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Sammanfattning/Abstract 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida attityden till undervisningsform 

skiljer sig åt bland gymnasieelever beroende på personlighetsdrag, könstillhörighet samt 

föräldrars utbildningsnivå. Studien omfattade 85 elever från fem olika gymnasieprogram. För 

att studera deltagarens personlighetsdrag användes påståenden gällande extraversion samt 

samvetsgrannhet hämtade ur NEO-PI-testet vilket bygger på femfaktormodellen. Eleverna 

fick även svara på egenformulerade påståenden gällande attityd till undervisningsform. I 

hypoteserna troddes det finnas ett samband mellan personlighetsdragen extraversion och 

samvetsgrannhet och attityden till undervisningsform. Det troddes även finnas ett samband 

mellan föräldrars utbildningsnivå samt könsskillnader i attityd till undervisningsform. 

Resultatet visade ett positivt signifikant samband mellan samvetsgrannhet och attityd till 

individuellt arbete. I diskussionsavsnittet förs resonemang kring resultatet i relation till 

tidigare forskning samt möjliga anledningar till varför resultatet ej överrensstämde med 

studiens hypoteser.  

Nyckelord: Extraversion, samvetsgrannhet, könsskillnader, sociokulturell bakgrund, 

undervisningsform, femfaktormodellen 

The purpose of this study was to examine if the attitude towards teaching methods among 

students in upper secondary school differs depending on personality traits, sex and the parents 

educational level. The study included 85 students from five different programs. To study the 

student’s personality traits we used claims regarding extraversion and conscientiousness from 

the NEO-PI-test which is based on the Five Factor Model. The students also answered self-

constructed claims regarding attitude towards teaching methods. The hypothesis expressed 

that there should be a correlation between the personality traits extraversion and 

conscientiousness and attitude towards teaching methods. A correlation between the student’s 

parent’s educational level and attitude towards teaching methods was believed to exist.  It was 

also believed that sex differences in attitude towards teaching methods would exist. The result 

showed one positive significant relationship between conscientiousness and attitudes towards 

teaching based on individual work. In the section of discussion the result is compared whit 

other research and possible reasons for the lack of relation between the hypotheses and the 

result is discussed.  

Key Words: Extraversion, conscientiousness, sex differences, socio-cultural background, 

teaching methods, Five Factor Model  
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Introduktion 

Psykologiska och pedagogiska riktningar har ofta påverkats av och påverkar även det 

omgivande samhället. Behaviorismens genomslag i början och mitten av 1900-talet formade 

det svenska pedagogiska synsättet stort då varje elev ansågs ha samma förutsättningar att lära 

sig precis vad som helst om de lyssnade uppmärksamt i klassrummet och var öppna för den 

betingningsprocess som erbjöds (Säljö, 2012). Då det kognitiva synsättet vann genomslag 

inom psykologin och således inom pedagogiken kom fokus att ligga på elevens mentala 

processer och hur denne tar in, bearbetar och kombinerar information. Detta ansågs dock ge 

en alltför snäv syn på hur inlärning fungerar. Istället var det framförallt Jean Piagets 

utvecklingspsykologiska idéer tillsammans med John Deweys pragmatiska synsätt gällande 

inlärning som kom att bli stilbildande inom skolvärlden i slutet av 1900-talet. Framförallt 

anammades Piagets och Deweys tankar om det elevcentrerade klassrummet (Säljö, 2012).  

I antologin En kameleont i klassrummet från 2005 tas det upp av aktiva lärare och professorer 

inom pedagogik hur det individuella arbetet som undervisningsform präglat skolan. Bland 

annat lyfts det fram att i takt med att samhället förändrats har betydelsen av självständigt 

arbete och eget ansvar kommit att förstärkas och även ersätta den mer traditionella 

undervisningsformen där läraren talar och eleverna lyssnar (Bergqvist, 2005). Under 1990-

talet skedde ett tydligt paradigmskifte där lärarens roll istället kom att beskrivas som 

handledare och vägvisare för eleverna i klassrummet. En anledning till detta tros vara att 

skolan inte längre hade monopol på viktig information utan eleven kunde nu enklare än 

tidigare tillförskaffa sig information via olika källor (Naeslund, 2005). Skolan och lärarens 

roll blev istället att lära eleven att sovra, bearbeta och värdera den information de 

tillförskaffade sig (Naeslund, 2005). Ytterligare en anledning till utbredningen av individuellt 

arbete som undervisningsform i skolan var enligt Carlgren (2005) att låta varje elev på sitt 

eget sätt och i sin egen takt klara av olika arbetsuppgifter.  

Myndigheten för Skolutveckling (2006) sammanfattar i ett översiktdokument om tidigare 

forskning och utredningar gällande individualiserad undervisning i skolan vilket talar för att 

den individualiseringsprocess som präglat den svenska skolan sedan 1990-talet, trots den goda 

grundtanken, lett till konsekvenser. Bland annat lyfts det fram att elevers försämrade 

skolresultat till viss del kan härledas till den ansvarsförskjutning som skett från lärare till elev 

där framförallt resurssvaga elevgrupper påverkats negativt (Myndigheten för Skolutveckling, 

2006). Österlind (2005) förklarar att syftet med att individualisera undervisningen i skolan var 
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att bidra med större social rörlighet i samhället. Paradoxalt nog tycks undervisningsmetoden 

på många sätt snarare förstärkt gruppskillnader i klassrummet utifrån faktorer såsom 

könsskillnader och social bakgrund (Österlind, 2005). Precis som med många andra 

undervisningsmetoder så missgynnar även individuellt arbete vissa elevgrupper samtidigt som 

den gynnar andra (Österlind, 2005). Många lärare tar för givet att kunskaper gällande hur ett 

bra individuellt arbete fungerar finns hos samtliga elever. Dock finns det elevgrupper med 

olika förutsättningar där många av dessa upplever individuellt arbete som oklart och med 

otydliga regler (Bergqvist, 2005).   

Det individuella arbetssättet som undervisningsmetod tros vara en anledning till de svenska 

gymnasieelevernas negativa betygstrend (Skolinspektionen, 2013). Det elevcentrerade 

klassrummet som förespråkades starkt under 1990-talet resulterade framförallt i en 

ansvarsindividualisering som snarare urgröpte likvärdigheten i undervisningen än gav 

möjlighet till individanpassad inlärning (Lärarnas Riksförbund, 2013). Det elevcentrerade 

klassrummet sades ge möjlighet för eleverna att få ökat inflytande samtidigt som läraren 

friställdes och kunde ägna sig åt att hjälpa de elever som var i störst behov av det. Dock var 

effekten ofta den att de elever som tog upp lärarens tid var de prestationsinriktade och 

resursstarka eleverna (Skolinspektionen, 2013). Den moderna lärarledda undervisningen som 

idag förespråkas av många bör dock särskiljas från mer traditionell katederundervisning i den 

bemärkelsen att inte endast ensidig faktaförmedling bör förmedlas utan att istället ett 

kollektivt samtal uppstår i klassrummet med möjlighet till analyser och resonemang kring det 

aktuella undervisningsämnet från samtliga parter i klassrummet (Skolinspektionen, 2013).  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken attityd olika elevgrupper har till 

individuellt arbete respektive lärarledd undervisning. De olika elevgrupperna studeras utifrån 

personlighetsdrag, könstillhörighet samt föräldrars utbildningsnivå.  

Extraversion i ett undervisningssammanhang 

I början av 1900-talet presenterade Carl Gustav Jung sina idéer gällande introverta och 

extroverta personlighetsdrag (Fahlke & Johansson, 2007). Extroverta personer tenderar att 

rikta sin energi mot den yttre världen och kan därför av många upplevas som mer sociala och 

utåtriktade. Introverta personer i sin tur tenderar att rikta sin energi inåt till sina egna tankar 

och upplevelser. Introverta kan därför i många situationer upplevas som distanserade 

gentemot andra människor förklarar Fahlke och Johansson (2007), detta trots att de ofta 

uppskattar att umgås med en eller ett fåtal nära vänner. Dock är det värt att understryka att 
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extraversion, precis som andra personlighetsdrag, inte är något en människa har eller inte har 

utan snarare något en människa har mer eller mindre utav (Fahlke & Johansson, 2007). 

Eysenck kan ses som en förgrundsgestalt inom personlighetsforskning och menar att 

extraversion är ett grundläggande personlighetsdrag, tillsammans med emotionell stabilitet, 

vilket han menar ger en komplett bild av en individs personlighet (Rosander, 2013). Eysenck 

(2000) menar att det finns en biologisk skillnad mellan extroverta och introverta där den 

kortikala aktiviteten i hjärnan är, oavsett situation, högre hos introverta personer vilket 

innebär att de enklare blir överstimulerade. Dock finns det lite empiriskt stöd för att de två 

personlighetsdimensionerna kan lokaliseras till specifika delar av hjärnan. Bullock och 

Gilliard (1993) visar utifrån sitt experiment att det i grundläge inte finns någon skillnad i 

hjärnaktivitet mellan extroverta och introverta men att de reagerar olika då yttre stimuli 

inkluderas och menar, precis som Eysenck, att introverta enklare överstimuleras. Geen (1984) 

visar i sitt experiment att introverta personer föredrar att studera i ett rum med mindre liv och 

rörelse i jämförelse med extroverta personer. I experimentet presterade extroverta och 

introverta studenter olika bra i en associationsuppgift beroende på ljudnivån i de hörlurar de 

hade på sig. Resultaten i studien visade att introverta föredrog och även presterade bättre vid 

lägre ljudnivå medan extroverta uppvisade ett motsatt resultat.   

Personer som pratar snabbt och mycket i sociala sammanhang upplevs ofta som mer 

intelligenta och intressanta även om det inte finns något bevisligt samband mellan att tala 

mycket och intelligens (Rentfrom & Swann, 2001). Ett liknande resultat presenterar Morgan 

och Paulhus (1997) i en studie där blyga individer ansågs mindre intelligenta än utåtriktade 

personer. Buss och Larsen (2008) är dock noga med att poängtera att introverta personer inte 

nödvändigtvis är blyga även om det även finns flertalet sådana. Det finns inte något som tyder 

på att extroverta skulle vara mer intelligenta än introverta eller vice versa (Kostura & 

Saklofske, 1990). Ytterligare en intressant aspekt av extraversion i relation till andra 

personlighetsdrag är att både extroverta och introverta individer kan vara väldigt självkritiska 

så tenderar extroverta att vara mer öppna med sin självkritik (Abrams, 1988).  

I klassrumsituationer kan introverta ha svårt att hävda sig med tanke på deras återhållsamma 

och eftertänksamma hållning och de tenderar att reagera med passivitet då stimulansnivån blir 

för hög (Murberg, 2010). Vidare förklarar Murberg (2010) att i västerländska skolor idag är 

det av stor betydelse att kunna hävda sig och föra fram sin åsikt i klassrummet och även om 

introverta kan uppvisa goda sociala egenskaper så upplever de sociala situationer som mer 
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energikrävande. Den typiskt introverte eleven är mindre aktiv vid diskussioner i större 

grupper, ogillar att arbeta tillsammans med andra och uppskattar sällan muntliga 

framträdanden i större grupper (Fahlke & Johansson, 2007).  Den extroverte eleven kan 

istället beskrivas som seminarietypen där denne gärna är aktiv i den gemensamma 

diskussionen (Furnham & Heaven, 1999). Samtidigt menar Furnham och Heaven (1999) att 

vid mer individuella uppgifter såsom olika skrivprojekt tenderar introverta elever att prestera 

bättre. 

Beyth-Marom, Caspi, Chajut och Saporta (2006) jämförde i sin studie campuskurser med 

distanskurser i relation till studenternas personlighetsdrag. Resultatet visade att introverta 

studenter tenderade att vara mer positiva till distanskurser och mindre positiva till 

campuskurser i jämförelse med extroverta studenter.  

Vad det gäller studieresultat finns delvis splittrade resultat då extroverta och introverta elever 

jämförs. Furnham och Heaven (1999) menar att extroverta elever tenderar att prestera bättre i 

grundskolan medan introverta elever tenderar att presterar bättre vid högre studier. Detta 

styrker även Rosander i sin doktorsavhandling från 2013 där hennes resultat visar att svenska 

gymnasieelever med introvert personlighetsdrag generellt får högre betyg än extroverta elever 

efter att hon kontrollerat för intelligens.   

Samvetsgrannhet i ett undervisningssammanhang 

Samvetsgrannhet är ett personlighetsdrag som tillsammans med extraversion kan ses som 

relativt stabila genom en individs liv (Donellan, Lucas & Wortman, 2012). I tidiga vuxenåren 

samt mitt i livet tenderar personlighetsdragen att vara som mest stabila (Egloff, Schmukle & 

Specht, 2011). En individ med hög samvetsgrannhet kännetecknas av att vara ambitiös, 

pålitlig, självdisciplinerad och hårt arbetande (Fahlke & Johansson, 2007). Vidare förklarar 

Buss, Lund, Moestue, Tamnes och Vollrath (2007) att individer med hög grad av 

samvetsgrannhet är extremt arbetsamma då de utför en uppgift för att resultatet ska 

överrensstämma med den målsättning de har gällande arbetet.   

Rosander (2013) förklarar att resultatet i hennes doktorsavhandling speglar tidigare forskning 

gällande samvetsgrannhet. Efter att hon kontrollerat för intelligens visar resultaten att 

samvetsgrannhet är det viktigaste av de fem stora personlighetsdragen då det kommer till att 

predicera goda skolprestationer. Även O´Connor och Paunonen (2007) och Conard (2006) 

presenterar ett liknande resultat där det finns ett tydligt samband mellan samvetsgrannhet och 
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akademisk framgång. Individer med hög grad av samvetsgrannhet visade sig även ha högre 

närvaro vid lektioner i jämförelse med individer med låg samvetsgrannhet (Conard, 2006).  

En intressant aspekt av samvetsgrannhet i relation till undervisning presenterar van der Flier 

och Kappe (2010) då de undersökte studenters samvetsgrannhet i relation till olika 

arbetsuppgifter i skolan. De olika arbetsuppgifterna kännetecknades av mer traditionella test i 

klassrummet, mindre och större individuella skrivningar, grupparbeten samt praktik på 

arbetsplatser. Samvetsgrannhet som personlighetsdrag visade ett statistiskt signifikant positivt 

samband med höga betyg i samtliga arbetsuppgifter. I studien av van der Flier och Kappe 

(2010) visar resultatet att samvetsgrannhet som personlighetsdrag är av större betydelse än 

intelligens då det kommer till att predicera goda skolresultat.  

Könsskillnader i ett undervisningssammanhang 

Könskillnader i relation till undervisning är ett välundersökt område. Tidigare forskning har i 

flera studier påvisat att killar generellt får mer talutrymme samt möjlighet att interagera med 

läraren än vad tjejer får (Bailey, 1993), (Crombie, Jones, Piccinin, Pyke & Silverthorn, 2003).  

Få forskningsområden inom psykologi genererar så pass mycket kontroverser och 

diskussioner som könsskillnader (Buss & Larsen, 2008). Det problematiska vid en 

psykologisk jämförelse mellan män och kvinnor är att det vägs in så pass mycket politiska och 

samhälleliga värderingar vilket innebär att många forskare anammar en sociopsykologisk 

hållning då könsskillnader ska förklaras (Buss & Larsen, 2008). De forskare som menar att 

det finns en kognitiv skillnad hos män och kvinnor möter kritik då andra forskare menar att 

resultaten snarare är bieffekter av stereotyper och könsspecifik socialisation förklarar Eva 

Magnusson i sin bok Psykologi och kön från 2002. Hon poängterar att det genom 

forskningshistorien gällande könsskillnader uppkommit en stor spännvidd av åsikter gällande 

psykologiska könsskillnader och att mängden forskning är svår att övergripa då resultatet 

skiljer sig så pass åt i olika undersökningar. Fahlke och Johansson (2007) förklarar att inom 

personlighetspsykologi är det väldigt svårt att särskilja biologiskt bestämda könskillnader från 

kulturellt och socialt producerade könsskillnader. De två könen sågs som varandras motpoler 

fram till 1970-talet poängterar Magnusson (2002) och hon menar att kön har fungerat och 

fortfarande fungerar som en bärarvariabel av socialisation snarare än faktiska kognitiva 

skillnader.  
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Sedan länge har det i Sverige funnits en tydlig könsmässig snedfördelning hos de olika 

gymnasieprogrammen förklarar Börjesson och Broady (2008). De menar att 

omvårdnadsprogrammet, barn och fritidsprogrammet samt delar av samhällsprogrammet och 

estetiska programmet generellt sätt domineras av tjejer. Industriprogrammet, byggprogrammet 

samt fordon och transportprogrammet domineras i sin tur av killar.  

Skillnader mellan killar och tjejer i skolan är idag aktuellt mycket på grund av de sviktade 

skolprestationer som framförallt killar visar i både grundskola och gymnasieskola (SOU, 

2009:64). Under 1970-talet presenterades teorier om att killar överlag presterar bättre vid 

matematiska uppgifter samtidigt som tjejer överlag presterar bättre vid verbala uppgifter 

(Buss & Larsen 2008). Vad som är intressant är att under 1970 och 1980-talet tenderade killar 

att prestera bättre i just matematik och naturvetenskapliga skolämnen samtidigt som tjejer 

tenderade att prestera bättre i språkämnen. Dock visar mer aktuell forskning på att tjejer 

överlag presterar bättre än killar även i matematik och naturvetenskapliga ämnen där liknande 

forskning finns att hitta även på internationell nivå (SOU, 2010:51). Detta styrker att 

skolprestation snarare kan förklaras utifrån ett sociopsykologiskt perspektiv än ett 

kognitionspsykologiskt perspektiv.   

Ett mönster som dock setts som relativt stabilt i i den svenska skolan sedan 1970-talet är det 

faktum att killar tar mer utrymme i den offentliga klassrumsdiskussionen (Einarsson, 2003). 

Länge talades det om tvåtredjedels-regeln där forskning visade att läraren talar ungefär två 

tredjedelar av lektionen samtidigt som killar talar två tredjedelar av den resterande tiden 

(Einarsson, 1984). Det ska dock tilläggas att i takt med den skolprestationsmässiga klyfta som 

visat sig både internationellt och nationellt mellan tjejer och killar har det resulterat i studier 

som visar att tjejer tar mer plats i klassrummet än tidigare. Detta påpekar Öhrn (2002) i en 

sammanställande översiktsrapport angående forskning inom området.  

Dock kan det vara av betydelse att särskilja på offentlig interaktion och mer privat interaktion 

mellan den enskilde eleven och läraren. Einarsson (2003) förklarar att skillnaden mellan killar 

och tjejer främst visar sig i offentliga diskussioner i klassrummet snarare än vid mer privata 

interaktioner. 

Einarsson (2009) förklarar att killar generellt dominerar helklassundervisning där innehållet är 

faktarelaterad, ofta kännetecknad av att läraren ställer frågor till helklassen. Samtidigt är det 

viktigt att förtydliga att all interaktion med lärare inte är positivt då killar till skillnad från 

tjejer får mer tillsägelser gällande beteende i klassrummet vilket kan förklara en del av killars 
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interaktionsövertag (Duffy, Warren & Walsh, 2001). Detta faktum lyfter även Harrop och 

Swinson (2009) fram i sin studie som menar att killar tenderar att få mer talutrymme med 

läraren i klassrummet, dock kan innehållet i det som sägs även handla om tillsägningar 

angående klassrumsbeteende.   

Sociokulturell bakgrund i ett undervisningssammanhang 

Almeida, Colom och Lemos (2011) förklarar utifrån en omfattande longitudinella studie som 

gjorts att framförallt föräldrars utbildningsnivå som sociokulturell faktor predicerar barnets 

intelligens vilket kan ha betydelse för förmågan att tillförskaffa sig information i 

undervisningssammanhang. Dock lyfter Bower, Dubow och Huesmann (2009) fram resultat 

från en longitudinell studie att föräldrars utbildningsnivå som faktor starkare predicerar 

utbildningsframgång framför barnets intelligensnivå. Kohn, Naoi, Schoenbach, Schooler och 

Slomczynski (1990) förklarar att sociokulturell bakgrund till stor del kan påverka vad som 

präglar en individs personlighet i framtiden. De menar bland annat att barn vars föräldrar är 

högutbildade blir uppfostrade med normer och värderingar som förespråkar vikten av 

självstyrning och individualism. Vidare förklarar de att lågutbildade föräldrar istället 

förespråkar vikten av att lyssna till auktoritet och följa regler och anvisningar. 

Den sociala snedrekryteringen i gymnasiet har varit och är fortfarande väldigt tydlig där 

elever från akademiska hem mer frekvent väljer studieförberedande program i form av det 

naturvetenskapliga programmet samt det samhällsvetenskapliga programmet. Framförallt har 

det naturvetenskapliga programmet befäst sin position som det naturliga valet för 

medelklassbarn med välutbildade föräldrar. Samhällsprogrammet däremot har på senare tid 

blivit mer socialt heterogent och hämtar elever från samtliga samhällsklasser (Börjesson & 

Broady, 2008).  

Ett klassrum kan i många fall liknas vid ett minisamhälle där en mängd personligheter och 

samhällsklasser finns representerade (Myndigheten för Skolutveckling, 2006). Broady lyfter 

fram i sin bok Den dolda läroplanen (2007) sammanfattad forskning som poängterar att det 

säkraste sättet att skaffa sig framgång i skolan är att ha välutbildade föräldrar. Han förklarar 

att skolan ofta fungerar som en marknad där elevens kulturella kapital fungerar likt köpkraft, 

exempelvis att ha svaret på de frågor som ställs eller att kunna uppvisa ett bra 

klassrumsbeteende genom att räcka upp handen innan svar. Eriksson och Jonsson (2002) 

menar att skolan ofta är uppbyggd utifrån medelklassvärderingar vilket missgynnar elever 

från lägre samhällsklasser. Elever med välutbildade föräldrar tenderar i sin tur att känna igen 
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sig i den kultur som råder i skolan (Institutet för Framtidsstudier, 2002). Vidare förklarar 

Broady (2002) att elever vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå är i större behov av 

struktur och konkretion i undervisningen. Dessa elever kan ha svårt att sätta sig in i, sortera 

och på egen hand veta vad som är av betydelse då de tillförskaffar sig information (Broady, 

2002).  

Myndigheten för Skolutveckling (2006) förklarar att elevens sociokulturella bakgrund ofta 

påverkar dennes inställning till eget arbete i skolan. Elever med välutbildade föräldrar 

tenderar att ha en mer positiv inställning till att planera och arbeta mer självständigt i 

undervisningen än elever vars föräldrar är lågutbildade.   

Femfaktormodellen som personlighetsteori  

Femfaktormodellen är den mätskala gällande personlighetsdrag som fått mest uppmärksamhet 

och support av egenskapsteoretiker de senaste två årtiondena. I denna personlighetsteori 

inkluderas fem grundläggande personlighetsdrag i form av extraversion, samvetsgrannhet, 

öppenhet, neuroticism och vänlighet. Varje grundläggande personlighetsdrag kan i sin tur 

delas upp i mindre underkategorier. Exempelvis innefattar det grundläggande 

personlighetsdraget samvetsgrannhet underkategorierna organiserad, ordningssam, praktisk, 

punktlig och noggrann. Lewis R. Goldberg är den forskare som anses ha gjort den mest 

systematiska forskningen gällande vilka adjektiv som bör beskriva varje grundläggande 

personlighetsdrag samt dess underkategorier i relation till femfaktorsmodellen (Buss & 

Larsen, 2008).  

Fahlke och Johansson (2007) förtydligar att de fem personlighetsdragen i femfaktormodellen 

identifierats av många olika oberoende forskare och att flera longitudinella studier visar att 

dessa fem personlighetsdrag är stabila över tid och att det finns en tvärkulturell 

samstämmighet. För att kunna mäta personlighetsdrag hos individer med hjälp av kortare 

påståenden skapade psykologerna Paul T. Costa och Robert R. McCrea mätinstrumentet 

NEO-PI vilket idag anses vara det mest frekvent använda självskattningsformuläret (Fahlke & 

Johansson, 2007). I testet tar deltagaren ställning på en femgradig skala hur väl ett påstående 

stämmer överrens med dennes åsikt.  

Viss kritik gällande femfaktormodellen har väckts där forskare menar att främst fler 

grundläggande personlighetsdrag bör inkluderas för att ge en rättvis bild av en individs hela 

personlighet (Buss & Larsen, 2008). Även om det finns forskningsresultat som pekar på att de 
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fem personlighetsdragen i femfaktormodellen finns att hitta i flera kulturer så bör den 

universella aspekten tonas ned. En faktor som påverkar det tvärkulturella resultatet är det 

faktum att testet måste översättas till olika språk. I olika språk dras olika konnotationer till ett 

ord vilket innebär att en direkt översättning sällan är möjlig (Cervone & Pervin, 2008).  

Syfte och hypoteser 

Med tanke på den ständigt aktuella debatten gällande vilken undervisningsform som är att 

föredra var syftet med denna studie att undersöka vilken attityd olika elevgrupper har till 

lärarledd helklassundervisning respektive individuellt arbete. Utifrån tidigare relevant 

forskning menade vi att elevens attityd till de två undervisningsformerna bör ha ett samband 

med elevens grad av extraversion, samvetsgrannhet, dennes kön samt sociokulturella 

bakgrund. 

Utifrån ovanstående formulerades följande hypoteser: 

H1: Det finns ett samband mellan attityd till undervisningsform och grad av extraversion. 

H2: Det finns ett samband mellan attityd till undervisningsform och grad av samvetsgrannhet. 

H3: Det finns en könsskillnad i attityd till undervisningsform. 

H4: Det finns ett samband mellan attityd till undervisningsform och elevens föräldrars 

utbildningsnivå.  

H5: Extraversion, samvetsgrannhet, könstillhörighet samt föräldrars utbildningsnivå kan 

predicera vilken attityd eleverna har till undervisningsform.  

Metod 

Deltagare 

Undersökningen gjordes på en kommunal gymnasieskola med ca 1000 elever med 13 olika 

nationella program. De elever som deltog i enkätundersökningen går i årskurs tre där 

majoriteten är 18 år vilka valdes av etiska skäl. För de elever som inte hade fyllt 18 år men 

som ville delta i enkätundersökningen användes målsmans underskrift. Initialt valdes 104 

elever ut från fem olika gymnasieprogram att delta varav 63 tjejer och 41 killar. Av dessa 

deltog 85 elever varav 52 tjejer och 33 killar. Av de 19 elever som inte deltog kan 17 ses som 

externt bortfall (16 %) då de inte var närvarande under lektionen av för oss oklara 

anledningar. Två av deltagarna kan ses som internt bortfall där en deltagare missade att fylla i 
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en hel sida av enkäten som därför exkluderades samtidigt som en deltagare hade alltför 

bristfällig svenska för att förstå vad denne tog ställning till. 

 De deltagare som inkluderades i studien var från två studieförberedande program, i form av 

det naturveteskapliga programmet och det samhällsvetenskapliga programmet, samt tre 

yrkesförberedande program, i form av hantverksprogrammet, fordon – och 

transportprogrammet samt barn – och fritidsprogrammet. Dessa program valdes ut då det var 

av intresse att studera skillnader gällande könstillhörighet och sociokulturell bakgrund hos 

deltagarna. Urvalet bör därför ses som ett strategiskt klusterurval (Heiman, 2002).  

Material 

Enkäten bestod av 25 påståenden hämtade från International Personality Item Pool 

(ipip.ori.org). Hemsidan skapades och kontrolleras av The Oregon Research Institute. 

Initiativet till skapandet av hemsidan togs 1996 av den tidigare nämnda Lewis R. Goldberg. 

På denna hemsida samlas olika mätinstrument för diverse personlighetsdrag. Vi valde att 

använda påståenden från femfaktormodellen utifrån NEO-PI-testet gällande extraversion 

(t.ex. ”Jag vill gärna synas i sociala sammanhang”) samt samvetsgrannhet (t.ex. ”Jag gör 

planer och håller mig till dem”). En stor fördel med att använda påståenden ur ett redan 

befintligt och i forskarvärlden accepterat personlighetstest är att det kännetecknas av en god 

validitet och reliabilitet (Heiman, 2002). Från testet valdes påståenden angående de två 

grundläggande personlighetsdrag, extraversion och samvetsgrannhet, som vi var intresserade 

av att studera i vår undersökning.   

Påståendena i enkäten översattes till svenska där ett så tydligt och enkelt språk som möjligt 

eftersträvades utan alltför långa frågeformuleringar, detta utan att översättningen blev alltför 

olik det engelska originalet och för att på så sätt försöka bibehålla validitet och reliabilitet. 

(Trost, 2012). För påståendena gällande personlighetsdrag användes en femgradig skala som 

var förankrad i varje ände med ordvalen ” Stämmer inte alls” samt ”Stämmer precis”. Just 

dessa ordval användes då de inte upplevdes stå för alltför extrema känslor och därför gav 

möjlighet till ett vidare svarsintervall på den femgradiga skalan (Heiman, 2002).  Minimum 

poäng gällande personlighetsdrag på enkäten var 25 och maximum var 125. Av de 25 

frågorna gällande personlighetsdrag inverterades 12 för att senare kunna beräknas korrekt.  

Deltagarna i studien fick även svara på tio påståenden gällande deras attityd till individuell 

undervisning samt lärarledd undervisning (se Appendix 1). Dessa påståenden konstruerades 
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utifrån litteratur som förklarar skillnaden mellan individuell undervisning samt lärarledd 

undervisning (Österlind, 2005), (Myndigheten för Skolutveckling, 2006), (Skolinspektionen, 

2013). I studien valdes ut vad som främst särskiljer de båda undervisningsformerna åt. Även 

dessa påståenden besvarades på en femgradig skala som förankrades med ordval i ändarna, i 

detta fall ” Mycket negativ” samt ” Mycket positiv”. Nackdelen med egenkonstruerade 

påståenden är att reliabiliteten och validiteten inte tidigare kontrollerats. Påståendena 

skapades dock utifrån syftet att vara tydliga och lättförståeliga genom att undvika alltför 

tvetydiga eller ledande påståenden och på så sätt stärka validiteten (Heiman, 2002). Få frågor 

hos deltagarna gällande vad som efterfrågades i påståendena i enkäten uppkom vilket tolkades 

som positivt för enkätundersökningens validitet. Minimum poäng gällande attityd till 

undervisning var 10 poäng och maximum var 50 poäng.  

Enkätdeltagarna i studien fick även svara på deras föräldrars utbildningsnivå. Anledningen till 

detta var att denna faktor är den som anses vara den viktigaste sociokulturella prediktorn då 

elevens skolprestation och attityd till utbildning ska studeras (Institutet för Framtidsstudier, 

2002), (SOU, 2008:69). 

Procedur  

Inledningsvis genomfördes en pilotstudie där 20 studenter från Linnéuniversitetet deltog. Den 

huvudsakliga anledningen till pilotstudien var att kontrollera homogeniteten mellan 

påståendena samt att fråga efter otydligheter i enkäten. Det fanns en god homogenitet mellan 

påståendena i pilotstudien och några otydligheter hos deltagarna registrerades inte. Den 

slutgiltiga enkäten innefattade totalt 35 påståenden, 25 påståenden angående deltagarens 

personlighetsdrag samt tio påståenden gällande dennes attityd till undervisningsform.   

För att samla in enkätmaterialet gjordes totalt sex besök på gymnasieskolan mellan den andra 

och elfte december 2013. Vid första besöket införskaffades klasslistor för att välja ut klasser 

som ansågs lämpliga att delta i enkätundersökningen. Kriteriet för urvalet var att inkludera 

stora klasser med relativt jämn könsfördelning. Det visade sig dock vara svårt att hitta klasser 

med en jämn könsfördelning. Detta resulterade i att urvalet bestod av 61 % tjejer respektive 

39 % killar. Efter att klasserna valts ut besöktes de två tillfällen. Syftet med det första 

klassbesöket var att informera om enkäten samt dela ut ett missivbrev gällande 

enkätundersökningen (se Appendix 2). Stor vikt lades vid att presentera en så lik information 

som möjligt i klasserna och samtidigt förklara att vi fanns tillgängliga för eventuella frågor 

gällande påståendena i enkäten. Syftet med det andra klassbesöket var i sin tur att samla in 
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själva enkäten. Det första informationsmötet i klasserna tog ca fem minuter och 

enkätinsamlingen tog i sin tur ca tio minuter. Vi var tillgängliga vid samtliga informations och 

insamlingstillfällen.    

Efter insamlingen av enkäterna matades data in i statistiskprogrammet IBM SPSS Statistics 

version 20. Vi inverterade de påståenden gällande extraversion samt samvetsgrannhet som 

tidigare poängterats. Därefter slogs påståendena gällande extraversion, samvetsgrannhet, 

lärarledd undervisning och individuell undervisning samman till fyra aggregerade variabler 

för vidare beräkningar.  

Etiska aspekter 

Då deltagarna i studien inkluderades från en gymnasieskola var första steget att få rektorns 

godkännande, vilket gavs mot krav att eleverna var medvetna om att deltagandet var frivilligt. 

Därför betonades det tydligt både muntligt, i missivbrevet samt i enkäten att deltagandet var 

frivilligt och helt anonymt (Heiman, 2002). Eftersom ett fåtal elever inte hade hunnit fylla 18 

ansågs det viktigt att dessa elever införskaffade målsmans underskrift för att få delta i 

enkäten, vilket gavs möjlighet till vid det första informationsbesöket.  

Påståendena i enkäten kunde i vissa fall vara av känslig karaktär vilka kunde skapa ett visst 

psykologiskt obehag (Heiman, 2002), (t.ex. ”Jag har lätt för att skaffa vänner”). Deltagarna 

fick dock tydliga instruktioner om att deltagandet var helt anonymt och frivilligt och att varje 

deltagare hade möjlighet att avbryta undersökning närhelst denne ville. Deltagarna gavs även 

kontaktinformation i missivbrevet för eventuella frågor och funderingar (Heiman, 2002). 

Ingen deltagare avstod från enkäten av etiska skäl och några frågor eller funderingar uppkom 

inte i efterhand. Vid pilotstudien fick deltagarna i slutet av enkäten ge synpunkter angående 

påståendena i en öppen fråga. Ingen deltagare poängterade att påståendena var av för privat 

karaktär utan den korta respons vi fick gällde istället hur påståendena formulerats.  

Resultat 

För att testa de fem hypoteser användes bivariat korrelation, oberoende t-test samt multipel 

regressionsanalys som statistiska metoder. Då ingen av de variabler som inkluderades i de 

statistiska metoderna var skev användes konsekvent parametriska tester. I tabell 1 presenteras 

deskriptiv data från studien. 
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Tabell 1. 

Deskriptiv data gällande samtliga variabler baserat på könstillhörighet och programval. 

___________________________________________________________________________ 

 

Faktorer                            Kön               Yrkesväg            n                M (SD)           95 % CI 

___________________________________________________________________________                                                                                 

 

Extraversion                     Killar                 SF                  16             3.50 (.59)        [3.18, 3.81]     

                                         Tjejer                 SF                  32             3.43 (.68)        [3.19, 3.68] 

                                         Totalt                 SF                  48             3.45 (.65)        [3.27, 3.64] 

 

                                         Killar                 YF                 17              3.50 (.99)        [3.13, 3.86] 

                                         Tjejer                 YF                 20              3,34 (.72)        [3.02, 3.70] 

                                         Totalt                 YF                 37              3.42 (.71)        [3.19, 3.66] 

 

Samvetsgrannhet              Killar                 SF                  16             3.09 (.60)        [2.77, 3.41] 

                                         Tjejer                 SF                  32              3.52 (.62)       [3.30, 3.75] 

                                         Totalt                 SF                  48              3.38 (.64)       [3.19, 3.56] 

 

                                         Killar                 YF                  17             3.58 (.58)        [3.02, 3.71] 

                                         Tjejer                 YF                  20             3.43 (.63)        [3.13, 3.72] 

                                         Totalt                 YF                  37             3.50 (.60)        [3.30, 3.70] 

 

Föräldrars utbildning       Killar                  SF                 16             4.69 (1.14)       [4.08, 5.29] 

                                         Tjejer                  SF                 32             4.60 (.92)        [4.27, 4.92] 

                                         Totalt                  SF                 48             4.63 (.98)         [4.34, 4.91] 

 

                                         Killar                  YF                 17            3.88 (.99)         [3.37, 4.39] 

                                         Tjejer                  YF                 20            4.30 (1.08)       [3.79, 4.81] 

                                         Totalt                  YF                 37            4.11 (1.05)       [3.76, 4.46] 

 

Individuellt arbete           Killar                   SF                 16             3.16 (.67)         [2.80, 3.52] 

                                         Tjejer                  SF                 32             3.38 (.61)         [3.16, 3.59] 

                                         Totalt                  SF                 48             3.30 (.63)         [3.12, 3.49] 

 

                                         Killar                  YF                 17            3.36 (.68)         [3.01, 3.71] 

                                         Tjejer                  YF                 20            3.67 (.58)         [3.40, 3.94] 

                                         Totalt                  YF                 37            3.53 (.64)         [3.32, 3.74] 

 

Lärarledd undervisning    Killar                   SF                 16           3.58 (.66)         [3.22, 3.93] 

                                         Tjejer                   SF                 32           3.47 (.71)         [3.21, 3.72] 

                                         Totalt                   SF                 48           3.50 (.69)         [3.30, 3.70] 
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                                         Killar                   YF                 17           3.85 (.70)         [3.49, 4.21] 

                                         Tjejer                   YF                 20           3.60 (.64)         [3.30, 3.90]  

                                         Totalt                   YF                 37           3.71 (.67)         [3.49, 3.94] 

___________________________________________________________________________ 

Not. SF = Studieförberedande gymnasieprogram. YF = Yrkesförberedande gymnasieprogram. 

N = 85. CI = Konfidensintervall. 

 

Cronbachs alpha-nivån hos påståendena gällande personlighetsdraget extraversion visade en 

god homogenitet (α = .881). Homogeniteten för påståendena gällande samvetsgrannhet 

uppvisade även de en god homogenitet (α = .772). Homogeniteten hos påståendena gällande 

attityd till lärarledd undervisning var α =  .634 och för påståendena gällande individuellt 

arbete var värdet α = .636. 

 

I hypotes ett antogs att det bör finnas att samband mellan grad av extraversion och attityd till 

undervisningsform. Den bivariata korrelationen visade inte något statistiskt signifikant 

samband mellan grad av extraversion och attityd till lärarledd undervisning (r = .087, N = 85 

p = 427, two-tailed). Något statistiskt signifikant samband mellan grad av extraversion och 

attityd till individuellt arbete fanns inte heller att hitta (r = .021, N = 85, p = .849, two-tailed). 

 

För att kunna testa hypotes två användes Pearsons korrelationsmetod då det troddes finnas ett 

samband mellan samvetsgrannhet och attityd till undervisningsform. Resultatet visade att det 

fanns ett statistiskt signifikant positivt samband mellan grad av samvetsgrannhet och attityd 

till individuellt arbete (r = .312, N = 85, p = .004, two-tailed). Ju högre grad av 

samvetsgrannhet desto mer positiv attityd till individuellt arbete hade eleverna. Det fanns 

inget statistiskt signifikant samband mellan grad av samvetsgrannhet och attityd till lärarledd 

undervisning (r = - .075, N = 85, p = .494, two-tailed). 

I hypotes tre troddes det finnas könsskillnader i attityd till undervisningsform. I detta fall 

användes ett oberoende t-test då skillnaden mellan två grupper undersöktes.  Någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan könstillhörighet och attityd till lärarledd undervisning fanns inte (t 

= 1.295, df = 83, p = .199, two-tailed). Vad det gäller könstillhörighet i relation till 

individuellt arbete fanns inte heller någon statistiskt signifikant skillnad (t = - 1.570, df = 83, 

p = .120, two-tailed).  

För att testa hypotes fyra användes återigen Pearsons korrelationsmetod för att besvara om det 

finns ett samband mellan föräldrars utbildningsnivå och attityd till undervisningsform. 
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Resultatet visade inget statistiskt signifikant samband mellan föräldrars utbildningsnivå och 

attityd till lärarledd undervisning (r = - .034, N = 85, p = .755, two-tailed). Inte heller något 

statistiskt signifikant samband mellan föräldrars utbildningsnivå och attityd till individuellt 

arbete fanns att hitta (r = -.044, N = 85, p = .686, two-tailed). En aspekt i relation till hypotes 

fyra värd att poängtera var att skillnaden i föräldrars utbildningsnivå hos elever som gick 

studieförberedande program och elever som gick yrkesförberedande program var statistiskt 

signifikant (t = - 2.337, df = 83, p = .022, two-tailed). Elever som gick studieförberedande 

program tenderade att ha högre utbildade föräldrar 

Slutligen antog hypotes fem att faktorerna grad av extraversion, grad av samvetsgrannhet, 

könstillhörighet samt föräldrars utbildningsnivå bör kunna predicera elevers attityd till 

individuellt arbete respektive lärarledd undervisning. En standard multipel regressionsanalys 

användes som statistiskt verktyg. Modellen som helhet resulterade i ett signifikant resultat (F 

(4, 80) = 2.768,  p = .033) vilken förklarade 7.8 % av variansen. Tabell 2 visar resultatet för 

varje prediktor som inkluderats i modellen. Graden av samvetsgrannhet visade sig vara den 

enda statistiskt signifikanta prediktorn i sammanhanget.  

Tabell 2. 

 

Multipel regressionsanalys med samtliga oberoende variabler för prediktion av individuellt 

arbete. 

___________________________________________________________________________  

 

Variabler                                     B              SE  B             β               95 % CI                              

___________________________________________________________________________ 

  

Extraversion                              .042            .102            .044          [-.171, .254]   

 

Samvetsgrannhet                       .305            .108            .297*        [.080, .545] 

 

Kön                                            .192            .139           .147           [-.122, .483]                  

 

Föräldrars utbildningsnivå       -.042            .066           -0.69          [-.176, .073]     

___________________________________________________________________________

Not. *p = .006. N = 85. CI = Konfidensintervall. 

 

I hypotes fem antogs även att faktorerna extraversion, föräldrars utbildningsnivå, 

könstillhörighet kunna predicera elevers attityd till lärarledd undervisning. Resultatet av den 

multipla regressionsanalysen visade dock att ingen av dessa prediktorer hade ett statistiskt 
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signifikant samband med elevers attityd till lärarledd undervisning (F (4, 80) = .633, p = 

.640).    

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om attityd till undervisning kan prediceras 

utifrån personlighetsdrag, könstillhörighet samt föräldrars utbildningsnivå. Resultatet gällande 

hypotes två visade ett statistiskt signifikant positivt samband mellan grad av samvetsgrannhet 

och attityd till individuellt arbete. Detta var ett föga överraskande resultat med tanke på att 

samvetsgranna individer tenderar att vara självdisciplinerade, självständiga och ställa höga 

krav på sig själva och sina prestationer (Fahlke & johansson, 2007). Den multipla 

regressionsanalysen visade att samvetsgrannhet var den enda statistiskt signifikanta prediktorn 

för elevers attityd till individuellt arbete. 

Det förefaller logiskt att de egenskaper som kännetecknar samvetsgrannhet är användbara 

egenskaper då det kommer till att planera och strukturerar individuellt arbete. Med tanke på 

att det i vår studie fanns en positiv korrelation mellan samvetsgrannhet och attityd individuellt 

arbetet kan detta personlighetsdrag ses som en bidragande faktor till vilka elever som väljer 

att vidareutbilda sig då vikten av individuellt arbete exempelvis på universitet ökar. För att 

återknyta till van der Flier och Kappes studie (2010) så är samvetsgrannhet en viktigare faktor 

än intelligens för att predicera utbildningsmässiga framgångar. Den ansvarsindividualisering 

som präglat gymnasieskolan sedan 1990-talet (Myndigheten för skolutveckling, 2006) menar 

vi kan ha fungerat positivt för elever med hög grad av samvetsgrannhet och deras positiva 

inställning till individuellt arbete. Elever med lägre grad av detta personlighetsdrag kan 

däremot ha blivit lidande av samma anledning, vilket inte var syftet med skolans 

individualiseringsprocess men likväl den faktiska konsekvensen.  

Begreppet kausalitet är intressant att i efterhand relatera till hypotes två. I och med den 

individualiseringsprocess som präglat skolan och som belysts i vår studie menar vi att de 

elever som deltog i vår enkätstudie är elever som är vana vid det individuella arbetssättet. 

Därför anser vi det relevant att fråga sig om eleverna utvecklat egenskaper i relation till 

samvetsgrannhet såsom att de blivit prestationsinriktade samt ansvarstagande eftersom ett 

utrymme till detta erbjudits.  

I hypotes ett troddes graden av extraversion ha ett samband med elevens attityd till 

undervisningsform. Något statistiskt signifikant samband fanns dock inte att hitta. Modern 
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lärarledd undervisning innefattar som tidigare nämnts en aktiv dialog i klassrummet där 

samtliga parter involveras (Skolinspektionen, 2013). Med tanke på att extroverta elever 

kännetecknas av att vara seminarietypen som uppskattar diskussion i större 

gruppsammansättningar (Furnham & Heaven, 1999) troddes de uppvisa en mer positiv attityd 

till lärarledd undervisning. Ett problem är dock att modern lärarledd undervisning enkelt 

övergår till mer traditionell katederundervisning med alltför stor betoning på faktaförmedling 

från lärarens sida där eleverna inte bjuds in att analysera och diskutera innehållet 

(Skolinspektionen, 2013). Möjligtvis upplevde eleverna påståendena i enkäten gällande 

lärarledd undervisning som beskrivningar av alltför traditionell och till viss del omodern 

katederundervisning som inte gynnade extroverta personlighetsdrag (se Appendix 1).  

En aspekt i relation till hypotes ett är lärarens roll i sammanhanget och om denne själv har en 

hög grad av extraversion. Vi kontrollerade i vår studie inte för lärarens personlighetsdrag som 

vi dock anser kan vara en bidragande faktor i sammanhanget. Braden & Smith (2006) 

förklarar ett en lärare med introverta drag föredrar individuellt arbetet samtidigt som dessa 

lärare har ett stort tålamod och även låter elever med introverta personlighetsdrag komma till 

tals. Lärare med hög grad av extraversion menar Braden & Smith (2006) istället graviterar 

mot extroverta elever samt mot en undervisningsform som kännetecknas av mycket 

diskussioner i klassrummet. Vi anser det därför relevant att lyfta fram lärarens egna 

personlighetsdrag i sammanhanget och att den kan ha påverkat elevens attityd till 

undervisningsform i studien. 

I hypotes tre troddes det finnas en könsskillnad i attityd till undervisningsform. Resultatet 

visade dock ingen statistiskt signifikant könsskillnad i attityd till undervisningsformerna. 

Tidigare forskning har visat att killar tenderar att ta större utrymme i den offentliga 

klassrumsdiskussionen (Einarsson, 1984). Mer aktuell forskning gällande könsskillnader 

påpekar dock att talaktivitet och utrymmet i klassrummet är mer jämnt fördelat idag än 

tidigare (Öhrn, 2002)) Detta går mer i linje med vårt resultat vilket kan ses som en positiv 

aspekt i sammanhanget. Dock är det värt att poängtera att det framförallt i det i flera av 

klasserna fanns en tydlig könsmässig snedfördelning vilket kan göra det svårt att dra slutsatser 

kring könsskillnader i dessa klasser.  

Den tydliga könsmässiga snedfördelningen i både studieförberedande samt yrkesförberedande 

klasserna kan tyda på att kön fortfarande fungerar som bärarvariabel för socialisationsmönster 

som Magnusson (2002) beskriver det där tjejer i större utsträckning väljer vissa 
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gymnasieprogram såsom barn och fritids-programmet medan killar i större utsträckning väljer 

gymnasieprogram såsom fordon och transportprogrammet. 

Vi vill återigen lyfta fram lärarens roll då könsskillnader i attityd till undervisning studeras. 

Basow (1995) visar i sin studie att tjejer och killar gav högre omdömen till lärare av eget kön. 

Överlag ansåg eleverna även att kvinnliga lärare var mer känsliga för och hänsynsfulla 

angående elevernas egna tankar och idéer i undervisningen. Samtidigt upplevde eleverna att 

manliga lärare var mer kunniga i sitt ämnesområde (Basow, 1995). I en omfattande studie av 

Jak, Koomen och Spilt (2012) fick istället lärarna bedöma vilken relation de hade till sina 

elever där resultatet visade att kvinnligare lärare ansågs sig ha en bättre relation till sina elever 

än vad manliga lärare ansåg. Samtidigt visade resultatet att både manliga och kvinnliga lärare 

hade mer dispyter med killar än tjejer i klassrummet. Detta kan knytas an till introduktionen 

där det förklarades att killars generella interaktionsövertag gentemot tjejer till viss del kan 

förklaras av att de får fler tillsägelser av läraren. Det känns därför relevant att belysa lärarens 

roll som en betydande variabel i sammanhanget, både utifrån dennes personlighetsdrag samt 

könstillhörighet.  

Resultatet gällande hypotes fyra visade inget statistiskt signifikant samband mellan föräldrars 

utbildningsnivå och attityd till undervisningsform. En tanke var att elever med lägre utbildade 

föräldrar uppskattar mer lärarledd och strukturerad undervisning då de ofta har mindre 

erfarenhet av att ta eget ansvar för akademiska studier (Broady, 2002) samt att lägre utbildade 

föräldrar förespråkar vikten av att lyssna till auktoritet och lyda regler (Kohn, Naoi, 

Schoenbach, Schooler & Slomczynski, 1990). 

Vad vi tror kan ha påverkat resultatet gällande hypotes fyra är det faktum att påståendena i 

enkäten gällande attityd till undervisningsform var relativt övergripande. Då deltagarna i 

studien går fem olika program finns det flera undervisningssituationer som är unika för ett 

specifikt program, exempelvis läser fordons och transport-programmet 1 450 gymnasiepoäng 

av totalt 2 500 i karaktärsämnen som är unika för just det programmet (Skolverket, 2011). Det 

är alltså endast ett visst antal kurser som samtliga elever i enkätstudien läser. I vissa praktiska 

kurser såsom transportteknik på fordons och transport-programmet samt finsnickeri på 

hantverksprogrammet krävs möjligtvis en mer lärarledd undervisningsform än i exempelvis 

kärnämnen såsom svenska och engelska. Undervisning är därför väldigt brett som begrepp 

och i relation till att en enkätfråga bör vara känslig och precis i sitt uttryck för att kunna mäta 

skillnader hos deltagarna (Heiman, 2002) kan de tio påståendena gällande 
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undervisningsattityd enligt oss upplevas som alltför få och således påverka resultat gällande 

hypotes fyra. Mer forskning krävs för att stärka dessa påståendens validitet och reliabilitet. 

I studiens resultat i relation till hypotes fyra visade det sig att elever på studieförberedande 

program hade statistiskt signifikant högre utbildade föräldrar än elever som gick 

yrkesförberedande program. Den sociala snedrekrytering som belystes i introduktionen 

(Börjesson & Broady, 2008) tycks det finnas tendenser till även i vår studie vilket kan tyda på 

att föräldrars utbildningsnivå som sociokulturell faktor är av avgörande betydelse för elevens 

utbildningsnivå.    

Metoddiskussion  

Med tanke på att endast en av fem hypoteser överrensstämde med resultatet bör 

undersökningen rannsakas. Extraversion som personlighetsdrag är intressant att belysa i 

relation till social önskvärdhet. Med social önskvärdhet menas att deltagare exempelvis i en 

enkät anpassar svaren efter vad som anses vara normen för att inte sticka ut och uppfattas som 

avvikande (Heiman, 2002). Individer tenderar att värdera sig själva och personer i deras 

närhet högre i jämförelse med främlingar gällande personlighetsdrag med hög grad av social 

önskvärdhet (Clark, Davis, Farley, Pedregon & Wood, 2011). Som tidigare nämnts finns 

stereotypa uppfattningar om att extroverta egenskaper såsom att prata mycket och agera 

utåtriktat är tecken på intelligens (Rentfrom & Swann, 2001). Vi menar att även deltagarna i 

studien generellt upplever hög grad av extraversion som något eftersträvansvärt vilket kan ha 

påverkat deras enkätsvar.  

Social önskvärdhet menar vi även kan ha påverkat resultatet gällande andra delar av enkäten. 

Könsmässiga stereotyper är sedan länge rotade i skolan där tjejer ofta förväntas vara flitiga 

och hjälpsamma medan killar ofta har en mer negativ inställning till skolan och dess 

undervisning (SOU, 2009:64).  I klassrummet förstärks ofta, genom elevernas samspel med 

varandra och med läraren, de stereotyper som redan finns i samhället och eleverna markerar 

ofta deras könstillhörighet genom att leva upp till dessa (SOU, 2010:51). En möjlighet att 

kontrollera för social önskvärdhet var att inkludera kontrollfrågor för att på så sätt öka 

studiens validitet (Heiman, 2002).  

Vad som vi tror till stor del kan ha påverkat resultatet var de tio påståenden gällande 

undervisningssyn. Dessa konstruerades på egen hand där det, med stöd från litteraturen, 

försöktes sammanfatta vad som i stora drag kännetecknar de två undervisningsformerna. 
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Dessa påståenden resulterade dock i ett relativt lågt Cronbachs alpha-värde vilket tyder på att 

det krävs mer tid att skapa ett test med hög validitet och reliabilitet. Genom uppföljningstester 

kan dock ett mer tillförlitligt test skapas som mer precist mäter attityd till undervisningsform 

(Heiman, 2002). Vår studie kan dock ses som en första pilotstudie i sammanhanget.  

Innan enkäten delades ut hade en god idé varit att kort instruera eleverna om att ha ett visst 

ämne i bakhuvudet då de besvarade enkäten, exempelvis ett kärnämne såsom svenska eller 

engelska vilket samtliga gymnasieelever läser. Detta för att skapa en mer gemensam tilltänkt 

undervisningssituation. Som tidigare nämnts läser eleverna i studien gymnasiekurser som är 

specifika för deras gymnasieprogram vilket möjligtvis resulterade i en stor variation av vad 

eleverna trodde menades med lärarledd undervisning respektive individuellt arbete. 

Den femgradiga skala som användes i enkäten kan ses som problematisk då den gav möjlighet 

till ett helt neutralt svarsalternativ. Detta neutrala alternativ används mer frekvent då 

påståendena kan väcka ett visst obehag (Heiman, 2002). Som tidigare nämnts fanns i enkäten 

vissa påståenden gällande extraversion som möjligtvis kan väcka obehag. Exempelvis en 

sexgradig skala hade därför möjligtvis varit ett bättre alternativ. Ett val som i efterhand 

uppfattas som märkligt var att olika ordval för att beskriva ytterligheterna på den femgradiga 

skalan användes då personlighetsdrag och attityd till undervisning skulle beskrivas. ”Stämmer 

precis” och ”Stämmer inte alls” är begrepp som vi menar kunde ha används även hos 

påståendena gällande undervisningsattityd. Dock uppstod få frågor gällande enkätinnehållet 

hos deltagarna vilket tydde på att den trots detta var enkel att förstå. 

Den svarsskala som användes för att mäta föräldrars utbildningsnivå kan i efterhand upplevas 

som mindre genomtänkt utifrån det faktum att en elev som exempelvis har en 

universitetsutbildad mamma samt grundskoleutbildad pappa får ett gemensamt 

utbildningsvärde på fyra poäng. En elev som har två gymnasieutbildade föräldrar får även den 

en gemensam utbildningsnivå på fyra poäng. Validiteten gällande denna mätskala kan därför i 

efterhand ifrågasättas.  

Förslag på vidare forskning 

Ett personlighetsdrag såsom extraversion eller samvetsgrannhet består av ett antal 

underkategorier. Exempelvis innefattar det grundläggande personlighetsdraget extraversion 

underkategorier i form av sällskaplig, aktiv, pratsam och impulsiv (Fahlke & Johansson, 

2007). I större undersökningar, exempelvis då McCrae och Terracciano (2005) undersökte 
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personlighetsdrag i 50 olika kulturer, studeras ofta dessa underkategorier var för sig då de, 

även om det finns stora likheter, belyser till viss del skilda egenskaper. Det hade i framtida 

studier varit intressant att studera varje underkategori till extraversion och samvetsgrannhet 

för sig i relation till elevens undervisningsattityd. Detta för att för att få en mer detaljerad bild 

av vilka personlighetsdrag som möjligtvis kan påverka en elevs inställning till undervisning. 

Även de övriga tre grundläggande personlighetsdragen från femfaktormodellen hade varit 

intressant att inkludera för att få en så komplett bild som möjligt av personlighetens betydelse 

för elevers attityder till undervisningsform.  

Att inkludera betyg som faktor i studien hade varit intressant då det på ett tydligt och konkret 

sätt visar på hur väl en elev presterar i skolan och att jämföra detta med elevens 

personlighetsdrag och sociokulturella bakgrund kan enligt oss ge en ytterligare dimension av 

studien.  

Ett intressant vidare forskningsförslag hade även varit att utveckla studien mot mer 

longitudinell och experimentell karaktär där eleverna studeras under en längre tid för att 

undersöka attityd till undervisning genom olika skolår samt i relation till de redan inkluderade 

faktorerna. Alternativt att låta flera elevgrupper erfara olika undervisningsformer för att 

därefter göra komparativa studier hade varit intressant i ett vidare forskningssyfte.  
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Appendix 1 

 
Kön:        Kille             Tjej 

Vilket år är du född?:            

Ringa in din mammas och pappas högsta utbildningsnivå: 

Mammas utbildningsnivå:       Grundskola         Gymnasium          Universitet/Högskola 

Pappas utbildningsnivå:           Grundskola         Gymnasium          Universitet/Högskola 

 

Del 1. Nedan följer ett antal frågor gällande skolundervisning. Du anger ditt svar genom att 

ringa in den siffra du anser passar din inställning. Tänk på att det finns inga rätt eller fel svar, 

utan du anger det svarsalternativ som stämmer bäst in på vad du tycker. Följande tio 

påståenden efterfrågar din attityd till individuell undervisning samt lärarledd undervisning. 

1. Jag föredrar valfrihet och självständigt arbete i ett undervisningssammanhang 

Mycket negativ          1         2        3       4       5      Mycket positiv 

2. Jag föredrar regler och en tydlig struktur i ett undervisningssammanhang  

Mycket negativ          1         2        3       4       5      Mycket positiv 

3. Jag föredrar att på egen hand leta och analysera information i ett 

undervisningssammanhang 

Mycket negativ          1         2        3       4       5      Mycket positiv 

4. Jag föredrar att läraren förmedlar information som sedan klassen tillsammans 

diskuterar med läraren som övergripande ledare  

Mycket negativ          1         2        3       4       5        Mycket positiv 

5. Jag föredrar att främst på egen hand planera och strukturerar min 

arbetsprocess i ett undervisningssammanhang 

Mycket negativ          1         2        3       4       5      Mycket positiv 
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6. Jag föredrar att läraren hjälper mig att planera och strukturerar min 

arbetsprocess  

Mycket negativ          1         2        3       4       5        Mycket positiv 

7. Jag föredrar att läraren fungerar som handledare där denne låter mig ansvara 

för min egen arbetsprocess 

Mycket negativ          1         2        3       4       5      Mycket positiv 

8. Jag föredrar att läraren fungerar som en ledare och tydligt hjälper mig att 

ansvara för min arbetsprocess 

Mycket negativ          1         2        3       4       5        Mycket positiv 

9. Jag föredrar att varje elev i klassen arbetar med det moment denne för tillfälligt 

anser är viktigast i arbetsprocessen 

Mycket negativ          1         2        3       4       5      Mycket positiv 

10. Jag föredrar att eleverna i klassen tillsammans arbetar med samma moment i en 

arbetsprocess.  

Mycket negativ          1         2        3       4       5      Mycket positiv 
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Appendix 2 

 
Hej! 

Vi heter Jonathan, Harriet och Valbona och studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver 

för tillfället vår C-uppsats i psykologi. Syftet med arbetet är att studera hur gymnasieelever i 

årskurs tre upplever sig själva och vilken attityd de har till undervisningsformer i skolan.  

Det är helt frivilligt att delta i enkätundersökningen även om vi gärna ser att så många som 

möjligt vill delta. I enkäten tar ni ställning till ett antal korta påståenden där ni fyller i på en 

skala 1-5 hur väl ni anser påståendet passar/inte passar in på er själva. Det finns inget rätt eller 

fel svar utan det viktiga är att ni följer er egen åsikt gällande påståendet. För att resultatet ska 

bli så bra som möjligt är det viktigt att ni svarar på alla påståenden. Det är också av stor 

betydelse att ni är medvetna om att ni är helt anonyma under hela processen. Vi kommer att 

arbeta med materialet i datorn där varken vi eller någon annan kommer att kunna känna igen 

någon elevs svar. Resultatet av arbetet kommer vi att presentera den 14 januari på ett 

seminarium tillsammans med övriga klassen, handledare och examinatorer.  

Om ni är intresserade av att ta del av resultatet då uppsatsen är klar eller om ni har frågor och 

funderingar så tveka inte att höra av er till oss.  

Jonathan Larsson:  

Harriet Ochen:  

Valbona Shahini:  

 

Tack för er uppmärksamhet! 

 
 

 


