

studerar till förskollärare, låg-och mellanstadielärare samt ämneslärare. 

H2:  Det finns ingen signifikant skillnad i vänlighet mellan lärarstudenter som studerar 

till förskollärare, låg-och mellanstadielärare samt ämneslärare. 

H3: Det finns ingen signifikant skillnad i extraversion mellan lärarstudenter som 

studerar till förskollärare, låg-och mellanstadielärare samt ämneslärare. 
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H4: Det finns ingen signifikant skillnad i öppenhet mellan lärarstudenter som studerar 

till förskollärare, låg-och mellanstadielärare samt ämneslärare. 

H5: Det finns ingen signifikant skillnad i emotionell stabilitet mellan lärarstudenter 

som studerar till förskollärare, låg-och mellanstadielärare samt ämneslärare. 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna, lärarstudenter, är studenter som studerar på universitet till lärare på olika nivåer 

av undervisning. Deltagande lärarstudenter delades in i tre olika grupper för att se om det 

fanns en skillnad i personlighetsegenskaper hos lärarstudenter som ska undervisar på olika 

nivåer. Således delades deltagarna in i 1) förskollärare - de lärarstudenter som ska undervisa 

barn i åldrarna 1-5 år i förskolan, 2) låg-och mellanstadielärare - de lärarstudenter som ska 

undervisa elever i åldrarna 6-12 år på låg- och mellanstadienivå, 3) ämneslärare - de 

lärarstudenter som ska undervisa elever i åldrarna 13-19 år på högstadie- och gymnasienivå. 

Studien strävade efter att nå 30 deltagare i vardera grupp. Sammanlagt utgör detta 90 

deltagare totalt. Efter bortfall kvarstod 27 deltagare i vardera grupp. Bortfall förekom då en 

del deltagare missade att fylla i vilken grupp av utbildningsnivå de tillhörde. Sammanlagt 

utgör studien 81 deltagare totalt.  

Studien inriktar sig mot universitet i södra Sverige. Ett bekvämlighetsurval valdes då det 

fanns större möjligheter att sprida frågeformuläret och rekrytera önskat antal deltagare. 

Lärarstudenter från universitet i södra Sverige blev kontaktade och tillfrågade att delta via 

studentmejl. Frågeformuläret spreds också online i olika forum och grupper för lärarstudenter 

för att rekrytera fler deltagare. 

Instrument 

Det självskattningsformulär som använts i datainsamlingen är Goldbergs (1992) 50 items 

personlighetsinventorium IPIP (http://ipip.ori.org.). Formuläret är format utefter 

femfaktormodellen och är ett standardiserat reliabilitetsmått för att mäta 
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personlighetsegenskaper. Personlighetsegenskaperna som testas är extraversion, öppenhet, 

sammvetsgrannhet, vänlighet och emotionell stabilitet. Frågeformuläret är baserat på en 

svensk översättning av Martin Bäckström som finns publicerat under IPIP (http://

ipip.ori.org.). Formuläret mäter faktorerna samvetsgrannhet, vänlighet, extraversion, 

emotionell stabilitet och öppenhet. Varje faktor mäts i 10 frågor. Ett test för intern konsistens 

(Chronbachs alfa) gjordes på föreliggande studies resultat. Testet gjordes på alla 10 items för 

varje faktor, extraversion (a= .88), öppenhet (a= .82), sammvetsgrannhet (a= .82), öppenhet 

(a= .82) samt emotionell stabilitet (a=.78). Deltagarna fyllde i påståenden utefter; “Instämmer 

inte alls” (0p), “Instämmer lite” (1p), “Instämmer delvis” (2p), “Instämmer till stor del” (3p), 

“Instämmer helt” (4p).  Varje deltagares enskilda svar räknades ihop till ett medelvärde på 

varje faktor. Dessa medelvärden jämfördes mellan grupperna.  

Det färdiga frågeformuläret publicerades och fanns tillgängligt i Google Forms för deltagarna 

att fylla i. Google Forms är en okomplicerad plattform och valdes för att deltagarna skulle 

finna det enkelt och smidigt att delta. Samtidigt var det möjligt för ledarna av studien att 

kontinuerligt följa datainsamlingen. Samtliga svar granskades och bortfall behandlades innan 

kvarvarande svar matades in och bearbetades i SPSS. 

I SPSS analyserades data genom fem variansanalyser för att jämföra medelvärden för varje 

faktor av självskattningen i de 3 olika grupperna; lärarstudenter med inriktning mot förskolan, 

lärarstudenter med inriktning mot låg- och mellanstadiet och ämneslärarstudenter. En envägs-

ANOVA gjordes för varje personlighetsfaktor i femfaktormodellen då faktorn var beroende 

variabel (BV) och lärarstudenterna fördelades i tre oberoende grupper (se ovan). Således 

gjordes fem separata envägsanovor. För att undvika typ I-fel, som Family Wise Error Rate, 

vid flera testningar angavs alfanivån till .01 (99%) (Wilson & MacLean, 2011, s. 335, 381). 

Vid utfallet av signifikansprövningarna användes också ett Tukey HSD post-hoc test för varje 

envägs-ANOVA för att konkretisera var skillnader fanns.  

Procedur 

Självskattningsformuläret publicerades på Google Forms som valdes som plattform då 

ledarna av studien hade möjlighet att ha kontinuerlig kontroll över insamling av data. 
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Deltagarna blev via sociala forum för lärarstudenter informerade om formuläret där de följde 

en länk för att delta. Länken publicerades 19.30 kvällstid vilket var förutbestämt av 

projektledarna då det fanns antaganden att lärarstudenter skulle uppmärksamma formuläret 

och har tid att besvara formuläret vid den specifika tidpunkten. Länken till formuläret 

publicerades också i omgångar i olika forum och grupper för lärarstudenter för att rekrytera 

fler deltagare. Tillsammans med frågeformuläret fanns också ett informationsbrev som var 

utformat efter de etiska aspekterna, som samtliga deltagare rekommenderas att läsa igenom 

innan deltagande. Formuläret fanns tillgängligt i 7 dagar och därefter stängdes formuläret för 

bearbetning av data.  

Bearbetning av data påbörjades i SPSS. All data fördes in från formuläret till SPSS och de 

frågor som använde sig av negativa påståenden (se bilaga 1) ändrades till positiva resultat. 

Varje faktor i femfaktormodellen testades genom 10 frågor vardera. Varje individs svar på 

dessa 10 frågor räknades ut till ett genomsnitt i den faktor frågorna testade. Detta genomsnitt 

användes sedan för att jämföra de olika grupperna på alla faktorer i femfaktormodellen. Fem 

separata envägs-analyser för varje personlighetsfaktor genomfördes för att se eventuella 

skillnader i signfikansprövningen mellan grupperna. För att tydliggöra eventuella skillnader 

gjordes ett Tukey HSD post-hoc test för att se mellan vilka grupper en signifikant skillnad 

potentiellt skulle finnas.  

Etiska aspekter 

Deltagandet i studien är framställt i hänsyn till de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna får information om studien både i mejlet och bifogat i 

frågeformuläret i Google Forms. I informationen skrivs att personlighetsegenskaper hos 

lärarstudenter undersöks samt en kort redogörelse för syftet och fördelen med att få ny 

kunskap inom ämnesområdet, detta enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7). 

Valet att undanhålla gruppindelningen (förskollärare, låg-och mellanstadielärare, ämneslärare) 

har gjorts för att undvika bias då deltagarna kan komma att skatta sina 

personlighetsegenskaper annorlunda om de vet att de ska tillhöra en viss grupp. Vid 

eventuella frågor finns kontaktuppgifter till projektledarna i informationen.  
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Enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002 s. 9) erhåller också de förfrågade 

lärarstudenterna information om frivilligt deltagande. Det är möjligt att avbryta sin 

medverkan genom att inte slutföra enkäten om deltagarna vill av olika anledningar. 

Deltagarna blir också upplysta om anonymitet i undersökningen i överensstämmelse med 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002 s. 12). Varje deltagare är anonym och kommer 

inte kunna identifieras av studieledare eller utomstående. Även insamlad data kommer att 

raderas efter bearbetning. Slutligen följer studien även nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002 s 14). Deltagarna blir informerade om att den insamlade datan endast kommer att 

användas till forskningsändamål. 

Resultat 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka eventuella likheter mellan de olika grupperna 

förskollärare, låg-och mellanstadielärare och ämneslärare beträffande samvetsgrannhet, 

vänlighet, extraversion, öppenhet och emotionell stabilitet. Tidigare forskning har visat att 

samvetsgrannhet, öppenhet och emotionell stabilitet är viktiga egenskaper hos alla lärare 

(Kim et al., 2018). Beträffande lärare som studerar olika program har tidigare studier inte 

funnit signifikanta samband mellan lärare (Sinsabaugh, 2016).  

Deskriptiv data visar att förskollärare skattar vänlighet (M = 3.166, SD = .464) som den 

personlighetsegenskap som utmärker sig mest hos dem. Andra egenskaper som öppenhet (M 

= 2.503, SD = .507), samvetsgrannhet (M = 2.555, SD = .668) och extraversion (M = 2.533, 

SD = .659) visade liknande medelvärden. Lägst skattat hos förskollärarstudenter var 

emotionell stabilitet ( M = 2.159, SD = .546). Låg- och mellanstadielärarstudenter skattade 

även dem sig högst på vänlighet ( M = 3.092, SD = .653). Fördelningen för Låg- och 

mellanstadielärarstudenter i övrigt liknande förskolelärarstudenterna (Se figur 1) där öppenhet 

(M = 2.663, SD = .598), extraversion (M= 2.714, SD = .766) och samvetsgrannhet (M = 

2.607, SD = .670). Samtidigt skattades emotionell stabilitet lägst även för låg- och 

mellanstadielärarstudenter (M= 2.425, SD = .536). Fördelningen bland ämneslärarstudenter 

skiljde sig jämfört med de andra två grupperna (Se figur 1). För det första skattades öppenhet 

(M = 2.503, SD = .507) högst i gruppen bland de fem faktorerna som testades. För det andra 
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skattades emotionell stabilitet (M = 1.870, SD= .737) lågt jämfört med hur de andra fyra 

faktorerna skattades inom gruppen. Likt de andra grupperna skattade även ämneslärare högre 

på vänlighet  (M = 2.933, SD = .723).  

Tabell 2 Deskriptiv statistik och utfall av signifikansprövningar för faktorer och grupper. 
Faktorer (IPIP) Grupper (n) M (SD) F(2,78) p η² HSD post 

hoc

Öppenhet Förskollärare (27) 2.503 
(.507)

4.214 <.018* .098 A < C

Låg- och mellanstadielärare 
(27)

2.670 
(.597)

Ämneslärare (27) 2.985 
(.731)

Totalt (81) 2.719 
(.643)

Samvetsgrannhet Förskollärare (27) 2.555 
(.668)

.040 .961 .001

Låg- och mellanstadielärare 
(27)

2.611 
(.705)

Ämneslärare (27) 2.588 
(.802)

Totalt (81) 2.585 
(.719)

Extraversion Förskollärare (27) 2.533 
(.659)

.343 .711 .009

Låg- och mellanstadielärare 
(27) 

2.714 
(.793)

Ämneslärare (27) 2.622 
(.938)

Totalt (81) 2.623 
(.798)

Vänlighet Förskollärare (27) 3.166 
(.464)

1.082 .344 .027

Låg- och mellanstadielärare 
(27) 

3.129 
(.662)

Ämneslärare (27) 2.933 
(.723)
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Not. Ett Tukey HSD Post-hoc test visade mellan vilka grupper skillnader förelåg. A = 
Förskollärarstudenter, B = Låg- och mellanstadielärarstudenter, C = Ämneslärarstudenter.  **p<.01. 
*p<.05. 

Figur 1 Fördelningen av medelvärden mellan grupperna samt konfidensintervall. 

 

En envägs-ANOVA gjordes för varje faktor; öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, 

vänlighet och emotionell stabilitet. Inga signifikanta skillnader visade sig mellan grupperna 

på alfanivå .01 (99 %). En signifikant trend visade sig i öppenhet (F(2.78) = 4.214, p = .018, 

η²= .098) och en hög effektstorlek. Resultaten visade även en hög power med .724 för 

öppenhet. Ett Tukey HSD Post Hoc test gjordes för att identifiera var skillnaden fanns. Post 

Hoc testet visade att i öppenhet fanns det signifikant trend mellan förskollärare och 

ämneslärare (p = .015). Inga signifikanta skillnader hittades mellan grupperna i 

Totalt (81) 3.076 
(.627)

Emotionell 
stabilitet

Förskollärare (27) 2.159 
(.546)

3.543 <.034* .083 B > C

Låg- och mellanstadielärare 
(27)

2.340 
(.588)

Ämneslärare (27) 1.907 
(.661)

Totalt (81) 2.135 
(.619)
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samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet eller emotionell stabilitet. Resultaten av 

föreliggande studie visar att följande hypoteser verifieras: (H1) Det finns ingen signifikant 

skillnad i samvetsgrannhet mellan lärarstudenter som studerar till förskollärare, låg-och 

mellanstadielärare samt ämneslärare. (H2) Det finns ingen signifikant skillnad i vänlighet 

mellan lärarstudenter som studerar till förskollärare, låg-och mellanstadielärare samt 

ämneslärare. (H3) Det finns ingen signifikant skillnad i extraversion mellan lärarstudenter 

som studerar till förskollärare, låg-och mellanstadielärare samt ämneslärare. (H4) Det finns 

ingen signifikant skillnad i öppenhet mellan lärarstudenter som studerar till förskollärare, låg-

och mellanstadielärare samt ämneslärare. (H5) Det finns ingen signifikant skillnad i 

emotionell stabilitet mellan lärarstudenter som studerar till förskollärare, låg-och 

mellanstadielärare samt ämneslärare. 

Diskussion 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka samband mellan personligheter hos de som 

söker till lärarutbildningen, samt se om det finns likheter i personlighet mellan de olika 

lärarutbildningarna. Personlighetsdragen var samvetsgrannhet, vänlighet, extraversion, 

öppenhet och emotionell stabilitet enligt femfaktormodellen. Hypotesen var att ingen 

signifikant skillnad finns mellan lärarstudenter som studerar olika lärarutbildningar i 

personlighetsdrag.  

Resultaten av studien visar generellt sett likheter mellan de tre olika utbildningsnivåerna. 

Inom de fem faktorerna visade sig ingen signifikant skillnad på p<.01 nivå. En signifikant 

trend visade sig mellan grupperna på öppenhet och effektstorleken var fortfarande hög trots 

ett ej signifikant resultat. Alla lärarstudenter lika på samvetsgrannhet, vänlighet, extraversion 

samt emotionell stabilitet. Öppenhet visade inte ett signifikant resultat men en stark 

signifikant trend med en hög effektstorlek. Effektstorleken indikerar att ett större urval skulle 

kunna ha givit ett signifikant resultat (Wilson & MacLean, 2011, s. 335). Därmed kan det 

finnas en skillnad mellan grupperna på öppenhet även om studien inte hittade ett statistiskt 

signifikant resultat. Att alla grupper visade likheter på faktorerna kan betyda att 

lärarutbildningen generellt sett attraherar personer med liknande nivå av samvetsgrannhet, 

extraversion, vänlighet och emotionell stabilitet. I förhållande till den 0-4 skala 

(22) 14



studiedeltagarna svarade på visade sig vänlighet vara tydligt över medel på svarsskalan. För 

ämneslärarstudenter visade sig öppenhet vara en viktig egenskap eftersom den skattades högst 

av alla faktorer.  

I egenskapen öppenhet visade signifikansprövningen en signifikant trend mellan grupperna. 

Tukeys post-hoc test visade att trenden till en skillnad fanns mellan förskollärarstudenter och 

ämneslärarstudenter. Mellan ämneslärarstudenter och låg- och mellanstadiestudenter visade 

resultatet inget signifikant resultat. I båda resultaten hade ämneslärarstudenter skattat sig 

högre än de andra grupperna. Emotionell stabilitet var för alla grupper den faktor alla grupper 

skattade sig lägst på. Öppenhet är därför den enda anmärkningsvärda faktorn som studerades. 

Medelvärdet hos ämneslärarstudenter på öppenhet bryter de liknande mönster man ser mellan 

gruppernas svar (se figur 1). Avvikelsen från mönstret i öppenhet kan möjligtvis spegla de 

olikheter som kan finnas på utbildningarna och i det framtida yrket. Egenskaper inom 

öppenhet som nyfikenhet och förmågan att ta in information från olika källor kan vara 

exempel på förmågor som kan underlätta en ämneslärare i sitt yrke (Cervone & Pervin, 2013, 

s. 265; Larsen, et. al., 2013, s. 70.). Alternativt kan skillnaden spegla olikheter i utformningen 

av utbildningarna. Eftersom deltagarna i studien är nuvarande studenter på de olika 

programmen och enkäten ber deltagarna skatta sig i förhållande till människor i liknande ålder 

kan resultaten visa personlighetsegenskaper som är fördelaktiga för att klara studier snarare än 

det framtida jobbet.  

Alfanivån angavs till p<.01 (99%) för att undvika family wise error. Det skall dock påpekas 

att faktorerna öppenhet och emotionell stabilitet som i resultatet visade en signifikant trend 

och hög effektstorlek hade visat sig signifikanta på en p<.05 (95%) nivå. Hade man testat en 

enskild faktor med olika deltagare och grupper hade man kunnat bortse från family wise error 

och angivit alfa p<.05 (95%) således hade resultaten visat sig signifikanta. 

De likheter mellan alla lärarstudenter som visade sig i resultaten kan jämföras med delar av 

Abu Hussain och Abu Hussains (2017) studie. Där presenteras samvetsgrannhet, extraversion 

och vänlighet som dominerande drag hos lärare på olika nivåer (Abu Hussain & Abu Hussain, 

2017). I denna studie skattades vänlighet högt bland lärarstudenter på alla nivåer, vilket liknar 
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resultaten Abu Hussain och Abu Hussain (2017) presenterar. Dock skiljer sig denna studie i 

det faktum att samvetsgrannhet och extraversion inte skattades på liknande hög nivå som 

vänlighet. Att dessa tre faktorer skattas på liknande nivåer genom de olika 

utbildningsnivåerna bekräftas dock. Den anmärkningsvärda skillnaden mellan studierna är 

den höga skattningen på öppenhet av ämneslärarstudenter. Förklaringen kring skillnaden kan 

möjligtvis hittas i olika innehållsmässiga krav relaterat till lärarjobbet i Israel jämfört med 

Sverige, vilket skulle kunna attrahera olika människor till jobbet. En framtida liknande studie 

på svenska lärare hade kunnat visa om denna skillnad beror på de tidigare nämnda faktorerna 

eller om fenomenet uteslutande ligger hos ämneslärarstudenter.  

Det generellt höga resultatet på vänlighet genom de olika utbildningsnivåerna kan vara i 

samklang med delar av vad som förväntas av en lärare. Som Kim et al., (2018) visar så är 

vänlighet en avgörande faktor för personlig support för elever och spelar en viktig roll i jobb 

med interpersonella relationer. Elevers tro på sin egen förmåga kan påverkas av lärarens 

emotionella stabilitet (Kim et al., 2018). I denna studie skattades emotionell stabilitet lägst i 

samtliga grupper och även om resultaten inte var anmärkningsvärt låga kan detta vara en 

intressant faktor som möjligtvis kan påverka lärarstudenter i deras framtida yrkesroll.  

Emotionell stabilitet visade ett mönster där det fanns likheter mellan grupperna kring den 

faktorn då alla skattade den lägst. Det betyder att öppenhet var den enskilda faktorn som stack 

ut som en avvikande trend i studien. Överlag är de tre grupperna mer lika varandra än olika. 

Frågan om man kan se märkbara skillnader mellan grupperna får svaras med att man kan se 

en märkbar skillnad. Den skillnaden är att ämneslärarstudenter är högre i öppenhet jämfört 

med de andra lärarstudenterna. Eftersom studien inte tagit hänsyn till kön kan det inte 

uteslutas att skillnaden kan ha påverkats av en ojämn fördelning hos ämneslärarstudenter 

jämför med de andra lärarstudentgrupperna. I utbildningarna för förskollärarstudenter och låg- 

och mellanstadiestudenter är fördelningen lik men ojämn. Ungefär sex gånger så många 

kvinnor påbörjar de två utbildningarna som män (UKÄ, 2019). Jämför man det med de som 

påbörjar ämneslärarutbildningen är det generellt sett en jämlik fördelning (UKÄ, 2019). Om 

öppenhet skulle vara en faktor som skiljer sig mellan män och kvinnor hade det påverkat 

resultaten.  
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Ytterligare en variabel som måste tas hänsyn till är det tidigare nämnda faktum att alla som 

svarat på enkäten är nuvarande studenter på lärarutbildningen. Studien utfördes i slutet på en 

hösttermin för deltagarna i studien. Universitetskanslersämbetet menar att en stor del av de 

som påbörjar utbildningen hoppar av den tidigt och ofta redan första terminen (UKÄ, 2016). 

Det betyder att de som påbörjade en lärarutbildning tidigare på hösten kan redan ha avslutat 

utbildningen innan undersökningen utfördes. De likheter man ser mellan grupperna kan vara 

ett resultat av en omedveten utsållning av vissa personlighetstyper på lärarutbildningen. Om 

utbildningen gynnar en viss typ av person skulle det vara logiskt att majoriteten av de som 

läser på utbildningen är av den typen. Samtidigt kan det vara läraryrket som attraherar en viss 

typ av person, vilket i sig skulle kunna få många att inse att det inte passar dem när de testar 

på yrket sina första terminer. Även utan lämplighetsprov till lärarutbildningen visar resultaten 

att det möjligtvis redan sker en utsållning av studenter, även om det inte sker systematiskt. 

Fonseca (2017) påpekade att personlighet skulle vara en indirekt faktor vid utsållning av 

olämpliga sökande vid lämplighetsprov. Dock kan det ses som att lärarutbildningen redan 

indirekt sållar ut studenter då resultaten i studien inte visar någon större skillnad i 

personlighetsegenskaper. 

Metoddiskussion 

Femfaktormodellen representerar idag den mest använda systematiska 

personlighetsmodell (Wright, 2015, s. 217). Det aktuella mätinstrumentet, Goldbergs (1992) 

50 items personlighetsinventorium IPIP (http://ipip.ori.org.) med översättning av Martin 

Bäckström, är baserat på femfaktorteorin och har hyllats för de fem framtagande faktorer som 

visat sig tillämpbara över tid oavsett kön och kulturell bakgrund (Bertelsen, 2007, s. 31). 

Modellen har blivit kritiserad då testerna förlitar sig på deltagarens subjektiva upplevelse 

(McAdams, 1992, s. 351). Den subjektiva upplevelsen kan vara kritisk i detta sammanhang då 

en person inte alltid delar samma uppfattning av sig själv med en annan person. Detta utgör 

låg validitet i instrumentet då det finns en osäkerhet kring det som avser att mätas. För att öka 

validiteten i den aktuella studien vore det tänkbart att en närstående till deltagaren gjorde 

samma test (åt deltagaren) och på så sätt komplettera självskattningsformuläret med två 

åsikter. Sålunda blir skattningen mer objektiv. Detta är dock tidskrävande och även etiskt 
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svårt att genomföra då testen skall vara anonyma. Bias kan också ha uppstått då deltagarna 

kan ha skattat sig annorlunda på skalan vid påståenden då de vid ett personlighetstest kan 

avvika från verkligheten och värdera sig annorlunda. Likaledes hade en komplettering av 

anhörig varit angelägen för att öka relevansen av datan i studien.  

En annan ovidkommande variabel som kan ha påverkat resultaten kan vara deltagarnas 

dagsform. Beroende på deltagarens mående under tiden testet gjordes kan denne skattat sig 

avvikande från sitt generella vardagliga beteende, trots att instruktionerna framför att 

påståendena i testet ska besvaras i generella drag. Denna variabel är svår att kontrollera. Vid 

upprepad mätning hade man kunnat jämföra för-och eftertest för att se eventuella skillnader i 

resultatet. Om det då hade påträffats samma resultat vid upprepade mätning hade reliabiliteten 

i studien ökat.   

 

Resultaten av studien visar en generell likhet mellan samtliga lärarstudenter i 

samvetsgrannhet, extraversion, emotionell stabilitet och vänlighet samt till stor del öppenhet. 

Detta kan innebära att faktorerna är personlighetsdrag som generellt sett är på samma nivå 

lärarstudenter i den angivna utsträckningen. Det kan också innebära att det är 

personlighetsdrag som i den utsträckning är generella hos andra människor och inte bara 

lärarstudenter. Utformningen av studien ger en bild av lärarstudenters personlighetsdrag men 

saknar en viss tillförlitlighet då resultaten inte går att jämföra med en annan grupp. För 

framtida studie vore det av intresse att ställa resultaten i jämförelse med en kontrollgrupp. 

Såldes finns möjlighet att mäta om lärarutbildningen attraherar vissa typer av personlighet i 

högre grad än andra. Kontrollgruppen hade validerat om personlighetsdragen var generella 

hos lärarstudenter eller om de förvisso var generella hos alla. 
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(+ eller - innebär poängriktning; bra eller dåligt ska ej vara med i testet utan bara för vår 

skull) 

1. Är den som håller igång på ett party (Extraversion +) 

2. Känner mig inte speciellt bekymrad om andra (Vänlighet -) 

3. Är alltid förberedd (Samvetsgrannhet +) 

4. Blir lätt stressad (Emotionell stabilitet -)  

5. Har ett rikt ordförråd (Öppenhet +) 

6. Pratar inte mycket (Extraversion -) 

7. Är intresserad av människor (Vänlighet +) 

8. Lämnar mina saker liggande överallt (Samvetsgrannhet -) 

9. Är avslappnad för det mesta (Emotionell stabilitet +) 

10. Har svårt att förstå abstrakta idéer (Öppenhet -) 

11. Trivs med människor omkring mig (Extraversion +) 

12. Förolämpar folk (Vänlighet -) 

13. Uppmärksammar detaljer (Samvetsgrannhet +)  

14. Oroar mig över saker (Emotionell stabilitet -) 

15. Har en livlig fantasi (Öppenhet +) 

16. Håller mig i bakgrunden (Extraversion -) 

17. Sympatiserar med andras känslor (Vänlighet +) 

18. Skapar oreda omkring mig (Samvetsgrannhet -) 

19. Känner mig sällan nere (Emotionell stabilitet +) 

20. Är inte intresserade av abstrakta idéer (Öppenhet -) 

Bilaga I 

Från Goldbergs (1992) 50 items frågeformulär:  

Beskriv dig själv som du generellt är nu, inte som du önskar att vara i framtiden. Beskriv dig 

själv som du ärligt ser dig, i relation till andra människor du känner i ungefär samma ålder. 

Beskriv dig själv på ett så ärligt sätt att dina svar kan hållas i en absolut självsäkerhet. Ange 

för varje påstående om det: Instämmer inte alls (0p) 

Instämmer lite (1), Instämmer delvis (2), Instämmer till stor del (3), Instämmer helt (4). 

(22) 21



21. Sätter igång konversationer (Extraversion +) 

22. Är inte intresserad av andra människors problem (Vänlighet -) 

23. Gör hushållsarbete genast (Samvetsgrannhet +) 

24. Blir lätt störd (Emotionell stabilitet -) 

25. Har utmärkta idéer (Öppenhet +) 

26. Har lite att säga (Extraversion -) 

27. Har ett gott hjärta (Vänlighet +) 

28. Glömmer ofta att lägga tillbaka saker på sin plats (Samvetsgrannhet -) 

29. Blir lätt upprörd (Emotionell stabilitet -) 

30. Är fantasilös (Öppenhet -) 

31. Pratar med en massa olika människor på fester (Extraversion +) 

32. Är egentligen inte intresserad av andra (Vänlighet -) 

33. Tycker om ordning (Samvetsgrannhet +) 

34. Har ett humör som svänger mycket (Emotionell stabilitet -) 

35. Förstår saker snabbt (Öppenhet +) 

36. Tycker inte om att dra uppmärksamhet till mig (Extraversion -) 

37. Tar mig tid för andra människor (Vänlighet +) 

38. Smiter undan mina plikter (Samvetsgrannhet -) 

39. Har ofta förekommande humörsvängningar (Emotionell stabilitet -) 

40. Använder svåra ord (Öppenhet +) 

41. Har inte något emot att vara centrum för uppmärksamheten (Extraversion +) 

42. Känner andra människors känslor (Vänlighet +) 

43. Följer ett schema (Samvetsgrannhet +) 

44. Blir lätt irriterad (Emotionell stabilitet -) 

45. Ägnar tid åt att fundera på saker (Öppenhet +) 

46. Är tyst tillsammans med främlingar (Extraversion -) 

47. Får människor att känna sig väl till mods (Vänlighet +) 

48. Är grundlig i mitt arbete (Samvetsgrannhet +) 

49. Känner mig ofta nere (Emotionell stabilitet -) 

50. Är full av idéer (Öppenhet +) 
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