
-+   

 LÄRARPROGRAMMET 

Personlighetsdrag, lärande och betyg 
Extroverta idrottare och samvetsgranna naturvetare? 

Per G Olsson 



Linnéuniversitetet 
Institutionen för utbildningsvetenskap (UV) 
 
Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 
  Lärarprogrammet, KPU 
 
Titel: Personlighetsdrag, lärande och betyg 
Extroverta idrottare och samvetsgranna naturvetare? 
  
Författare: Per G Olsson 
Handledare: Inger Edfors Institutionen för kemi och biomedicin 
 

SAMMANFATTNING 
 

I detta arbete har samband mellan personlighetsdrag definierade enligt Femfaktor-modellen 
gentemot strategier för lärande och erhållna betyg undersökts.  53 gymnasieelever på 
naturvetarprogrammet samt 6 lärare deltog i studien.   
En tidigare rapporterad association mellan höga idrottsbetyg och extraversion (t.ex. hög 
självsäkerhet, mera utåtriktad, mer spänningssökande) var statistiskt signifikant även i denna 
studie.  Två andra personlighetsdrag, vänlighet/värme samt känslomässig stabilitet, visade även 
signifikans, p<0,05, gentemot höga betyg i biologi/kemi. Hypotesen att lärare tenderar att ge högre 
betyg till elever som har likande personlighetsdrag som de själva kunde inte verifieras i denna 
studie. I studien fanns exempel på lärare som gav högsta betyg till elever vars personligheter i 
vissa avseenden var motsatta lärarens. 
Då personlighetsdrag ställdes gentemot lärande, både i enkät och intervjuer, pekade resultaten på 
att elever har olika strategier för att underlätta sitt lärande och det som fungerar för en elev kan 
vara ineffektivt för andra. Detta understryker vikten av att läraren varierar undervisningen så att 
inte bara en strategi för lärande premieras. 
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1 INTRODUKTION 
 
Under min lärarutbildning har jag ett par gånger fått höra att lärare tenderar att ge högre betyg till 
elever som liknar dem själva.  Även om det inte låter otroligt saknas belägg för att så är fallet, 
skulle det stämma finns det en inbyggd orättvisa i dagens skola som baserar sig på 
personlighetsdrag snarare än måluppfyllelse. Är lärarkåren också dominerad samma typ av 
personlighet som de framgångsrika eleverna?  Att vara organiserad, nyfiken och vänlig låter ju 
som utmärkta egenskaper hos en lärare.  Är sambandet mellan höga betyg och att vara ordningsam 
av nödvändighet eller premieras elever med vissa personlighetsdrag omedvetet eftersom de liknar 
lärarna?  Det var några av frågeställningarna som gjorde att jag ville titta närmare på hur 
personligheter påverkar lärandet. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Personlighet 
 
Vi har alla en personlighet.  Termen personlighet kan sägas beskriva en individs karakteristiska 
mönster av tänkande, känslor och beteende. En personlighetstyp är ett bestående beteendemönster 
där de kvaliteter personligheten har är genomgående över tid och i olika situationer (Engler, 
2009).  Dock förändrar man inte sällan gradvis sin personlighet under livet.  Det finns en mängd 
olika sätt att beskriva personlighetsdrag, t.ex. nyfikenhet, utåtriktad, medkänsla, undvikande av 
monotoni samt trygghet, och flera av dessa överlappar med varandra eller kan ses som motsats till 
varandra.  Likaså finns idag ett otal olika tester där en eller flera personlighetsdrag bedömts.  Ett 
vanligt test, speciellt inom karriärcoachning och hos storföretags Human Resources avdelningar, 
är Myers-Briggs Type Indicator som bygger på Carl Gustaf Jungs personlighetspsykologiska 
teorier.  Detta test ger ett resultat där en individ klassas som en av sexton möjliga 
”personlighetstyper” (Myers & McCaulley, 1985).  Andra populära tester bygger på 
Femfaktorteorin, eller "Big Five", som beskriver personlighetsdrag baserade på fem oberoende 
dimensioner, men som inte definierar några diskreta ”personlighetstyper” (Pervin & John, 2001).  

Historiskt har beskrivningar av personlighetstyper ofta använts generaliserande och inte sällan 
baserat sig på fördomar.  I svenska uppslagsverk från början av förra seklet beskrivs t.ex. zigenare 
så här: ”Till karakteren skildras zigenarna numera öfverallt som lättjefulla, lögnaktiga och 
hämdgiriga, än krypande, än oförskämdt pockande, allt egenskaper, som äro en naturlig följd dels 
af deras kringflackande lif, dels ännu mer af deras lott att nästan öfverallt vara föremål för avsky 
och förakt (Nordisk Familjebok, 1922).  Senare forskning visar dock tydligt att man inte kan 
generalisera personligheter baserat på etnisk bakgrund, utseende eller religiös övertygelse 
(McCrae, 2002). 

Människors personlighet formas av både ärftliga faktorer och miljöfaktorer.  Man har gjort 
beräkningar av hur stor del av variationen som är genetiskt betingad genom tvillingstudier där man 
studerat personlighetsdragen hos både enäggstvillingar och tvåäggstvillingar som växt upp 
tillsammans eller växt upp i olika miljöer (Tellegen et al. 1988).  Resultaten visar att i grova drag 
ungefär hälften av skillnaden i personlighet mellan olika människor är ärftlig och den andra halvan 
beror av miljöpåverkan (t.ex. uppväxtmiljö) och individuella (personliga erfarenheter, slumpvisa) 
variationer.  Ett fynd i undersökningarna är att påverkan av uppväxtmiljön, t.ex. uppfostran, är 
relativt liten, i storleksordningen 0-20% beroende på vilket personlighetsdrag man studerar (Rhee 
& Waldman, 2002).  
Det är dock förmodligen så att vissa drag, som t.ex. hur extrovert/introvert man är, påverkas till 
större del av ärftliga faktorer, medan andra, som att söka omväxling, styrs nästan helt av 
miljöfaktorer (Pedersen et al 1988; Bouchard Jr & Loehlin, 2001).  Individer förändrar också inte 
sällan sin personlighet under livet främst beroende på miljöfaktorer, vilket kan göra att betydelsen 
av de ärftliga faktorerna minskar ju äldre en individ blir.  

2.2 Personlighetsdrag, IQ och betyg 
Under de senaste åren har studier genomförts vilka visar att elever med vissa personlighetsdrag; 
väl organiserade, nyfikna och vänliga, har klart bättre förutsättning att lyckas i skolan (Poropat, 
2009; Rosander et al, 2011, Rosander & Bäckström, 2012).  Att vara väl organiserad är associerat 
med höga betyg under hela skoltiden, sambanden mellan övriga personlighetsdrag och goda betyg 
minskar med åldern (Poropat, 2009).  Det är också i linje med den studie där man visar att (själv-) 
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disciplin är viktigare än IQ för att uppnå höga betyg hos 13-14-åringar (Duckworth & Seligman, 
2005). 
Även om IQ inte är ett personlighetsdrag, så påverkas en individs  resultat på IQ-test av genetik 
och miljöfaktorer.  Det har visats att IQ hos adopterade barn under uppväxten liknar 
adoptivföräldrars IQ för att vid vuxen ålder (18 år) endast uppvisa association med de biologiska 
föräldrarnas IQ och inte längre med adoptivföräldrarnas.  I detta fall ökar betydelsen av ärftliga 
faktorer under uppväxten och blir till sist mer dominerande än den miljöeffekt som 
adoptivföräldrarna haft (Bouchard, 1998; McGue, et al, 1993; Plomin et al, 1997; Plomin & 
Petrill, 1997; Petrill & Wilkerson, 2000).  Det är inte osannolikt att samma sak kan gälla för 
åtminstone en del personlighetsdrag.  
 

2.3 ”The Big Five” – framväxten av Femfaktorteorin 
Femfaktorteorin har sin grund i ”trait”, ungefär karaktärsdrag, -teorin (engelska termen används 
ofta även på svenska) och har identifierats av flera olika från varandra fristående forskargrupper 
(Digman, 1990).  De olika grupperna genomförde stora undersökningar genom t.ex. frågeformulär 
för att identifiera underliggande personlighetsdrag och dessa kunde till stor del, men långt ifrån 
helt, sammanfattas i Femfaktorteorin (”The Big Five”) (Allport & Odbert, 1936; Cattell et al, 
1957; Tupes & Christal 1961; Norman, 1963; Atkinson et al, 2000; Poropat). 2009). 
En tidig teoretiker inom trait-psykologin var Gordon W. Allport (Allport & Odbert, 1936).  
Allport definierade tre typer av personlighetsdrag, ”Cardinal traits” (ungefär kärn-karaktärsdrag), 
”Central traits (centrala karaktärsdrag)” och ”Secondary dispositions (sekundära läggningar)”, 
baserat på hur konsekvent en person följer ett beteendemönster (Pervin & John, 2001).  
En annan viktig trait-psykologisk teoretiker var Hans J. Eysenck som byggde vidare på Charles E. 
Spearmans introduktion av statistiska modeller inom psykologin under början av 1900-talet.  
Eysenck menade att personlighetsdrag som ofta är relaterade till varandra kan kopplas samman till 
så kallade superfaktorer.  Ett exempel på en superfaktorn extraversion består av drag som att vara 
social, aktiv och livlig. (Matthews et al, 2003)  

Eysenck definierade tidigt två grundläggande dimensioner i personligheten, introversion-
extraversion och neuroticism (känslomässig stabilitet). För att försöka förklara ytterligare delar av 
den variation i personligheter han noterade lade han till en tredje personlighetsdimension, 
psykoticism där faktorer som egoism och intensitet ingick (Eysenck & Eysenck, 1968)  

  



 

 

7 

En tredje viktig teoretiker inom trait-psykologin är Raymond B. Cattell.  Han menade att 
mänskligt beteende är komplext och innefattar många olika variabler och att bara studera en eller 
två av dessa inte är tillräckligt.  För att kunna hantera detta förordade Cattell multivariata metoder, 
t.ex. faktoranalys och principalkomponentanalys, som beräknar relationen mellan flera variabler 
samtidigt. (Pervin & John 2001).  

Cattell önskade skapa en mer enhetlig terminologi för att beskriva personlighetsdrag.  Han 
samlade stor mängd termer och använde dessa i frågeformulär i olika grupper för att sortera bort 
synonyma och överlappande termer. Cattell fann 16 faktorer som han beskrev som ”de 
huvudsakliga personlighetsdragen”.  Slutprodukten var ett frågeformulär: Sixteen Personality 
Factor Questionnarie (16PF).  Detta frågeformulär har succesivt förbättrats och innehåller i dag 
185 frågor (Cattell 1947; Cattell 1950; Cattell & Cattell 1995; Anastasi & Urbina 1997).   Då 
andra forskare har använt Cattells 16PF som grund för personlighetsforskning, har de inte kunnat 
återupprepa fyndet av så många som sexton faktorer, utan oftast bara mellan fyra och sju stycken. 
Ett tidigt försökt att bekräfta Cattells resultat gjordes av Donald W. Fiske och resulterade i en 
lösning med fem faktorer och var den första versionen av den så kallade femfaktor-modellen 
(”The Big Five”, Anastasi & Urbina, 1997). 
Allport, Eysenck och Cattell har alla sett ”traits” som den grundläggande delen av personligheten, 
men har använt olika många faktorer för att beskriva den. Under 1980- till tidiga 1990-talet 
framväxte en samsyn om att fem dimensioner beskriver dominerande delarna av en personlighet 
(ex Digman & Takemoto-Chock, 1981; Hogan, 1983; John, 1990; McCrae & Costa Jr, 1992; 
Roberts et al, 2007). Dessa fem personlighetsdimensioner är kända som ”The Big Five” (Pervin & 
John, 2001).  
Lewis R. Goldberg har utvecklat ett sätt att kvantifiera personlighetsdrag genom att använda 
beskrivande adjektiv med par av motpoler, t.ex. nyfiken mot försiktig.  Goldberg har startat 
organisationen ”The International Personality Item Pool” (IPIP) där man jämför olika befintliga 
personlighetstest, t ex 16PF och NEO-PI-R (se nedan), och de som så önskar kan skapa egna 
motpolspar och jämföra dem med personlighetsdimensionerna i de befintliga testen.  Tanken är att 
genom att kontinuerligt jämföra olika metoder så kan man förfina testmetoderna (Eber, 2005).  
Ett likande formulär har utarbetats av Paul T. Costa, Jr. och Robert R. McCrae.  Costas & McCrae 
nuvarande formulär är NEO- Personality Inventory (NEO-PI) (McCrae et al, 2005) och 
överenstämmer väl med det formulär IPIP använder.  Costa & McCrae strävar efter att mäta sex 
faktorer för var och en av personligheternas huvuddimensioner.  För att lättare komma ihåg de fem 
olika personlighetsdimensioner man mäter i ”Femfaktorteorin” brukar man tala om dem med 
förkortningen OCEAN (eller alternativt CANOE) för de engelska namnen på faktorerna vilka är 
sammanfattade i Tabell1. 
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Tabell 1. 

 De fem Personlighetsdimensionerna i Femfaktateorin översatt från Goldberg (1981) och 
med ingående komponenter enligt Costa & McCrae (1991).    

Personlighets-
dimension 

Openness 
(öppenhet) 

Conscientiousness 
(samvetsgrannhet) 

Extraversion 
(extraversion) 

Agreeableness 
(vänlighet, 
värme) 

Neuroticism 
(känslomässig 
stabilitet) 

Speglar: Kreativitet, 
intellektuell 
nyfikenhet, 
sökande efter 
omväxling 

Självdisciplin, 
plikttrogenhet, 
målinriktning; 
planering mot 
spontanitet 

Självsäkerhet, 
utåtriktad mot 
inåtriktad. 

Medkännande, 
samarbetsvillighet 
mot misstänksamhet 

Tendens att lätt 
kunna uppleva 
obehagliga känslor 
t.ex. ilska, ångest, 
depression 

Motpoler 

 

Nyfiken 

Försiktig 

Organiserad 

Lättsam 

Energisk 

Reserverad 

Vänlig 

Känslokall 

Trygg 

Känslig 

Ingående 
komponenter  

Fantasy 
(Fantasi) 

Aesthetics 
(Estetiskt 
sinne) 

Feelings 
(Känslor) 

Actions 
(Handlingar) 

Ideas (Idéer) 

Values 
(Värderingar) 

 

Competence 
(Kompetens) 

Order 
(Ordningsamhet) 

Dutifulness 
(Plikttrogenhet) 

Achievement Striving 
(Strävan) 

Self-Discipline 
(Självdisciplin) 

Deliberation 
(Opartiskhet) 

Warmth (Värme) 

Gregariousness 
(Grupptillhörighet) 

Assertiveness 
(Bestämdhet) 

Activity 
(Handlingsförmåga) 

Excitement Seeking 
(Spänningssökande) 

Positive Emotion 
(Positiv 
grundinställning) 

Trust (Tillit) 

Straightforwardness 
(Rättframhet) 

Altruism 
(Osjälviskhet) 

Compliance 
(Tillmötesgående) 

Modesty 
(Blygsamhet) 

Tendermindedness 
(Sympati) 

Anxiety (Oro) 

Hostility 
(Fientlighet) 

Depression 
(Nedstämdhet) 

Self-Consciousness 
(Självmedvetande) 

Impulsiveness 
(Impulsivitet) 

Vulnerability to 
Stress 
(Stressotålighet) 
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2.4 Stökiga pojkar och tysta flickor - olika personlighetsdrag? 
Skolan beskrivs ofta som en plats där stökiga pojkar stjäl uppmärksamhet i klassrummen på de 
tysta flickornas bekostnad (Öhrn, 1990; Gulbrandsen, 1994; Gens, 2002).  Beskrivningar av 
situationen i klassrummen återkommer till att pojkarna stjäl strålkastarljuset: ”Pojkarna får ordet 
genom att läraren ger dem en fråga utan att de räckt upp handen”; ”Tre gånger så ofta får pojkarna 
ordet på det sättet” (Einarsson & Hultman, 1984, s.105).   Samtidigt visar sammanställningar av 
betygen entydigt att flickorna som grupp klarar sig bättre än pojkarna; år 2012 var genomsnittet av 
meritvärdet i årskurs 9 i snitt 223,8 för flickor och 199,5 för pojkar (Skolverket 2012). 
Men alla pojkar är inte stökiga, och alla flickor sitter inte tysta och studier publicerade under de 
senaste åren visar att elever med vissa personlighetsdrag, väl organiserade, nyfikna och vänliga, 
har klart bättre förutsättning att uppnå högre betyg i dagens svenska skola.  Det är inte otänkbart 
att man bland de tysta eleverna (flickorna i schablonbilden) finner de vänligaste och mest väl 
organiserade åren (Rosander et al 2011, Rosander & Bäckström 2012). 

Skolan har ett ansvar att alla elever skall kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  
Skollagen (SFS 2010:800) lyder: 

Kap1 
4 § Utbildningen … ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära.  
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Kap3 
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i 
sin kunskapsutveckling. 

Kap5 
3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
som präglas av trygghet och studiero. 

Detta innebär om man drar det till sin spets att slarviga respektive organiserade elever skall ges 
likvärdig möjlighet att utvecklas.   
Förutom personlighetsdrag påverkar även andra, externa, faktorer elevernas lärande och erhållna 
betyg.  Studier har visat att flickornas betyg i högre utsträckning än pojkarnas betyg influeras av 
sociala faktorer, t.ex. av föräldrarnas engagemang i skolarbetet (Cliffordson et al 2008).  Flickor 
löper också större risk att känna sig deprimerade än pojkar, och även om detta främst gäller flickor 
som inte klarar sig så bra i skolan så har även de mest högpresterande flickorna större risk att 
känna sig nedstämda än pojkar (Pomerantz et al, 2002).  En annan faktor är föräldrarnas 
utbildningsnivå som visar mycket starkare samband till elevernas betyg än om föräldrarna är 
födda i Sverige eller utomlands (Palaszewski & Auer ,2006). 
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3 SYFTE 
I detta arbete undersöks om det finns samband mellan individers personlighetsdrag och hur de 
bedöms i skolan.  I anslutning till detta undersöks också om elevernas val av strategier för lärande 
hänger samman med deras personlighetsdrag.   
En mängd frågor kan ställas i anslutning till hur skolan hanterar och bedömer elever med olika 
personlighetsdrag: Ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar idag?  
Enligt Skolverkets sammanställning (Skolverket 2012) så misslyckas ju pojkar som grupp oftare 
än flickor att uppnå godkänt betyg, men om man tar nyligen publicerade studier i beaktande 
(Rosander et al, 2011; Rosander & Bäckström, 2012) kan man ställa sig frågan om det inte snarare 
handlar om en svårighet att få elever med vissa personligheter engagerade och intresserade snarare 
än kön/genus. Är det så att tysta pojkar får bättre meritvärde än de ”stökiga”?  Får ”stökiga” tjejer 
lika låga betyg som de stökiga killarna?  Är det en fråga om kön eller om elevens personlighet?  
Om så är fallet, vilken typ av undervisning skulle kunna fungera bättre för de elever som nu 
missgynnas? 
Denna studie försöker belysa några av aspekterna genom att söka svar på följande 
frågeställningar: 

• Finns det ett samband mellan elevens ”personlighetsdrag” och vilket betyg eleven får? 

• Är det olika ”personlighetsdrag” som når höga/låga resultat i olika ämnen – speciellt då kemi 
och biologi? 

• Ger läraren högre betyg till elever med liknande personlighetsdrag som de själva har? 

• Påverkar ”personlighetsdragen” vilken typ av strategi för lärande som eleven väljer? 
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4 MATERIAL OCH METOD 

4.1 Undersökningsdeltagare  
Femtiotre elever (27 flickor och 26 pojkar) studerande naturvetarprogrammet vid en kommunal 
gymnasieskola i medelstor stad i Västsverige samt sex av elevernas lärare har deltagit i 
undersökningen.  Tjugoen elever i årskurs ett (12 flickor och 9 pojkar), sexton i årskurs två (10 
flickor och 6 pojkar) samt sexton i årskurs tre (5 flickor och 11 pojkar). Deltagandet var frivilligt 
och eleverna kunde välja att inte svara eller avsluta, svarsfrekvensen var 90 %, vilket var samtliga 
som var närvarnde vid testtillfället.  Medelåldern hos eleverna var 17,0 år. 

4.2 Bedömning av personlighetsdrag  
I studien har Femfaktorteorin använts för att undersöka de olika ingående ”dimensionerna” både 
separat och i kombination, utan att dela in personer i ”personlighetstyper” samt med en metod som 
är omfattande vetenskapligt testad och förankrad.  Samtliga elever och lärare fick fylla i dels ett 
IPIP50-formulär, med 50 frågor/påståenden, hämtat från IPIPs hemsida (http://ipip.ori.org) och 
översatt till svenska (se bilaga 2).  Detta formulär är det minst omfattande av de som används 
internationellt, men har fördelen att dess resultat kan jämföras med publicerade studier som 
använder detta eller mer omfattande formulär (Goldberg et al. 2006). I tillägg fick elever och 
lärare svara på frågor om social bakgrund, ålder, kön, familjesituation etc. samt frågor om vilka 
typer av undervisning och inlärning man föredrar av den som förekommer på skolan (se bilagorna 
2 & 3).  Då många lärare försöker ge eleverna inflytande genom att låta dem påverka vilken typ av 
undervisning som skall användas på ett avsnitt söktes eleverna åsikt om vad de tyckte bäst om och 
vad de ansåg som lärorikaste sätten.  Eleverna fyllde i enkäten anonymt med en kod som endast en 
oberoende lärare kände till, med hjälp av koden kunde betyg och enkätsvar kopplas samman 
samtidigt som anonymiteten bevarades så att eleverna skulle våga svara ärligt på frågorna.  
Lärarna var så få att svaren på deras frågor identifierade dem, så de använde sin lärarsignatur som 
identifikation. 
 De ifyllda IPIP50 formulären omvandlades till ”poäng” för de olika dimensionerna 
(”Openess”, ”Conscientiousness”, ”Extraversion”, ”Agreeableness” & ”Neuroticism”) enligt 
instruktionerna från IPIP (http://ipip.ori.org/New_IPIP-50-item-scale.htm).  Varje dimension 
täcktes av tio frågor med svarsalternativ ”Stämmer inte alls”, ”Stämmer dåligt”, ”Varken eller”, 
”Stämmer väl” & ”Stämmer helt”.  Svaret på varje fråga omvandlas sedan till ett värde mellan 1 
och 5, där 3 motsvarar "varken eller".  Varje personlighetsdimension sammanställs från svar på 10 
av frågorna, således kan varje dimension få högst 50 (värdet 5 på alla frågor) och lägst 10. 30 
poäng motsvarar då en helt ”balanserad” personlighet för respektive dimension. D.v.s. 30 poäng i 
”Openess” speglar en personlighet som ligger mitt emellan nyfiken och försiktig, 50 pekar på en 
väldigt nyfiken och 10 på en väldigt försiktig personlighet (Goldberg, 1992).   
I de fall (3 av 2650) som eleven inte gav något svar på en enstaka fråga blev summan för den 
personlighetsdimension gäller lägre då man då bara summerat från 9 frågor, dvs summan blev 
mellan 9 och 45. För att hantera detta har ett icke-svar givits värdet 3, dvs som om svaret varit 
"varken eller" eftersom 0 skulle innebära ett svar extremare än ”Stämmer inte alls” / ”Stämmer 
helt”.  

De engelska termerna (”Openess”, ”Conscientiousness”, ”Extraversion”, ”Agreeableness” & 
”Neuroticism”) har inte översatts för att inte riskera begreppsförskjutningar då svenska termer inte 
alltid helt motsvarar de engelska. 
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4.3 Hemmiljö och strategier för lärande och undervisning 
Eleverna fick svara på 20 frågor (se bilaga 3) om bl.a. social bakgrund och vilken typ av 
undervisning de föredrar, samt vilken de tycker är effektivast.  Formuläret innehöll bl.a. en 
kontrollfråga, ” På skolarbete i hemmet (läxor, hemuppgifter etc.) lägger jag X tim”.  Svaret på 
den frågan förväntas visa association med personlighetsdimensionen “Conscientiousness” och 
avsågs därför fungera som en inre validering av metoden. 
Lärarnas formulär var kortare (11 frågor, bilaga 4) och innehöll frågor om undervisningsmetoder 
samt vad som gjorde underlag för betygssättning.  

4.4 Intervjupersoner 
Fyra elever valdes ut för korta intervjuer med uppföljande frågor om strategier för lärande, två 
med biologi som favoritämne och fysik som sitt minst omtyckta ämne och två med fysik som 
favoritämne och biologi eller projekt som sitt minst omtyckta ämne.  För varje ”favorit ämne” 
valdes en elev med högt och en med lågt värde i “Conscientiousness”-dimensionen för att se om 
detta speglades i intervjusvaren.  Två lärare, den ena i biologi och den andra i fysik intervjuades 
också med uppföljande frågor om undervisningsmetoder. 

4.5 Statistiska analyser 
 Då undersökningsmaterialet var av begränsad storlek användes en analys där så många 
individer som möjligt användes, samtidigt som kategorier kunde jämföras, ”Fisher's exact test”, 
där H0 är att det inte finns något samband eller beroende mellan de två variabler som undersöks 
(en beskrivning av Fisher's exact test återfinns på http://vassarstats.net/tab2x2.html).  Eleverna 
klassificerades som antigen hög eller låg relativt gruppens medelvärde för de olika 
personlighetsdimensionerna.  På så sätt kunde alla elevers svar användas i alla test.  En nackdel är 
att vissa samband kan missas, t.ex. om båda extremerna i en kategori är förknippad med 
nyfikenhet medan mellanliggande utfall i kategorin är förknippad med försiktighet.   

För att undersöka lärarnas personlighet i relation till eleverna delades eleverna in så att en grupp 
innehöll de elever som hade poäng närmast betygsättande lärares poäng i varje separat dimension.  
Poängmarginalen på varje sida valdes så att elevmaterialet delades i två lika delar (så nära som 
möjligt). Sedan jämfördes betygsfördelningen mellan de som låg närmast läraren och övriga. 

Man kan matematiskt beskriva egenskaper som är delvis beroende av varandra genom 
faktoranalys.  I en faktoranalys sätts flera olika, av varandra delvis beroende, faktorer ihop till 
sammansatta faktorer som tydligare beskriver sammanhangen (Spearman, 1950).  En besläktad, 
men inte identisk, metod är Principalkomponentanalys (Pearson, 1901) som används för att 
beskriva t.ex. genetisk variation, speciellt när man hanterar stora datamängder (se t.ex. Nelis, 
2009). 
Andra versioner av personlighetsundersökningar delar in utfallet i distinkta undergrupper, t.ex. 16 
olika i Myers-Briggs tester.  Principalkomponentanalys och Klusteranalys (Wessa, 2013) av 
personlighetsdimensionerna utfördes i detta material för att undersöka om det fanns några 
”naturliga” undergrupper definierade av kombinationer.  Om så var fallet kunde dessa 
undergrupper analyseras för att se om dessa grupper t.ex hade bättre betyg i vissa ämnen.  För 
detta ändamål användes en statisk mjukvara tillgänglig på internet 
(http://www.wessa.net/rwasp_factor_analysis.wasp Wessa, 2013) För varje principalkomponent 
(maximalt lika många som de ingående variablerna) erhålls en faktor för respektive variabel.  Den 
första principalkomponenten täcker största delen av variationen i datasetet, den andra näst mest av 
variationen etc (se bilaga 5).  
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Vid en klusteranalys grupperas individer eller objekt med flera mätta/klassificerade parametrar så 
att man får kluster (= undergrupper) där variationen inom klustret är så liten som möjligt och 
större mot mätpunkter i andra kluster.  I det aktuella datasetet gav klusteranalys via Wessa 
(http://www.wessa.net/rwasp_agglomerativehierarchicalclustering.wasp Wessa, 2013) endast små 
grupper av elever (max fem) som hade liknande värden i alla fem personlighetsdimensionerna (se 
bilaga 5).  Att dela in eleverna i undergrupper baserat på alla fem dimensionerna var således ingen 
väg att analysera på eftersom alla eventuella grupper antingen skulle bli för små eller ha för stor 
intern variation för det skulle vara meningsfullt.   Det illustrerar också att indelningar av utfallet i 
”typer” som i Myers-Briggs kan vara en alltför förenklad bild av utfallet. 
 
För att underlätta för läsaren kommer p-värden 0,05 och lägre i resten av arbetet att huvudsakligen 
redovisas som följande tre kategorier följande i texten: 
p<0,01,  p<0,05 eller p=0,05 
 

4.5.1 För-och nackdelar med vald analysmetod 
Svaren på ett personlighetstest, ifyllt av samma person, kommer att variera något t.ex. på grund av 
”dagsform” och händelser som kan ha gjort att man fokuserat på enskilda beteenden.  I och med 
detta så kommer individens poäng också att variera något från gång till gång.  Med ett relativt 
begränsat material som i denna undersökning kan det vara en svaghet i att låta extrema värden 
påverka resultatet, vilket kan bli fallet i med andra analysmetoder som att beräkna korrelation.  
Om någon deltagare medvetet ”saboterat” resultatet genom att svara utstuderat åt något håll kunde 
det extremvärdet i detta relativt lilla material ha givit större falsk signal än om det bakas in i en 
större grupp.  Varje s.k. outlier skulle ha behövt bekräftas med ytterligare test, vilket inte tiden 
skulle ha tillåtit. 

Sannolikhetsvärden har inte beräknats för kategorier med färre än 10 individer, eftersom det för 
färre individer krävs att i stort samtliga dessa i så fall har samma utfall för att jämförelsen skall bli 
signifikant.  Med så små grupper blir osäkerheten också för stor då mätmetoden inte ger exakta 
värden, t.ex. kan enskilda ord i frågeställningar ha skiftande betydelse för olika personer och 
därmed ge olika svar.  Ytterligare en anledning att begränsa antalet gjorda jämförelser är att man 
behöver ta antalet utförda jämförelser i beaktande när man bedömer signifikansen av resultaten.  
Alltför många jämförelser gör att fler resultat riskerar att behöva sorteras ut som mindre trovärdiga 
än vad de varit om man gjort få jämförelser.  Om material haft större antal individer, som den 
storleksordning Rosander använt (315 resp. 442 elever, Rosander et al, 2011; Rosander & 
Bäckström, 2012) kunde andra statistiska metoder ha varit relevanta att använda. 

 

4.5.2 Etiska överväganden 
Eleverna fick alla välja om de ville vara med i undersökningen eller inte och att de kunde dra sig 
ur undersökningen när som helt.  För att eleverna skulle fylla i enkäterna så ärligt som möjligt så 
fyllde de i undersökningen anonymt, men fick var sin elevkod.  Nyckeln till elevkoden fanns hos 
en av lärarna som samlade in betygen i några utvalda ämnen så att samband mellan betyg och 
personlighetsdrag kunde undersökas.  Eleverna ville få reda på resultaten av undersökningen och 
resultatet presenterades för varje elevkod.  Eleverna kunde således själva välja om de ville dela 
med sig av sitt resultat eller hålla det hemligt.   Undersökningen kompletterades med korta 
intervjuer av några elever och dessa kunde således inte förbli anonyma för undersökningsledaren, 
därför fick eleverna välja om de var villiga att delta i en intervju eller inte.  Elevkoden bröts för de 
fyra elever som intervjuades varefter kodnyckeln för övriga förstördes. 
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5 RESULTAT 

5.1 Enkätresultat 

5.1.1 Hem och familj 
Elevgruppen visade sig vara mycket homogen i vissa avseenden, vilket omöjliggjorde vissa 
jämförelser, t.ex. bodde 77 % av eleverna hos båda föräldrarna och 87 % bodde i villa eller 
radhus.  Endast 6 % saknade syskon, 40 % var äldsta syskonet medan 30 % var yngsta syskonet.  
Föräldrarnas utbildningsnivå var också hög; 43 % av eleverna hade två universitetsutbildade 
föräldrar, medan bara 17 % hade föräldrar med högst gymnasieskoleutbildning. Eleverna i 
undersökningen hade också ett genomsnittligt högt meritvärde i årskurs 9 på ungefär 270, jämfört 
med 210 i landet som helhet samt ungefär 220 i kommunen.  

5.1.2 Favoritämnen 
Då eleverna läste det naturvetenskapliga programmet var det inte oväntat att 75 % hade ett eller 
fler naturvetenskapliga ämnen som sitt favoritämne, kanske lite oväntat att 11 % hade ett eller 
flera naturvetenskapliga ämnen som det de tycker minst om, utan att ha ett annat 
naturvetenskapligt ämne som favoritämne.  Matematik var det klart populäraste ämnet, vilket inte 
var ett överraskande fynd.  Idrott och hälsa är ett av det mest omtyckta ämnena, även bland treorna 
som inte längre har någon schemalagd idrott. 

5.1.3 Inlärningsstrategier  
En majoritet av eleverna uppgav att de lade fem timmar eller mindre på skolarbete utanför skolan.  
En ganska stor andel, 32 % uppgav att de aldrig fick hjälp med skolarbetet av någon förälder, 
medan 21 % uppgav att de ofta fick hjälp. 
Eleverna fick svara på vilka undervisningsupplägg de dels tyckte var roligast, dels vilka de 
upplevde att de lärde sig bäst med.  De vanligaste svaren återfinns i Bilaga 1 Tabell 4.  Lärarledda 
lektioner sågs som både roligast och mest lärorika.  En större andel av eleverna tyckte att läsa själv 
samt lärarledda lektioner var lärorikast än som tyckte dessa var roligast.  Samma resultat erhölls 
också för frågestunder där eleverna frågar lärare.  Att se på film/bildspel fick däremot betydligt 
lägre andel svar som bra sätt att lära sig jämför med hur många som tyckte det var ett roligt sätt 
och samma sak gällde för att plugga i grupp samt att redovisa eget arbete och grupparbete för 
andra grupper.  Liknande svar, t.ex. att film är roligare än lärorikt, återkom när eleverna fick svara 
på vilken typ av presentationer de 
tyckte var roligast och vilka de lärde 
sig mest på, se Bilaga 1 Tabell 5. 

En intressant aspekt är elevernas 
relation till att anteckna under en 
lektion, se Tabell 2 & 3.  Av de sju 
elever som inte antecknade något 
svarade två också att de inte mindes 
något från en lektion som de inte 
antecknat under.  Å andra sidan 
svarade de resterande tre elever som i stort sett inte kom ihåg något utan anteckningar att de 
antecknade så mycket de bara kunde, helst allt. 
  

Tabell 2 - Utan 
anteckningar 
minns jag 

Andel 
Elever 

 Tabell 3 – Jag 
antecknar 

Andel 
Elever 

i stort sett inget 10 %  inget 13 % 

några få begrepp 46 %  några få begrepp 19 % 

ganska mycket 38 %  ganska utförligt 37 % 

nästan allt 6 %  helst allt 29 % 
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5.2 Sammanställning och validering av personlighetstest 

5.2.1 Elevgruppens sammansättning 
Eftersom eleverna som deltog i enkäten alla gick på samma program undersöktes först 
fördelningen av resultat för de olika personlighetsdimensionerna för att uppskatta hur homogen 
gruppen var (Bilaga1, Figur 1).  Det är relativt få elever med låga poäng för “Neuroticism”, 
“Agreeableness” och “Openness”.  Det skulle betyda att gruppen har en högre tendens att vara 
trygga, är mer medkännande och samarbetsvilliga samt är mer kreativa, nyfikna och söker efter 
omväxling än en genomsnittlig person.  Inom gruppen är dock spridningen inom de olika 
personlighetsdimensionerna stor. 

5.2.2 Validering av Conscientiousness 
För att undersöka om personlighetstestet gav förväntade resultat testades först en kontrollfråga 
som var inlagd i elevernas frågeformulär;” På skolarbete i hemmet (läxor, hemuppgifter etc.) 
lägger jag…”.  Det bör återfinnas fler som har höga poäng i dimensionen “Conscientiousness” 
bland de som anger att de lägger ner mycket tid på skolarbete hemma då Ordningsamhet, 
Plikttrogenhet, Strävan och Självdisciplin är ingående komponenter och bidrar till högre poäng. 
”Fisher's exact test” med en 2x2 tabell användes där kategorierna ställdes mot fördelningen av 
värdena för personlighetsdimensionerna, indelade i 
”över medel” och ”under medel”.  Eftersom endast 9 
elever svarat att de ägnade över 10 timmar/vecka 
delades kategorin upp i ”0-5 timmar” och ”>6 
timmar” varefter sannolikheten beräknades (Tabell 4, 
se även bilaga 1 Tabell 6).  Resultatet visar att 
sannolikheten, (p=0,000094) att utfallet var en slump 
är mindre än ett på tiotusen, vilket ger en validering 
av åtminstone vissa aspekter av personlighetstestet. 
 

Tabell 4 
Skolarbete i 
hemmet per 
vecka 

“Conscie
ntiousnes
s” över 
medel 

“Conscient
iousness” 
under 
medel 

0-5 tim 7 23 

> 5 tim 18 5 

 p=0,000094 
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5.3 Analys av kategorier i relation till 
personlighetsdimensionerna 

Med samma metodik som i valideringen av “Conscientiousness” undersöktes ett urval av 
kategorier – d.v.s. testet gjordes på fördelningen av respektive kategori bland de som låg över 
respektive under medelvärdet för de olika personlighetsdimensionerna.  Fynden sammanfattas i 
Tabell 5. 

5.3.1 Villighet att delta i intervju 
29 elever tackade ja till att bli intervjuade, 18 tackade nej.  De som tackade ja hade signifikant 
högre för “Openness”, p<0,05.  Mer försiktiga elever blir således underrepresenterade, vilket bör 
man ta i beaktande när man analyserar intervjuerna. 

5.3.2 Kön 
Fördelningen av värden i personlighetsdimensionerna undersöktes i grupperna ”flickor” och 
”pojkar”.  Ingen signifikant skillnad fanns då hela grupperna analyserades. 

Det gjordes gjordes även en analys på de 25 % som hade högsta respektive lägsta poängen för 
respektive personlighetsdimension, för att undersöka om eleverna med de mest extrema 
personligheterna, vilket borde innehålla de som ”märks” mest och minst.  Ingen 
personlighetsdimension visade någon signifikant skillnad, förutom “Neuroticism” där fler pojkar 
återfanns bland de ”trygga” än de ”känsliga” p<0,01. 

5.3.3 Föräldrarnas utbildning 
Skolans upptagningsområde innehåller en stor andel av högskole-/universitets-utbildade föräldrar.  
Enda sättet att dela in för att kunna göra beräkningar blev således grupperna ”två föräldrar med 
högskoleutbildning” och ”övriga”.  En jämförelse hade ett signifikant utfall, de med två 
högskoleutbildade föräldrar hade högre poäng i “Neuroticism” dimensionen, d.v.s. upplever sig 
som tryggare, p<0,05. 

5.3.4 Favoritämnen 
Naturvetenskapliga programmet domineras av ämnen där kunskap i matematik underlättar 
lärandet.  Matematik är också det mest omtyckta ämnet. En jämförelse hade ett signifikant utfall, 
de med matematik som favoritämne hade lägre poäng i “Openness”, d.v.s. upplever sig som 
försiktigare, p<0,05.  De fyra elever som hade matematik som sitt minst omtyckta ämne hade alla 
höga poäng i “Openness” (36, 40, 42 och 45), vilket stärker fyndet. 
De som hade idrott och hälsa som favoritämne samt de som la mer än 10 timmar i veckan på idrott 
slogs ihop (totalt 16 elever). En jämförelse hade ett signifikant utfall, de som gillade idrott hade 
högre poäng i “Extraversion” dimensionen, d.v.s. är mer spänningssökande och strävar efter 
grupptillhörighet, p<0,05. Endast två elever hade idrott och hälsa som sitt minst omtyckta ämne 
och hade båda låga poäng i “Extraversion” (23 och 24), vilket till viss mån stärker fyndet. 
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5.3.5 Arbetssätt i skolan 
De elever som inte tyckte om skriftlig redovisning utan föredrog muntliga presentationer (11 
elever) ställdes mot de som tyckte om skriftlig redovisning och inte gillade muntliga 
presentationer (13 elever).  För dimensionen “Conscientiousness” hade den ”skriftliga” gruppen 
högre värden än den ”muntliga” gruppen, p<0,05, vilket pekar på mer ordningsamhet, 
plikttrogenhet, strävan och självdisciplin hos de skrivande.  31 elever tyckte om båda 
redovisningssätten och 10 tyckte inte om något av dem.  De 18 elever som tyckte om att redovisa 
inför hel klass jämfördes med övriga.  Inga signifikanta resultat erhölls.   
De 30 elever som tyckte om egna praktiska övningar jämfördes med övriga.  Två (svagt) 
signifikanta resultat erhölls, för högre “Agreeableness” och högre “Conscientiousness”, p=0,05, 
men med tanke på antalet jämförelser är det svårt att dra slutsatser med så låg grad av signifikans 
även om de ingående komponenterna tillit, ordningsamhet och självdisciplin kan synas passande 
för det arbetssättet. 

5.4 Betyg i relation till personlighetsdimensionerna 
Personlighetsdimension testades mot betygen.  Eleverna delades in i de som fått betygen A-C och 
de som fått betygen D-F, vilket gav två relativt jämstora grupper för samtliga ämnen. 
För biologi erhölls två signifikanta värden, dels för “Agreeableness” (elever med betygen A-C 
hade högre värden, p<0,05) och för “Neuroticism” (högre värden för elever med betygen A-C, 
p<0,05).  Det skulle innebära att eleverna med högre betyg var vänligare och hade mer tillit samt 
upplevde sig som tryggare. Däremot erhölls inga signifikanta värden för kemi – noterbart är att 
samma lärare satte betyg i kemi och biologi. 
 I idrott och hälsa erhölls signifikans för högre värden på “Extraversion” p<0,01, dvs mer 
spänningssökande och strävar efter grupptillhörighet. Detta var inte helt oväntat då elever med det 
som sitt favoritämne också hade högre värden för “Extraversion”. 

 
* Jämförelse mellan högsta och lägsta 25%-percentilerna. 

  

Tabell 5 
Samband mellan personlighetsdrag och undersökta kategorier 

Kategori Personlighetsdrag ”Hög” / ”Låg” Sannolikhet 
Intervjudeltagande Openness Hög p<0,05 
Kön: Pojke Neuroticism* Hög (dvs trygg) p<0,01 
Båda föräldrarna 
universitetsutbildade Neuroticism Hög (dvs trygg) p<0,05 

Favoriämne: Matematik Openness Låg p<0,05 
Favoriämne: 
Idrott & Hälsa Extraversion Hög p<0,05 

Skriftlig hellre än muntlig 
redovisning Conscientiousness Hög p<0,05 

Egna praktiska övningar är 
bra 

Conscientiousness 
Agreeableness 

Hög 
Hög 

p<0,05 
p<0,05 

Biologibetyg: A-C Neuroticism 
Agreeableness 

Hög 
Hög 

p<0,05 
p<0,05 

Idrott och Hälsa betyg: A-C Extraversion Hög p<0,01 
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5.5 Betygssättning jämfört med lärarens personlighetsprofil 
Tesen att lärare tenderar att ge högre betyg till elever som har en personlighet som liknar lärarnas 
egen testades. 
Endast en jämförelse föll ut med signifikans, för kemi, p<0,05 och högre “Conscientiousness”, dvs  
ordningsamhet, plikttrogenhet, strävan och självdisciplin. Detta fynd replikeras dock inte i det 
andra ämne som läraren satte betyg i, biologi, vilket borde ha varit fallet om det varit ett starkt 
samband mellan betygsättning och personlighet.  I idrott erhölls dessutom ett sannolikhetsvärde, 
p=0,05, för att gruppen som var mer olik läraren i “Extraversion” hade högre betyg.  Inget av 
resultaten stödde således tesen att lärare ger högre betyg till elever med likande personlighet som 
de själva.   

5.6 Favoritämne: Biologi – Utökade jämförelser  
Eftersom biologi är mitt huvudämne gjorde jag en ytterligare analyser av de elever som hade 
biologi som favoritämne (12 st.).  De fyra elever som hade biologi som sitt minst omtyckta ämne 
togs också i beaktande, men är naturligtvis för få för att användas för statistiska beräkningar. 
Biologi verkar vara ett ämne som mest tilltalar flickor, nio av tolv som hade det som sitt 
favoritämne var flickor men detta var dock inte en signifikant skillnad från gruppen som helhet, 
p=0,05.  De som hade biologi som minst omtyckt ämne var tre pojkar och en flicka. 
Hela fem av tolv som gillade biologi hade fysik som sitt minst omtyckta ämne och bara två av tolv 
som gillade biologi gillade även fysik, men detta var inte signifikanta skillnader.  Likaså bestod 
gruppen som inte tyckte om fysik av 83 % flickor, p<0,05, som ju också dominerade gruppen 
elever som gillade biologi bäst.  Tre av de fem elever som hade historia som favoritämne hade 
också biologi som favoritämne, men inte heller detta var signifikant. 

Tio av tolv som gillade biologi gillade även när läraren pratade och ritade på tavlan, jämfört med 
62 % i hela gruppen, p=0,05. 

De fem elever som hade biologi som favoritämne och fått betyg i Biologi hade betygen B, C. D. D 
respektive D, de som ogillade biologi och hade fått betyg hade betygen C, C respektive D. Även 
om det är för få individer att beräkna meningsfull statistik på verkar det inte vara någon trend åt att 
de som gillar ämnet biologi också får högre betyg i ämnet. 

 

5.7 Lärarnas betygsunderlag  
I fysik använde den intervjuade läraren i stort sett endast (”över 95 % “) resultaten på proven som 
underlag för bedömningen.  För biologi/kemi-läraren var underlaget ungefär 70 % av provresultat, 
15 % av diskussioner, 10 % gruppuppgifter (t.ex. laborationer) och 5 % inlämningsuppgifter.  För 
idrott, slutligen vara betygsunderlaget bara 20 % baserat på provresultat, 20 % på gruppövningar 
och 60 % på egen prestation under lektioner.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Social bakgrund och personlighetsdrag 
Gruppen elever i undersökningen motsvarar inte ett genomsnitt av svenska gymnasielever.  Dels 
har de valt en inriktning, Naturvetenskapligt program, vilket betyder att många har intresse för 
dessa ämnen, samt att de har högre betygspoäng än riksgenomsnittet. Dessutom är föräldrarna 
generellt mer välutbildade (83 % av eleverna hade en eller två föräldrar med högskole-
/universitetsutbildning) och 87 % bodde i villa eller radhus.  Den ensidiga fördelningen gjorde att 
t.ex. boendeform inte var lämplig som stratifieringsgrund och för föräldrarnas utbildning blev en 
användbar indelning om eleverna hade två högskole-/universitetsutbildade föräldrar eller inte 
snarare än ingen eller en eller två som använts i andra undersökningar (t.ex. Palaszewski & Auer,  
2006). 
Att elever med två högskoleutbildade föräldrar hade högre poäng i “Neuroticism” dimensionen, 
d.v.s. upplever sig som tryggare, kan tänkas hänga ihop med att de kan få hjälp hemifrån om de 
behöver det, endast tre av 23 dem uppgav att de aldrig fick hjälp av föräldrarna jämfört med sex 
av nio av de som hade föräldrar som saknade högskoleutbildning, p<0,01 – ena gruppen i 
jämförelsen dock liten, endast nio stycken. 

6.2 Personlighetsdrag och betyg 
Som lärare kan det vara nyttigt att ta i beaktande att en stor del av en personlighet kan vara 
nedärvd, vare sig föräldrar eller skolan kan i så fall förändra en elevs personlighet mer än 
marginellt.  Det innebär inte att man inte skall försöka förändra beteendemönster som stör 
omgivningen, men att lägga skuld på någon part (”dålig uppfostran”, ”skolan tar inte sitt ansvar”) 
är inte konstruktivt.  Skollagens formulering kan tydas så att det är skolans uppgift att försöka se 
till att elever med olika personlighet kan prestera och lära sig på ett likvärdigt sätt, men det är 
också möjligt att lagen inte formulerats med personlighet som en del av en elevs förutsättningar.  
Att verkligen ge alla elever lika förutsättningar kräver betydligt mer resurser, framför allt lärare, 
och är i dagsläget inte realistiskt.  Frågan är snarare hur mycket man kan ”jämna ut spelplanen”. 

Kan man på något sätt identifiera vilka elever som gör bra ifrån sig i ett ämne genom att använda 
sig av det resultat de får i personlighetsdimensionerna?  För idrottsbetygen sågs en association 
med höga poäng i “Extraversion” (p<0,01), vilket är samma association för idrottsbetyg som 
publicerats tidigare (Rosander, et al 2011).  Det pekar på en att höga idrottsbetyg hänger ihop med 
hög strävan efter grupptillhörighet, bestämdhet, handlingsförmåga, spänningssökande och en 
positiv grundinställning.  Det är en samling egenskaper som tillsammans låter som vad som krävs 
av framgångsrika lagspelare.  Resultatet att elever med högre värden i “Conscientiousness” för 
högre betyg i NO-ämnen, i detta fall biologi och kemi, är också samma association som 
rapporterats tidigare (Rosander, et al 2011).  Det i detta arbete signifikanta sambandet mellan 
högre poäng i “Neuroticism” och högre NO-betyg är också i samma riktning som tidigare 
publicerats, men i andra undersökningar har inte detta varit en signifikant skillnad (Rosander et al 
,2011).  Fynden i detta arbete i relation till NO-ämnen har dock p-värden som är i 
storleksordningen p<0,05 och bör därför behandlas med försiktighet. 
Det är fullt möjligt att olika personligheter värderas olika inom olika ämnen, vilket kan vara en del 
av förklaringen till de samband mellan betyg och personlighet som påvisats i denna och andra 
undersökningar.  Det kan också ge ett urval av vilka som blir lärare i ämnet och på så sätt ge 
kopplingar mellan lärarens personlighet och elever med likande personlighet även om detta inte 
kunnat påvisas i denna begränsade undersökning.  Även arbetssätt och det skiftande underlaget för 
betygssättning skulle kunna ge kopplingar mellan personlighet och betyg. 
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Att i efterhand skapa grupper är vetenskapligt tveksamt då man kan ”rena fram” slumphändelser, 
men är kittlande – kan det vara så att vissa kombinationer av personlighetsdrag är ett 
framgångsrecept för vissa ämnen?   Man kan försöka maximera utfallet i detta material genom att 
dela alla personlighetsdimensioner så att alla elever med A-betyg i kemi och biologi i hamnar i en 
grupp.  Det får man genom att ta alla som har över 34 i “Agreeableness” (22 av 31), över 30 i 
“Conscientiousness” (22 av 31) och med över 19 i “Neuroticism” (30 av 31), och över 36 i 
“Openness” (23 av 31) vilket ger en grupp på 15 elever (av 31 med betyg i dessa ämnen).  Dessa 
15 elever har tillsammans åtta A, sju B och tio C vilket är en starkt signifikant skillnad mot övriga 
16 elever (inga A, ett B och sju C) p=0,0000082 för jämförelse mellan betyg A-C & D-F.  Det är 
dock inte alla i den utvalda gruppen med alla A-betyg som har bra betyg, de enda två F-betyg som 
delats ut i ämnena återfinns i gruppen.  Denna grupp består av elever som bör vara rättframma och 
tillmötesgående, inte slarviga, tål åtminstone lite stress och är nyfikna.  Som blivande lärare så 
låter höga betyg bland sådana elever som trovärdigt, framför allt så borde sådana elever bidra till 
en bra dialog i klassrummet.  Höga poäng i “Conscientiousness” kopplat till höga betyg i 
naturvetenskapliga ämnen har också tidigare visats (Rosander et al, 2011).  Även om detta kan 
”verka vettigt” kan man inte lita på denna typ av ”ad hoc”-uppdelning utan att testa om detta är ett 
riktigt resultat eller förstärkning av slumphändelser så behöver man testa denna indelning i minst 
ett nytt, liknande, material för att kunna avgöra om det kan stämma. 
Vad som används som underlag för betygssättande är också intressant, Skillnaden var markant 
mellan fysikläraren som i stort sett endast använde resultaten på proven som underlag för 
bedömningen och idrottsläraren, som baserade över halva betyget på egen prestation under 
lektioner.  Med så olika grunder för betygssättning är det inte kanske helt oväntat att olika 
personlighetsdrag dominerar bland de höga betygen i olika ämnen.   

Fyndet av högre betyg i matematik för elever med låga värden i “Openness” är i kontrast till en 
studie av brittiska elever (Furnham et al, 2009).  Det finns flera möjliga förklaringar till detta.  Å 
ena sidan är sannolikhetsvärdena för det två fynden, p<0,05 i denna studie och p <0,01 i den 
brittiska studien, inte så låga att man helt kan utesluta att ett eller båda fynden är slumphändelser.  
Å andra sidan handlar det om två skilda elevgrupper, den brittiska studien är gjord på en 
“tvärsnittsgrupp” där inga elever ännu valt efter sina preferenser, medan denna studie är gjord i en 
grupp där eleverna är ett urval med högre intresse och förmåga i ämnet.  Ett tecken på att 
grupperna kan vara olika är t.ex. skillnaden i genomsnittsvärdet för “Openness”; i denna studie är 
den 36,1, i den brittiska 28,9, för “Agreeableness” är skillnaden ännu större; 37,0 mot 27,7. 
  



 

 

21 

 

Även om detta är en begränsad undersökning finns det inga tecken på att lärare sätter högre betyg 
för elever som liknar dem.  Det gäller åtminstone personlighetsdrag, utseendet har inte varit del av 
denna undersökning.  Förutom den undersökning som redovisats i resultatdelen kan man även 
försöka visualisera hur lika eleverna är sina lärare genom att ett diagram baserat på de två första 
principalkomponeneterna (se bilaga 5).  Lärare, samt elever med höga respektive låga betyg är 
markerade i figurerna som visar distributionerna för principalkomponent 1 och 2 (se bilaga 5).  
För idrott (se bilaga 5, figur 2) ligger de flesta elever med höga betyg i den övre högra kvadranten, 
dvs. höga för både Principalkomponent 1 och Principalkomponent 2; PK1 & PK2, medan de med 
låga betyg ligger utanför.  Idrottsläraren ligger mellan de två grupperna.  För biologi och kemi (se 
bilaga 5, figur 1) ligger två av eleverna med lägst betyg betydligt närmare läraren än de med höga 
betyg och inget tydligt mönster kan urskiljas.  Inte heller denna analys ger något stöd till tesen att 
elever som liknar läraren får högre betyg.  Således: den, förvisso trovärdiga men overifierade, 
utsaga vi presenterats på lärarutbildningen: ”Lärare ger högre betyg till elever som likar dem 
själva” kan inte bekräftas i denna undersökning, vilket inte bevisar att den inte stämmer på andra 
svenska skolor, i andra skolsystem eller under andra tidsperioder. 

6.3 Personlighetsdrag och lärande 
Att en elev är noggrann kan i vissa fall vara ett sätt att kontrollera sin oro.  En av eleverna som 
intervjuades uppgav att han använde antecknandet till stor del för att hålla sig lugn.  En annan 
antecknade eftersom det var då hon lärde sig och skapade egna sammanfattningar av i stort sett 
allt, hon var också den elev som hade i särklass lägst poäng i “Neuroticism”.  Av de som vill 
anteckna allt (15 elever) var en signifikant andel flickor (13 st., p<0,01). Samtliga av dessa flickor 
hade en “Neuroticism”-poäng bland de 60 % lägsta, medan de var mer spridda inom 
“Conscientiousness” med fem av tretton bland de 40 % lägsta.  Denna grupp motsvarar ungefär en 
fjärdedel alla elever i undersökningen och ger en bild av flickor som antecknar mycket för att hålla 
stress borta snarare än för att de är organiserade.  Av intervjuerna framgår dock att antecknande 
kan vara en inlärningsteknik som fungerar mycket väl för vissa elever, så det är mycket möjligt att 
detta är en strategi som både håller stress borta och fungerar som inlärning.  Att inte anteckna alls 
är inget hinder för goda betyg, två av de sju som inte antecknade alls hade A i kemi. 

Fyndet att det fanns fler flickor bland de med lägre poäng för “Neuroticism”, d.v.s. “känsliga” 
eleverna är i linje med det tidigare publicerade resultatet att flickor oftare känner sig nedstämda än 
pojkar (Pomerantz et al, 2002). 
En annan skillnad som kunde noteras var att flickor oftare än pojkar tyckte om att arbeta i par, 
p<0,05 och fler flickor tyckte att det var ett bra sätt att lära sig på p<0,01.  Detta följdes upp i 
intervjuerna och båda flickorna sa att de gärna jobbade i par om de fick välja vem de jobbade med. 
En av dem poängterade att man behövde känna sig trygg med den man jobbar med och partnern 
skall vara på samma nivå.  ”Man kan säga vad som helst utan att den andre klankar ner på dig”. 

Det har tidigare hävdats att pojkar syns mer i klassrummen (t.ex. Einarsson & Hultman 1984) och 
då ingen skillnad mellan flickors och pojkars personligheter som hel grupp gjordes även en analys 
på de 25 % som hade högsta respektive lägsta poängen för respektive personlighetsdimension.  
Detta för att undersöka om eleverna med de mest extrema personligheterna, vilket borde innehålla 
de som ”märks” mest och minst.  Ingen personlighetsdimension visade någon signifikant skillnad, 
förutom “ Neuroticism” där fler pojkar återfanns bland de ”trygga” än de ”känsliga” p<0,01. 

Ett oväntat utfall i undersökningen var att man inte fann signifikant högre värden i dimensionen 
“Extraversion” för elever som tyckte om att redovisa inför hela klassen. Det fanns en trend till 
högre värden (p=0.080).  Istället var de som föredrog muntlig före skriftlig redovisning de som 
hade lägre värden i “Conscientiousness”, p<0,05, vilket hör ihop med att vara mer ”lättsam”.  
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Det relativt stora antal som inte gillade fysik kan hänga samman med att en av elevgrupperna 
svarade på enkäten direkt efter ett fysikprov och hälften av de som inte gillade fysik återfanns i en 
grupp som just haft prov.  Samtidigt så var alla dessa flickor, vilka dominerade den grupp som inte 
gillade fysik. 
Med den lilla storleken på lärarmaterialet är det svårt att dra någon slutsats om lärarens egen 
personlighetsdrag påverkar den typ av undervisning som denne använder.  

6.4 Personlighetsdrag och intervjusituationen 
Drygt en tredjedel av eleverna tackade nej till att intervjuas, dessa hade signifikant lägre värden på 
dimensionen Openness, p<0,05.  

Bland de som tackade nej till intervju 18 återfanns en slående homogen grupp på sex flickor, vilka 
alla gillade matte, hade engelska som minst omtyckt ämne, låga värden för “Openness”, mindes 
bara några få begrepp utan att anteckna och som lade mer än 5 timmar i veckan på skolarbete i 
hemmet – dessa hade ingen möjlighet att få fram sina åsikter eftersom det tydligen inte var i deras 
”natur”. 
Däremot fanns en kontrasterande grupp på sex pojkar som alla ville bli intervjuade, mindes det 
mesta utan att anteckna, hade goda betyg i idrott (fem av sex), höga värden för “Openness” (fem 
av sex) och som med facit i hand fick med två representanter i intervjuerna. 

Att vissa ”typer” av deltagare har lägre vilja att delta i intervjuer bör man ta i beaktande när man 
genomför intervjuer, då vissa grupper kan ”sakna” en röst och intervjupersonerna är således inte 
helt representativa.  Även om intervjuer ger utförlig information om en individ kan det vara 
riskfyllt att se intervjupersonerna som annat än de stickprov de är. 
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6.5 Slutsatser 
Det finns inte något resultat i studien som stödjer tesen att lärare ger bättre betyg till de som liknar 
dem, vilket är glädjande. 

De tidigare publicerade resultaten för idrottsbetyg och personlighetsdimensionen “Extraversion” 
(Rosander et al, 2011) kan sägas bekräftats av denna studie. 

Resultaten från personlighetsdrag gentemot lärande, både i enkät och intervjuer, pekar på att 
elever har olika strategier för sitt lärande och det som fungerar för en elev är ineffektivt för andra.  
T.ex. så är att anteckna mycket, åtminstone för vissa elever, inte nödvändigtvis ett sätt att lära sig, 
utan kan lika gärna vara ett sätt att hålla stressnivåerna lägre genom att känna att man har kontroll, 
andra däremot lär sig genom den repetition som antecknandet innebär.  Men en del elever som 
säger sig inte anteckna alls får ändå högsta betyg.  Detta understryker vikten av att läraren varierar 
undervisningen så att inte bara en typ av lärande premieras. 
Då materialet i denna undersökning inte är stort och eleverna inte motsvarar svenska 
genomsnittselever är det dock förmodligen inte lämpligt att dra alltför långtgående slutsatser av 
resultaten. 
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Tabell 1 - Syskon Andel elever 

Inga syskon 6 % 

Ett yngre syskon 21 % 

Ett äldre syskon 13 % 

Flera yngre syskon 19 % 

Flera äldre syskon 17 % 

Äldre och yngre syskon 25 % 

 Andel elever 

Tabell 2 – Aktiviteter 
utanför skolan Idrott 

Annat fritids-
intresse 

Skolarbete i 
hemmet 

0 tim/vecka 17 % 42 % 4 % 

1-5 tim/vecka 45 % 42 % 53 % 

6-10 tim/vecka 26 % 8 % 26 % 

>10 tim/vecka 9 % 9 % 17 % 

Tabell 3 – Personliga preferenser Favoritämne 
Minst 

omtyckta 

Matematik 49 % 8 % 

Biologi 23 % 8 % 

Fysik 23 % 23 % 

Idrott 21 % 4 % 

Kemi 17 % 11 % 

Engelska 11 % 17 % 

Historia 9 % 4 % 

Religion 8 % 11 % 

Svenska 6 % 25 % 

Projektpass 0 % 17 % 

Tabell 4 – Sätt att lära sig Roligast Lärorikast 

Lyssna på lärare 67 % 86 % 

Praktisk övning 60 % 53 % 

Läsa själv 56 % 76 % 

Film/Bildspel 56 % 41 % 

Enskild skriftlig inlämningsuppgift 56 % 53 % 

Gruppdiskussion 50 % 45 % 

Plugga i par 48 % 51 % 

Plugga grupp 38 % 27 % 

Enskild uppgift redovisat för grupp (ung 5 st.) elever 31 % 20 % 

Frågestund (elever frågar lärare) 27 % 39 % 



 

 

3 

 

 
 

Gruppuppgift redovisat för grupp (ung 5 st.) elever 25 % 12 % 

Enskild uppgift redovisat för hel klass 23 % 16 % 

Lyssna på annan elev 21 % 12 % 

Gruppuppgift redovisat skriftligt 19 % 16 % 

Gruppuppgift redovisat för hel klass 17 % 12 % 

Enskild uppgift redovisat muntligen för lärare 13 % 20 % 

Tabell 5 - Presentationsmetod Roligast Lärorikast 

Demonstration 81 % 75 % 

Film 69 % 38 % 

Tal + Tavla 62 % 77 % 

Tal + Bilder 37 % 40 % 

Endast tal 10 % 6 % 

Övrigt 2 % 2 % 

Tabell 6 
Skolarbete i hemmet per vecka 

Conscientiousness 
över medel 

Conscientiousness 
under medel 

0 tim 0 2 

1-5 tim 7 21 

6-10 tim 12 2 

>10 tim 6 3 
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Figur 1 – Fördelning av elevernas personlighetsdimensionspoäng

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figur 1. Distribution av värden för de olika personlighetsdimensionerna för eleverna. 
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8.2 Bilaga 2 : IPIP 50 Frågeformulär  
 

	  

Elevkod:____________ 

	   	   	   	   	  
       
  JAG… Stämmer 

inte alls 
Stämmer 

dåligt 
Varken 

eller 
Stämmer 

väl 
Stämmer 

helt 

1. …är festens centrum О О О О О 

2. …oroar mig inte för andras åsikter О О О О О 

3. …är alltid redo О О О О О 

4. …blir lätt stressad О О О О О 

5. …har ett stort ordförråd О О О О О 

6. …är inte särskilt pratsam О О О О О 

7. …är interesserad av andra О О О О О 

8. …strör mina saker omkring mig О О О О О 

9. …är för det mesta avslappad О О О О О 

10. …har svårt att förstå abstrakta resonemang О О О О О 

  
     

  

11. …känner mig avslappnad tillsammans med andra О О О О О 

12. …förolämpar andra О О О О О 

13. …lägger märke till detaljer О О О О О 

14. …oroar mig för olika saker О О О О О 

15. …har en livlig fantasi О О О О О 

16. …håller mig i bakgrunden О О О О О 

17. …sympatiserar med andras känslor О О О О О 

18. …stökar till det för mig О О О О О 

19. …känner mig sällan nere О О О О О 

20. …är inte interesserad av abstrakta idéer О О О О О 

  
     

  

21. …inleder småprat О О О О О 

22. …bryr mig inte om andras problem О О О О О 
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23. …gör undan rutinuppgifter på en gång О О О О О 

24. …störs lätt О О О О О 

25. …har utmärkta idéer О О О О О 

26. …har lite att säga О О О О О 

27. …är lättrörd О О О О О 

28. …glömmer att ställa tillbaka saker på sin plats О О О О О 

29. …blir lätt upprörd О О О О О 

30. …har dålig fantasi О О О О О 

  
     

  

31. …pratar med många människor på fester О О О О О 

32. …bryr mig egentligen inte om andra О О О О О 

33. …tycker om ordning О О О О О 

34. …ändrar mitt humör mycket О О О О О 

35. …fattar saker snabbt О О О О О 

36. …tycker inte om uppmärksamhet О О О О О 

37. …tar mig tid för andra О О О О О 

38. …smiter från mina plikter О О О О О 

39. …har ofta humörsvängningar О О О О О 

40. …använder svåra ord О О О О О 

  
     

  

41. …har inget emot att vara i händelsernas centrum О О О О О 

42. …är uppmärksam på andras känslor О О О О О 

43. …följer ett schema О О О О О 

44. …blir lätt irriterad О О О О О 

45. …lägger tid på att fundera О О О О О 

46. …är tyst när jag träffar främlingar О О О О О 

47. …får andra att känna sig avslappnade О О О О О 

48. …sätter krav på det jag gör О О О О О 

49. …känner mig ofta nere О О О О О 

50. …har många idéer О О О О О 
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8.3 Bilaga 3 : Elevenkät 
 

1. Jag är 

□ Tjej 
□ Kille 

 
2. Jag är 

□ ___________år 
 

3. Jag 
□ bor hemma med båda föräldrarna 

□ bor hemma med en förälder 
□ har flyttat hemifrån 

 
4. Jag har 

□ inga syskon 
□ ett yngre syskon 

□ ett äldre syskon 
□ flera yngre syskon 

□ flera äldre syskon 
□ både äldre och yngre syskon 

 
5. Jag 

□ bor i villa/radhus 
□ bor i bostadsrätt 

□ bor i hyresrätt 
□ bor i annat boende 
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6. Vilken utbildning har förälder 1? 
□ Endast grundskola (1-9, eller motsvarande) 

□ Gymnasiestudier 
□ Högskole/Universitetsstudier 

□ Annan 
 

7. Vilken utbildning har förälder 2? 
□ Endast grundskola (1-9, eller motsvarande) 

□ Gymnasiestudier 
□ Högskole/Universitetsstudier 

□ Annan 
 

8. Jag tränar en sport / går på gym el liknande 
□ < 1 timme / vecka 

□ 1-5 tim / vecka 
□ 6-10 tim / vecka 

□ > 10 tim / vecka 
 

9. Jag har annan fritidsaktivitet 
□ < 1 timme / vecka 

□ 1-5 tim / vecka 
□ 6-10 tim / vecka 

□ > 10 tim / vecka 
 

10. På skolarbete i hemmet (läxor, hemuppgifter etc) lägger jag 
□ < 1 timme / vecka 

□ 1-5 tim / vecka 
□ 6-10 tim / vecka 

□ > 10 tim / vecka 
 

11. Jag får hjälp med skolarbetet av mina föräldrar  
□ Aldrig 

□ Ibland 
□ Ofta 
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12. Vilket/vilka skolämne(n) tycker du är roligast?  
□ ______________________________ 

 
13. Vilket/vilka skolämne(n) tycker du är minst roligt?  

□ ______________________________ 
 

14. Vilka typer av undervisning tycker du är roligast (markera flera)?  
□ läsa själv 

□ lyssna på lärare som berättar/föreläser 
□ lyssna på annan elev som berättar/föreläser 

□ praktiska övningar (t.ex. räkneövningar, laborationer, skriva uppsats) 
□ se på film/bildspel 

□ plugga i par med någon 
□ plugga i grupp 

□ gruppdiskussion 
□ frågestunder (eleverna ställer frågor till läraren) 

□ enskilda skriftliga inlämningsuppgifter 
□ enskilt arbete som redovisas muntligen för lärare 

□ enskilt arbete som redovisas muntligen för en annan elev 
□ enskilt arbete som redovisas muntligen för mindre grupp (c:a 5 elever) 

□ enskilt arbete som redovisas muntligen för hel klass 
□ grupparbete som lämnas in skriftligt 

□ grupparbete som redovisas muntligen för lärare 
□ grupparbete som redovisas muntligen för mindre grupp (c:a 5 elever) 

□ grupparbete som redovisas muntligen för hel klass 
□ Annan typ, nämligen:_______________________ 
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15. Vilka typer av undervisning tycker du lär dig bäst igenom (markera flera)? 
□ läsa själv 

□ lyssna på lärare som berättar/föreläser 
□ lyssna på annan elev som berättar/föreläser 

□ praktiska övningar (t.ex. räkneövningar, laborationer, skriva uppsats) 
□ se på film/bildspel 

□ plugga i par med någon 
□ plugga i grupp 

□ gruppdiskussion 
□ frågestunder (eleverna ställer frågor till läraren) 

□ enskilda skriftliga inlämningsuppgifter 
□ enskilt arbete som redovisas muntligen för lärare 

□ enskilt arbete som redovisas muntligen för en annan elev 
□ enskilt arbete som redovisas muntligen för mindre grupp (c:a 5 elever) 

□ enskilt arbete som redovisas muntligen för hel klass 
□ grupparbete som lämnas in skriftligt 

□ grupparbete som redovisas muntligen för lärare 
□ grupparbete som redovisas muntligen för mindre grupp (c:a 5 elever) 

□ grupparbete som redovisas muntligen för hel klass 
□ Annan typ, nämligen:_______________________ 

 
16. Hur mycket brukar du komma ihåg av en lektion om du inte antecknat något? 

□ i stort sett inget 
□ några få begrepp 

□ ganska mycket 
□ nästan allt 

 
17. Hur mycket antecknar du när du lyssnar på någon annan (elev eller lärare)? 

□ inget 
□ några få begrepp 

□ ganska utförligt 
□ så mycket jag hinner med, helst allt 
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18. Vilket sätt att få saker presenterade är roligast (det går bra att markera flera)? 
□ Föreläsning/lektion utan att det skrivs på tavlan eller visas några bilder 

□ Föreläsning/lektion då det skrivs på tavlan 
□ Föreläsning/lektion med bildspel 

□ Film 
□ Föreläsning/lektion med praktisk demonstration  

□ Annan typ, nämligen:_______________________ 
 

19. Vilket sätt att få saker presenterade lär du dig bäst på (det går bra att markera flera)? 
□ Föreläsning/lektion utan att det skrivs på tavlan eller visas några bilder 

□ Föreläsning/lektion då det skrivs på tavlan 
□ Föreläsning/lektion med bildspel 

□ Film 
□ Föreläsning/lektion med praktisk demonstration  

□ Annan typ, nämligen:_______________________ 
 

20. Skulle du kunna tänka dig att vara med i en kort (20 min) intervju? 
□ Ja 

□ Nej 
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8.4 Bilaga 4 : Lärarenkät 
1. Jag är 

□ Kvinna 

□ Man 
 

2. Jag är 
□ ___________år 

 
3. Jag har arbetat som lärare i 

□ 0-5 år 
□ 5-10 år 

□ över 10 år 
 

4. Jag undervisar i 
□ _________________________________________________________ 

 
5. Jag 

□ bor i villa/radhus 
□ bor i bostadsrätt 

□ bor i hyresrätt 
□ bor i annat boende 

 
6. Skulle du kunna tänka dig att vara med i en kort (20 min) intervju? 

□ Ja 
□ Nej 

 
7. Vilket sätt är roligast att presentera på (det går bra att markera flera)? 

□ Föreläsning/lektion utan att det skrivs på tavlan eller visas några bilder 
□ Föreläsning/lektion då det skrivs på tavlan 

□ Föreläsning/lektion med bildspel 
□ Film 

□ Föreläsning/lektion med praktisk demonstration  
□ Annan typ, nämligen:_______________________ 
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8. Vilket presentationssätt tror du eleverna lär sig bäst igenom (det går bra att markera flera)? 
□ Föreläsning/lektion utan att det skrivs på tavlan eller visas några bilder 

□ Föreläsning/lektion då det skrivs på tavlan 
□ Föreläsning/lektion med bildspel 

□ Film 
□ Föreläsning/lektion med praktisk demonstration  

□ Annan typ, nämligen:_______________________ 
 

9. Hur stor del av ditt underlag för elevens betyg baseras på (uppskattning):  
□ Elevens deltagande i diskussioner och frågor på lektioner _________________% 

□ Elevens prestation vid enskilda uppgifter______________________________% 
□ Elevens prestation vid gruppuppgifter_________________________________% 

□ Elevens provresultat_______________________________________________% 
□ Annat, nämligen:_________________________________________________% 
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10. Vilka typer av undervisning tycker du själv är roligast (markera flera)?  
□ eleverna läser själva 

□ läraren berättar/föreläser 
□ elev berättar/föreläser 

□ praktiska övningar (t.ex. räkneövningar, laborationer, skriva uppsats) 
□ film/bildspel 

□ eleverna jobbar i par med uppgifter 
□ eleverna jobbar i grupper med uppgifter 

□ grupp/klass-diskussion 
□ frågestunder (eleverna ställer frågor till läraren) 

□ enskilda skriftliga inlämningsuppgifter 
□ enskilt arbete som redovisas muntligen för lärare 

□ enskilt arbete som redovisas muntligen för en annan elev 
□ enskilt arbete som redovisas muntligen för mindre grupp (c:a 5 elever) 

□ enskilt arbete som redovisas muntligen för hel klass 
□ grupparbete som lämnas in skriftligt 

□ grupparbete som redovisas muntligen för lärare 
□ grupparbete som redovisas muntligen för mindre grupp (c:a 5 elever) 

□ grupparbete som redovisas muntligen för hel klass 
□ Annan typ, nämligen:_______________________ 
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11. Vilka typer av undervisning tror du eleverna lär sig bäst igenom (markera flera)? 
□ eleverna läser själva 

□ läraren berättar/föreläser 
□ elev berättar/föreläser 

□ praktiska övningar (t.ex. räkneövningar, laborationer, skriva uppsats) 
□ film/bildspel 

□ eleverna jobbar i par med uppgifter 
□ eleverna jobbar i grupper med uppgifter 

□ grupp/klass-diskussion 
□ frågestunder (eleverna ställer frågor till läraren) 

□ enskilda skriftliga inlämningsuppgifter 
□ enskilt arbete som redovisas muntligen för lärare 

□ enskilt arbete som redovisas muntligen för en annan elev 
□ enskilt arbete som redovisas muntligen för mindre grupp (c:a 5 elever) 

□ enskilt arbete som redovisas muntligen för hel klass 
□ grupparbete som lämnas in skriftligt 

□ grupparbete som redovisas muntligen för lärare 
□ grupparbete som redovisas muntligen för mindre grupp (c:a 5 elever) 

□ grupparbete som redovisas muntligen för hel klass 
□ Annan typ, nämligen:_______________________ 
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8.5 Bilaga 5 : Faktoranalys & Klusteranalys 
 
Faktoranalys, första två principalkomponenterna 

(Beräknat via http://www.wessa.net) 

Rotated Factor Loadings 

Variabel Faktor PK1 Faktor PK2 

Extraversion 0.507 0.657 

Agreeableness 0.736 -0.334 

Conscientiousness 0.771 -0.047 

Neuroticism -0.247 0.548 

Openness -0.134 0.566 

 

Bilaga 4 - Figur 1 
PK2 mot PK1 

 
 

Kemi/Biologi-Lärare i Rött, Elever med höga betyg i Kemi+Biologi (A+A, A+B, A+C, B+B) i 
Gult, elever med låga betyg (F+F, E+F, F+D, E+E) i Blått  
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Bilaga 4 - Figur 1 
PK2 mot PK1 

 
 

Idrottslärare i Rött, Elever med höga betyg (A eller B) i Gult, elever med låga betyg (E eller F) i 
Blått  
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Klusteranalys 
(Beräknat via http://www.wessa.net) 

Eleverna har här löpnummer 
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8.6 Bilaga 6: Sammanfattning av Intervjuer  
Elev 1 
Flicka, 18 år  
Biologi och engelska som favoritämnen 
Fysik och matematik som minst omtyckt ämnen 
Mycket höga poäng för Agreeableness & Conscientiousness låga poäng för Neuroticism. 
 

• Tycker personlighetsprofilen passar väldigt bra, speciellt att den plockat upp hon är känslig 
och intresse för estetik (genom hög poäng i Openness) som i hennes fall är dans (”det är 
det ju ingen som kan gissa om mig”). 

• Tycker om biologi då hon vill lära sig hur människokroppen fungerar, sjukdomar etc. ”det 
är något som finns med hela tiden, inte som i fysik där du skall lära dig en konstant som du 
kanske aldrig använder”.  Skulle vilja bli läkare, ”men har inte de betygen, så den 
drömmen jag fått lägga på hyllan”. 

• Tycker inte om matte och fysik eftersom det är ”en svaghet och en motvilja”.  ”Känner jag 
att något är svårt och att jag inte klarar det, så vill jag inte”.  Tycker det är jobbigt att göra 
liknande saker om och om igen. 

• Gillar engelska, spanska och svenska.  ”Man får hela tiden lära sig något nytt”. 
• Gillar praktiska övningar, d.v.s. att sitta och öva själv. 
• Tycker inte film och bildspel ger speciellt mycket, ”jag har svårt att koncentrera mig, jag 

behöver skriva. 
• Kommer inte ihåg något utan att skriva ner det. ”Det blir en repetition att skriva ned.  

Skriver egna sammanfattningar för att lära sig ”sedan jag var liten har jag skrivit av nästan 
hela boken”.   

• Pararbete kan vara bra, men då skall man känna sig trygg med den man jobbar med och 
partnern skall vara på samma nivå.  ”Man säga vad som helst utan att den klankar ner på 
dig”.  

• Av samma anledning väldigt viktigt vem man hamnar med i ett grupparbete, ”antingen 
presterar man jättebra eller så går det inte”.  ”Vill känna kontroll, så att jag vet att kan lita 
på de andra gör vad de ska”. 

• Gillar enskilda uppgifter 
• Att läsa själv är inte så roligt, men ett bra sätt att lära sig. 
• Tyckte projektpassen var ostrukturerade, visste inte hur uppgifterna skulle lösas.  Men i 

efterhand var en den värdefull förberedelse inför gymnasiearbetet. 
• Har flyttat hemifrån och får därför inte någon hjälp hemma. 
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Elev 2 
Flicka, 17 år  
Biologi och kemi som favoritämnen 
Fysik och S.O. som minst omtyckt ämnen 
Något låga poäng för Extraversion, för gruppen relativt låg i Conscientiousness, poäng 
relativt mitt i gruppen för övriga personlighetsdimensioner. 
 

• Tycker personlighetsprofilen passar ganska bra, känner sig som en balanserad person. 
• Tycker inte om fysik och S.O. ”Nej!”. 
• Gillar praktiska övningar, d.v.s. att sitta och öva själv. 
• Tycker om att läsa själv. 
• Gillar att göra enskilda skriftliga inlämningsuppgifter. 
• ”Det känns bäst att jobba ensam”. 
• Går bra att prata enskilt eller presentera frö en grupp, men gillar inte att presentera för hela 

klassen.  Blir nervös, behöver hjälp av stödord för att komma över nervositeten och kunna 
presentera.  Minns det som skall sägas, stödorden hjälper mot nervositeten. 

• Behöver inte skriva ner något för att komma ihåg det.  ”Om jag sett något och förstår så 
kommer jag ihåg det.  

• Grupparbetet ”var svårt eftersom man måste få in uppgifter från olika vinklar”, men ”det 
var roligt ändå.  i senaste grupparbete var halva gruppen passiv och det var irriterande.  
Hade kunnat bli bättre om man kunnat välja vem man jobbade med. 

• Lägger ungefär 5 timmar i veckan på att jobba. 
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Elev 3 
Pojke, 16 år  
Fysik, matematik, engelska och musik som favoritämnen 
Biologi och kemi som minst omtyckt ämnen 
Mycket höga poäng för Openness & Conscientiousness, något höga poäng för Extraversion 
samt låga poäng för Neuroticism. 
 

• Tycker personlighetsprofilen passar väldigt bra, speciellt att den plockat upp hans intresse 
för estetik (genom hög poäng i Openness) som i hans fall är ett stort musikintresse. 

• Tycker om matte och fysik eftersom man kan räkna ut (härleda) hur saker skall vara och 
allt hänger ihop.  ”När jag räknat ut ett tal känner jag att jag kan räkna ut alla tal som har 
en liknande uppbyggnad och det känns lugnande för mig.” 

• Tycker att biologi är jobbigt eftersom det inte (alltid) följer en logik; djurarter, organ etc. 
har inte logiska namn och det då blir mycket att lära sig utantill, ”som att plugga glosor”. 

• Gillar engelska trots att det innehåller att lära sig glosor.  Tror själv att det beror på att han 
rest mycket och har haft en grundkunskap i engelska sedan han varit liten.  ”Skolan har 
inga höga krav på engelska enligt mig”. 

• Gillar inte grupparbete ”en dålig undervisningsform, eftersom det alltid är samma elever 
som gör allting”. 

• Kan lära sig genom att bara sitta och lyssna på en lärare. 
• Pararbete går bra. 
• Gillar att skriva uppsats 
• Antecknar mycket, vill nästan rita av tavlan.  Gör det ”nästan av princip” eftersom han 

kommer ihåg mycket ändå.  ”Jag lär mig när jag skriver”. 
• Blir lätt stressad av mycket skolarbete. 
• Får hjälp hemma när han vill ha det, vilket inte är så ofta.  Matte börjar bli ett problem 

eftersom föräldrarna börjar glömma lite.  Tar då hjälp av en kusin som just gått ur 
gymnasiet. 
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Elev 4 
Pojke, 16 år  
Fysik och matematik som favoritämnen 
S.O. och projekt som minst omtyckt ämnen 
Höga poäng för Agreeableness & Openness, för gruppen relativt låg i Conscientiousness, 
poäng relativt mitt i gruppen för övriga personlighetsdimensioner. 
 

• Tycker personlighetsprofilen passar bra, ”låter som jag, typ” 
• Tycker om matte och fysik eftersom ”det är ett eget språk” där saker hänger ihop.  ”När 

man skall plugga matte så behöver man inte läsa en massa grejer, man kan bara göra tal för 
att lära sig”.  ”Det är väldigt roligt när man löser ett svårt tal”. 

• Gillar inte att läsa själv, men det kan vara ett effektivt sätt att lära sig. 
• Gillar film, men tycker inte att det är ett jättebra sätt att lära sig, men fungerar ibland. 
• Minns mycket utan att anteckna ”om jag är pigg och med”. 
• Skriver ner ibland, men använder inte anteckningarna ofta efteråt.  ”Jag skriver ner för att 

memorera, men använder sällan anteckningarna, det är så svårt att se vad jag skriver”. 
• Gillar att presentera även för hel klass om det var ett ämne han gillat.   
• Gillar att skriva uppsats om ämnet intresserade. 
• Tycker inte om att jobba i par eller i grupp för att han vill ha kontroll över hela materialet 

och inte missa information som andra har arbetat med.  Känner också en press från resten 
av gruppen att göra bra ifrån sig. 

• Gillade inte projektarbetet gillade han INTE – inget av de ämnena tilltalade honom.  
Gillade däremot retorik och filmdelen. 

• Vill kunna jobba själv och ”bara köra på” 
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Lärare 1 
Man, 54 år 
Lärare i fysik och matematik 
Arbetat som lärare mellan 5-10 år 
Den lärare som hade lägst poäng i Conscientiousness, hög poäng i Neuroticism. 
 

• Anser att den effektivaste metoden att lära är när eleverna själva läser och funderar över 
problemen och sedan diskuterar med annan elev eller med läraren.  Då är eleverna 
engagerade och får svar på sina frågor. 

• Lärarledda genomgångar är också effektiva om man kan göra det på ett fängslande sätt. 
• Elevunderlaget är viktigt, en del är jätteintresserade och ställer följdfrågor och det stärker 

lärandet, en del vill anteckna och memorera bara det som sägas och en del fattar inte (allt 
eller) delar av vad som sägs och tappar då helheten, de sistnämnda ställer inte heller några 
frågor.  Känner att de svagare eleverna kommer mer till sin rätt i elevdiskussioner då de 
kan diskutera mer jämställt. 

• Då det jobbas i grupp avgör läraren vilka elever som ingår i vilken grupp, vid mindre, 
korta frågor, diskuterar eleverna med dem som de sitter med (då oftast två per grupp).   

• Noterar inte hur mycket elever antecknar under lektion. 
• Betyg baseras till 95 % av provresultat. 
• Inlämningsuppgifter används som del av lärande och inte bedömning. 
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Lärare 2 
Kvinna, 53 år 
Lärare i biologi och kemi 
Arbetat som lärare över 10 år 
Hade en personlighetsprofil väldigt nära genomsnittsvärdena för lärare, dvs. höga poäng för 
Extraversion, Agreeableness & Conscientiousness.  Poängen för Neuroticism ganska mitt på 
skalan, men betydligt högre än genomsnittet för elever, 
 

• Biologi är inte lika regelbundet som matematik och fysik; ”Man kan inte räkna ut själv hur 
proteinsyntesen fungerar” 

• Genomgång där man förklarar med riktiga biologiska termerna samtidigt som man ger 
vardagliga förklaringar och liknelser till termerna. 

• Eleverna behöver själva gå igenom och jobba med de nya begrepp de möter, gärna att 
eleverna förklara för varandra.  Gärna skriva egna sammanfattningar. 

• Då det jobbas i grupp avgör läraren vilka elever som ingår i vilken grupp (dock oftast 
slumpmässigt).  Ibland blir gruppindelningen inte bra, men eleverna måste klara av att 
jobba med alla.  Vid mindre, korta frågor, diskuterar eleverna med dem som de sitter med 
(då oftast två per grupp). 

• Noterar om någon elev inte antecknar under lektion. 
• Betyg baseras till 70 % av provresultat, 15 % av diskussioner, 10 % gruppuppgifter (t.ex. 

laborationer) och 5 % inlämningsuppgifter. 
• Lektionen är både lärande och underlag för bedömning. 
• Vissa elever kan ha svårt att skriva och läsa och kan behöva följas upp muntligt. 

 
 


