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Abstract 

 

This study examined whether personality among students could predict preference for 

personality of their teacher. The sample constituted of 128 Swedish students, whom all 

completed the Big Five Inventory (BFI) and Lecturer Preference Questionnaire (LPQ). In BFI 

the students rated how well different statements accorded with themselves and in LPQ they 

rated the personality facets they desired in a professor. The results showed that the superior 

traits, in definition of Big Five Openness and Conscientiousness could predict preference for 

corresponding traits in a teacher, thus supporting the study hypothesis and partly replicating 

the results of previous research. A significant negative correlation was found between 

students scoring high Conscientiousness and preference for Neuroticism. Gender was shown 

to predict preference for personality in terms of preference for Conscientiousness and 

Neuroticism, with women rating Conscientiousness slightly higher in a teacher than men did, 

and rating Neuroticism slightly lower than men did. Overall, Conscientiousness was shown to 

be rated as most wanted trait in a teacher amongst students. Practical implications and 

recommendations for future studies are discussed. 
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Introduktion 

 

En del tidigare studier har visat att personlighet kan predicera preferens och det råder en 

föreställning om att matchning av individ och omgivning kan generera positiva utfall inom 

exempelvis prestation, engagemang och motivation (Chamorro-Premuzic, Furnham, 

Christopher, Garwood & Martin, 2008; Swami, et al., 2007; Holland, 1959). Eftersom det i 

dagsläget förekommer väldigt få studier kring personlighet som en prediktor för preferens i 

relationen mellan lärare och elev och då det inte heller påfunnits någon tidigare forskning som 

undersökt detta i en svensk kontext, ansåg studiens ledare att det var av vikt att genomföra en 

sådan studie. Förhoppningen med detta var att erbjuda djupare kunskap om personligheten 

och dess implikationer för samspelet med människans omgivning.  

Tidigare forskning i en utomsvensk miljö har visat att elever har olika preferens 

gällande egenskaper hos sina lärare samt att detta har olika implikationer för deras motivation 

och engagemang inom skolarbetet (Komarraju, 2013; Chamorro-Premuzic, et al., 2008). 

Elevutvärdering av lärare har även påvisats ha en sammankoppling med olika utfall gällande 

motivation och engagemang i en studiekontext (Komarraju, 2013; Patrick, 2011). Det har 

påvisats att om elever matchas med lärare de föredrar kan detta leda till en högre prestation 

(se Holland, 1959 för en överblick) samt det föreligger sedan länge en teori om att matchning 

av preferens med lärarstil leder till i synnerhet önskvärda utbildnings- och arbetsmässiga 

utfall (Chamorro-Premuzic, et al., 2008). Den föreliggande studiens syfte var således att 

undersöka huruvida gymnasieelevers personlighet kan predicera preferens för personlighet 

hos lärare. Det var även av intresse att utröna vilka eventuella egenskaper hos lärare som 

uppskattas i bredast utsträckning bland gymnasieelever. Detta skulle kunna verka gynnande 

för elever och lärare i ett utvecklingssyfte.  

Fältet för personlighetspsykologi handlar om tre fundamentala frågor. Den första 

gäller vad som är universellt för människan, d.v.s. vad som är sant om människan generellt 

sett och vilka drag som är universellt gällande. Den andra tar upp individuella skillnader och 

vad som skiljer människor åt sinsemellan. Den tredje handlar om individuell unikhet och 

problematiserar den motsägelsefullhet som ligger i att vetenskapen å ena sidan strävar efter 

allmängiltighet men å andra sidan ska försöka förklara det faktum att det förekommer unika 

individuella skillnader bland människor (Cervone & Pervin, 2013). Personlighet är ett vida 

diskuterat begrepp inom psykologin och det råder viss meningsskiljaktighet kring dess 

struktur, processer, utveckling och inte minst i definitionen av personlighet. Dock råder en 

känsla av samstämmighet i att begreppet refererar till psykologiska kvalitéer som bidrar till en 

http://h
http://h
http://h
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886907003856
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individs bestående och distinkta mönster av känslor, tänkande och beteende (Cervone & 

Pervin, 2013).  

En teori som behandlar personlighetsutveckling har utvecklats av Eriksons (1950), 

som menar att personligheten är av psykosocial karaktär. I hans modell återges olika 

psykosociala stadier för utveckling och dess implikationer för personligheten (se Cervone & 

Pervin, 2013 för en överblick) och varje stadie karaktäriseras av en konflikt som kräver 

lösning. En lösning kan innebära antingen ett positivt eller ett negativt utfall och som exempel 

kan konflikten ”identitet kontra identitetsförvirring” nämnas, som infaller under tonåren. Ett 

negativt utfall skulle under denna konflikt exempelvis kunna innebära att personen anpassar 

sig överdrivet mycket efter andra personers vilja eller blir deprimerad. Ett positivt utfall 

innebär att personen utvecklar en fullbordad identitet efter att personen har provat olika roller 

och slutligen tagit en tydlig ställning till vem han eller hon är (Cervone & Pervin, 2013). En 

annan teori som behandlar personlighetsutveckling och har utgått från Eriksons teori är 

Marcias teori om identitetsutveckling hos tonåringar. Likt Eriksons teori utgår Marcias teori 

från att tonårstiden handlar om att försöka uppnå en fullbordad identitet och detta sker under 

den period då personen befinner sig i moratorium, som innebär att individen är mitt uppe i att 

utforska och att etablera en identitet eller finna sig själv (Frisén & Wängqvist, 2011).           

Som tidigare nämnts, förekommer det teorier som postulerar att en matchning av 

individ och omgivning leder till ett uttryck av hög prestation, tillfredsställelse och låg grad av 

stress, medan en dålig matchning resulterar i lägre prestation, missnöje och stress (Swami, et 

al., 2007). Enligt Holland (1959) antas att val av yrke är ett uttryck för personlighet och att 

intresse är en produkt av personlighet. En länge vidhållen teori inom arbetspsykologi som är 

inne på samma linje, är att elever och studerande söker utbildning som matchar deras 

personlighet, förmåga och värderingar (Swami, et al., 2007). En del studier har visat att 

relationen mellan lärare och elev kan ha positiva effekter på elevers motivation (Maulana, 

Opdenakker & Bosker, 2013), samt att goda relationer mellan lärare och elever kan leda till en 

mer produktiv klassrumsmiljö (Davis, 2003). Sammanfattningsvis finns det mycket evidens 

för att en matchning av individ och omgivning innebär positiva följder på ett eller annat sätt. 

Det förekommer en omfattande mängd litteratur gällande elevutvärdering av lärare 

men en väldigt begränsad litteraturomfattning gällande egenskaper som föredras hos lärare 

bland elever. En del av de fåtal exempel på tidigare forskning som åtagit sig att undersöka 

elevers preferens för personlighet hos föreläsare, har gjort det i definition av Big Five 

personlighetstaxonomi (Chamorro-Premuzic, et al., 2008; Furnham & Chamorro-Premuzic, 

2005). Bakgrunden till teorin om Big Five tar vid i personlighetspsykologin och dess kanske 
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mest framstående trait-teoretiker Gordon Allport, Hans Eysenck och Raymond Cattell, som 

framförallt har koncentrerat sig på att identifiera och distribuera en omfattande taxonomi av 

personlighetsdrag. Trait är benämningen för ett permanent psykologiskt karaktärsdrag hos en 

individ (Cervone & Pervin, 2014). Ur detta, som en följd av att många har upplevt att många 

olika personlighetstester omfattat mer eller mindre identiska eller delvis överlappande 

personlighetsdimensioner, utvecklades teorin om the Big Five som för närvarande är den mest 

använda personlighetsteorin enligt Patrick (2011). Denna teori föreslår att personligheten 

utgörs av fem fundamentala och universella personlighetsdrag och i Cervone och Pervin 

(2014) framhålls att det föreligger evidens som stödjer teorin. Evidensen baseras på 

faktoranalys i samband med olika typer av data, exempelvis benämningar och termer av traits 

i det naturligt förekommande språket, tvärkulturella studier avsedda att testa tillämpbarheten 

av traits universellt, samt relationer mellan frågeformulär gällande traits och andra 

frågeformulär. Många av dessa analyser har visat att mycket av variationen i bl.a. olika 

mätinstrument, kan sammanfattas i fem dimensioner (Zakrisson, 2010). Dessa benämns som 

Extraversion, Vänlighet, Samvetsgrannhet, Neuroticism, samt Öppenhet och utgör toppen av 

hierarkin av åtskilliga personlighetsdrag och återges ofta som the Big Five (McCrae & John, 

1992).  

Dimensionen Extraversion innefattar kvantiteten och intensiteten i interaktionen med 

andra, aktivitetsnivå, behov av stimulering och eftersträvan efter nöje. Extroverta personer är 

sociala, utåtriktade, aktiva, tillgivna, optimistiska och glädjesökande. Introverta personer är 

motsatsen till de extroverta; mer reserverade, mer målsökande snarare än glädjesökande och 

dämpade. Vänlighet (Agreeableness) innebär hur mycket medkänsla och vänligt inställd en 

person är gentemot andra. Människor som mäter högt på vänlighet är tillitsfulla, hjälpsamma, 

överseende, godtrogna och okomplicerade. De som mäter lågt på vänlighet är cyniska, 

otrevliga, misstänksamma, hämndlystna, lättirriterade och manipulativa. Samvetsgrannhet 

(Conscientiousness) mäter en individs grad av organisering, motivation gällande mål, hur 

slarvig eller noggrann och tillförlitlig personen är. De som mäter högt på samvetsgrannhet är 

organiserade, pålitliga, självdisciplinerade, punktliga, ambitiösa och hårt arbetande. De som 

mäter lågt är opålitliga, lata, försummande och ger lätt upp mål. Den fjärde dimensionen är 

Neuroticism som mäter emotionell stabilitet och identifierar en persons psykologiska stress, 

försvarsstrategier och orealistiska idéer. De som mäter högt på neuroticism är oroliga, 

nervösa, emotionellt instabila och hypokondriska. De som mäter lågt är lugna, säkra, 

tillfredsställda med sig själva och oroas inte så lätt. Slutligen är den femte dimensionen 

Öppenhet (Openness), som mäter en persons sökande och uppskattande av upplevelser, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Eysenck
http://sv.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cattell
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tolerans för utforskning av det obekanta. Den brukar tämligen ofta beskrivas som öppenhet 

gentemot nya erfarenheter. De som mäter högt på öppenhet är nyfikna, har ett brett intresse, är 

kreativa, originella, fantasifulla och otraditionella. De som mäter lågt är konventionella, 

jordnära, har ett begränsat intresse och har svårt för att vara kreativa och analytiska (Cervone 

& Pervin, 2014).   

Studier som undersökt elevers preferens för personlighet i definition av Big Five 

personlighetstaxonomi hos föreläsare har visat att elever över lag tenderar att föredra 

föreläsare som mäter högt på samvetsgrannhet och öppenhet samt att elever som mäter högt 

på öppenhet föredrar föreläsare med högt på öppenhet, medan elever med högt på vänlighet 

tenderar att föredra föreläsare med högt på vänlighet. Dessa resultat stödde delvis den hypotes 

som Chamorro-Premuzic, et al. (2008) ställt, som gällde att elever skulle föredra föreläsare 

som har liknande personlighetsdrag som de själva, med undantag för neurotiska elever. En 

tvärkulturell studie med liknande koncept som undersökte elevers preferens för personlighet 

hos föreläsare på tre olika kontinenter genomfördes i Malaysia, USA och Storbritannien och 

använde Big Five i samband med att utröna elevernas önskvärda respektive icke-önskvärda 

personlighetsdrag hos föreläsare. Resultaten visade i samtliga tre utfall att elever generellt 

tenderade att föredra samvetsgrannhet, öppenhet, stabilitet (d.v.s. en låg grad av neuroticism) 

och vänlighet hos föreläsare. Det förekom omfattande köns- och nationalitetsskillnader, dock 

ansågs den sistnämnda vara en funktion av metodologiska artefakter (Swami, et al., 2007).  

Andra resultat som gett stöd åt att personlighet kan predicera preferens har påvisats i 

tidigare forskning som också använt Big Five-taxonomin för att mäta personlighet, då det 

visat sig att personlighet har betydelse för val av relationer. Resultaten indikerade att personer 

dels knyter starkare vänskapsband till dem som mäter lika i extraversion och vänlighet som de 

själva, samt att människor generellt väljer att inleda relationer med andra människor som 

mäter lika på de andra dimensionerna (Selfhout, Branje & Meeus, 2007). Liknande resultat 

framkom i en studie gällande val av partner, där olika romantiskt relaterade par sågs mäta 

ungefär lika i de olika dimensionerna (Figueredo, Sefcek & Jones, 2006). 

Forskningsresultat har även visat att elever använder sig av olika inlärningsstilar 

beroende på hur högt de mäter på de olika fem dimensionerna i Big Five. I en studie berördes 

fyra olika inlärningsstilar; syntes-analys (synthesis - analysis), metodiskt studerande 

(methodical study), ihågkommande av fakta (fact retention) och bearbetning (elaborative 

processing). Elever som mätte högt på neuroticism hade svårt för samtliga inlärningsstilar, 

medan de som mätte högt på samvetsgrannhet och vänlighet var positivt inställda till samtliga 

inlärningsstilar som de testades för. Extraversion och öppenhet var positivt korrelerade med 

http://h
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bearbetning som inlärningssätt, d.v.s. att se sammanhang och koppla den kunskap de fått. 

Resultatet från den här studien indikerade att elevers olika egenskaper tenderade att moderera 

vilken inlärningsstil eleven anammade, vilket också antyder att personlighet har implikationer 

för preferens i den bemärkelse att de föredrog olika inlärningsstilar (Komarraju, Karau, 

Schmeck & Avdic, 2011).  

Fler resultat har indikerat skillnad i preferens beroende på individuella skiljaktigheter. 

I en studie av Arnon och Reichel (2007) tillfrågades nyexaminerade lärare och lärarstudenter 

om vad de ansåg utmärker en idealisk lärare. Båda grupperna hade något olika åsikter om vad 

de ansåg var viktigast hos en lärare. Lärarstudenterna prioriterade personliga kvalitéer framför 

kunskap inom ämnet som undervisas och didaktisk kunskap. De nyexaminerade lärarna som 

hade hunnit börja jobba ansåg däremot att ämneskunskap och didaktisk kunskap föregick de 

personliga kvalitéerna. Andra tidigare studier har visat att motivation och grad av self-

efficacy, som handlar om tilltro till den egna förmågan (Holt, 2012), har en koppling till 

läraregenskaper då det har påvisats att elever med hög self-efficacy föredrar lärare som är 

omtänksamma och professionella i avseende att motiveras i skolarbetet. Elever med låg self-

efficacy föredrog framförallt omtänksamma lärare (Komarraju, 2013). Omtänksamhet är en 

personlighetsegenskap som är underställd vänlighet från Big Five’s taxonomi, så detta är i 

linje med tidigare studiers resultat (se exempelvis Swami, et al., 2007). Detta utgör ytterligare 

belägg för att det föreligger olikheter i lärarpreferens beroende på hur eleven i fråga är som 

person, samt att framförallt vänlighet är en dimension som eftertraktas.  

Elevutvärdering har vunnit utbrett bifall sedan 30 år tillbaka som ett sätt att mäta 

effektivitet hos lärare i amerikanska college och universitet och det förekommer som tidigare 

nämnts en stor omfattning litteratur utifrån detta koncept (Murray, Rushton & Paunonen, 

1990). I bl.a. USA och Kanada kan studenter exempelvis utvärdera sina lärare och kurser 

genom utvärderingsformulär. En studie som åsyftade att undersöka vilka egenskaper som 

eleverna gav flest positiva kommentarer visade att egenskaperna entusiastisk och organiserad 

fått både flest positiva och negativa kommentarer var (Silva, Silva, Quinn, Draper, Cover & 

Munoff, 2008). Entusiastisk och organiserad är personlighetsdrag som Cervone & Pervin 

(2013) delvis beskriver som utmärkande beteenden för personer som mäter högt på Big Five-

dimensionerna extraversion och samvetsgrannhet. Hjälpsamhet, som ses som en underordnad 

facett till Big Five-dimensionen vänlighet (Cervone & Pervin, 2013), sågs också korrelera 

med positiva kommentarer kring lärares personlighet och egenskaper (Silva, et al., 2008).  

En annan studie som undersökt om det förelåg några könsskillnader gällande positiva 

kommentarer mellan manliga och kvinnliga lärare i elevers utvärderingar av lärare. Studien 
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utgick ifrån tidigare studier vars resultat hade visat att kvinnliga lärare som agerade utifrån 

kvinnliga förväntade normer favoriserades jämfört med kvinnor som inte följde kvinnliga 

stereotypa normer och jämfört med manliga lärare. Studien visade dock inte någon signifikant 

skillnad som kunde styrka denna hypotes, utan indikerade att negativa utvärderingar snarare 

var kopplat till ämnet och läraregenskaper (Stuber, Watson, Carle & Staggs, 2009).  

Det finns andra studier som visat könsskillnader i hur människor utvärderat personer i 

sammanhang av chef- eller ledarpositioner. En studie av Elsesser och Lever (2011) som 

genomfördes med 60470 deltagare, visade att 46 % av de deltagande föredrog en manlig 

ledare framför en kvinnlig. Studien framhöll också att manliga anställda utvärderade sina 

kvinnliga chefer mer positivt och de kvinnliga anställda utvärderade sina manliga chefer mer 

positivt (Elsesser och Lever, 2011). Som nämnts tidigare har det påvisats att elever föredrar 

omtänksamma lärare (Komarraju, 2013) och det har även visat sig att kvinnor attribueras med 

omtänksamhet i större utsträckning än vad män gör (Silber, Wells, Koval & Brooks, 1999).  I 

Sprague & Massoni (2005) har det även framgått indikationer om att effekten av personlighet 

på elevers utvärderingar beror på om läraren är manlig eller kvinnlig. Kön har också setts ha 

en betydelse för hur relationen mellan lärare och elev ser ut (de Jong, Mainhard, van Tartwijk, 

Veldman, Verloop & Wubbels, 2014).   

Mot bakgrund av tidigare forskning som visat att det föreligger internationella 

skillnader bland elever i förhållande till preferens, ämnade den aktuella studien att 

konceptuellt replikera studierna som genomfördes av Chamorro, et al. (2008) och Swami, et 

al. (2007), med delvis annorlunda metodologi och i en annan kulturell kontext. Studien av 

Chamorro, et al. (2008) undersökte studenters personlighet och deras preferens för föreläsare 

och inlärningsstil i Storbritannien. I studien av Swami, et al. (2007) undersökte studenters 

personlighet och deras preferens för personlighet hos föreläsare, i Malaysia, Storbritannien 

och USA. Till skillnad från den förstnämnda studien ämnade den föreliggande studien inte att 

titta på inlärningsstil men de huvudsakliga skillnaderna mellan dessa studier och den aktuella, 

var att den aktuella studien genomfördes i Sverige och att dess deltagare tillhörde en yngre 

åldersgrupp. 

 Eftersom tidigare studier pekat på att människor föredrar andra människor med 

liknande personlighet som de själva (Selfhout, et al., 2007; Figueredo, et al., 2006) fanns det 

även ett intresse att med den föreliggande studien undersöka om detta är något som görs 

gällande i relationen mellan personligheten hos elever och deras preferens för personlighet 

hos lärare.   

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Joey+Sprague%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Kelley+Massoni%22
http://h
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Gällande könspreferens utgick studien dels från resultatet i Stuber et al. (2009), där 

resultaten visade att personlighet föregår könspreferens. Motsägande resultat påvisades dock i 

studien kring könspreferens och ledarskapspositioner (Elsesser och Lever, 2011), och 

eftersom läraryrket kan ses som en form av ledarskapsposition fanns det därför belägg för 

båda utfall. Det var därför av intresse att undersöka om det förelåg en könspreferens hos 

eleverna gällande lärare, då studiens tidigare forskning innefattar två motsägande resultat.  

Kön har också setts ha en betydelse för hur relationen mellan lärare och elev ser ut (de Jong, 

Mainhard, van Tartwijk, Veldman, Verloop & Wubbels, 2014), vilket också utgjorde belägg 

för att kön skulle kunna ha en betydande roll i fråga om att predicera preferens.  

Den föreliggande studien ställde följande hypoteser: (H
1
) Elevers personlighet kan 

predicera deras preferens för personlighet hos lärare, med undantag för elever som mäter högt 

på neuroticism. Detta skulle delvis replikera resultaten från Furnham and Chamorro-

Premuzic’s (2005) och Chamorro-Premuzic (2008). (H
2
) Elever som mäter högt på 

dimensionen neuroticism föredrar lärare som mäter högt på vänlighet, vilket också delvis 

skulle replikera tidigare forskningsresultat (Chamorro-Premuzic, 2005). (H
3
) 

Personlighetsegenskaper föregår kön i elevers preferens för lärare. Detta skulle vara i linje 

med de resultat som framkom i Stuber, et al. (2009). (H
4
)
 
Elever tenderar över lag att föredra 

öppenhet och samvetsgrannhet framför de övriga tre dimensionerna. Detta skulle delvis 

replikera resultaten från studierna genomförda av Chamorro-Premuzic, et al. (2008) och 

Swami, et al (2007).
 
Nollhypotesen (H

O
) innebar att inga signifikanta samband erhålls och att 

elevers personlighet därmed inte kan ses som en prediktor för deras preferens för lärare.  

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Deltagarna i studien bestod av 128 elever från årskurs 1 (19st), 2 (65st) och 3 (43st), varav 51 

st. (40 %) var män och 75 st. (59 %) var kvinnor. Samtliga deltagare var mellan 16 och 19 år. 

Ursprungligen deltog 133 personer i studien men p.g.a. externt bortfall inkluderades totalt 128 

st. i den statistiska analysen. Totalt ingick 4 olika gymnasieskolor i studien, vilka var belägna 

i en stad i södra Sverige.  

Vid tillfrågan om att delta i studien informerades deltagarna muntligt om att det var 

helt frivilligt att delta samt att de hade rätt att avbryta pågående deltagande när som helst, utan 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0191886907003856#bib14
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0191886907003856#bib14
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0191886907003856#bib14
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förbehåll. De delgavs även om studiens övergripande syfte samt tilldelades kontaktuppgifter 

till studiens ledare och deras handledare. Deltagarna erbjöds ingen ersättning för att delta.  

 

Instrument 

Den enkät som användes i studien bestod av en sammansättning av två instrument; en svensk 

översättning av Big Five Inventory (BFI; Zakrisson, 2010) och en revidering av Lecture 

Preference Questionnaire (LPQ; Furnham et al., 2005; Rushton et al., 1990), samt ett 

försättsblad (se Appendix A). Revideringen av LPQ genomfördes av studiens ledare och 

innebar en översättning till svenska samt ett tillägg av ett item som gällde könspreferens. 

Försättsbladet utformades av studiens ledare. I detta delgavs deltagarna information om att 

deltagandet var frivilligt, anonymt och att de hade rätt att avbryta när som helst utan att 

ifrågasättas för detta. Det framgick även att allt erhållet material skulle komma att behandlas 

konfidentiellt. För eventuella frågor efter studiens genomförande hänvisades till de 

kontaktuppgifter som också inkorporerades i försättsbladet, till studiens ledare och 

handledare. Det betonades att det var av vikt att de svarade så sanningsenligt och korrekt de 

förmådde och att gå på sin första ingivelse. Därefter följde instruktionerna för att fylla i 

enkätens första del.  

BFI (2010) utgjorde enkätens första del och avsåg att mäta deltagarnas personlighet. 

Formuläret bestod av 44 items där varje dimension (extraversion, öppenhet, vänlighet, 

samvetsgrannhet och neuroticism) berördes i 8 olika item vardera. Deltagarna ombads att 

ange i vilken utsträckning de ansåg olika påståenden stämma in på dem själva med hjälp av en 

femgradig skala. En angiven etta innebar “stämmer absolut inte” och en angiven femma 

“stämmer absolut”. Varje påstående inleddes med “Jag ser mig själv som någon som…” följt 

av exempelvis “är originell, kommer med nya idéer”.  Instrumentet var en svensk 

översättning, genomförd av Zakrisson (2010).   

I avseende att mäta önskvärda egenskaper hos lärare användes en revidering av LPQ 

(2005; 1990). Revideringen innebar en svensk översättning som genomfördes av studiens 

ledare, samt ett tillägg av två items, varav ett avsåg deltagarnas kön och ett avsåg 

könspreferens. Här fick deltagarna ange sina svar med hjälp av en elvagradig skala (-5-5+), 

där en angiven femma innebar “vill ha egenskapen hos min lärare” och en angiven negativ 

femma innebar “vill inte ha egenskapen hos min lärare”. En nolla innebar neutralitet. 

För de statistiska analyserna av studiens erhållna data användes programmet Statistical 

Package For the Social Sciences (SPSS; 1989; 2013).  
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Procedur 

Vid studiens initierande kontaktades lärare och rektorer på tio gymnasieskolor och tillfrågades 

om det fanns möjlighet och intresse att delta i studien, vars syfte inledningsvis presenterats. 4 

st. gymnasieskolor meddelade att de hade möjlighet att delta. Ingen ersättning erbjöds för 

deltagandet. Information om studiens syfte, personliga uppgifter om studiens ledare; såsom 

universitetstillhörighet och kontaktuppgifter, lämnades vid upprättelsen av kontakt samt vid 

studiens olika undersökningstillfällen.  

  Enkätundersökningen genomfördes vid fyra olika tillfällen, varav tre ägde rum i 

elevklassernas respektive klassrum under lektionstid, med studiens ledare samt elevernas 

lärare närvarande. Det fjärde tillfället tog plats i en utav gymnasieskolornas entréhall där 

eleverna tillfrågades under rasttid. Vid samtliga tillfällen uppgavs på förhand, både muntligt 

och skriftligt, att deltagandet var frivilligt och anonymt. Samtliga deltagare uppmanades att 

svara så sanningsenligt och uppriktigt som möjligt samt att vända sig till studiens ledare vid 

eventuella frågor gällande enkäten eller studien. Möjligheten att ta del av studiens slutgiltiga 

version framhölls muntligt vid tillfällena då enkäterna fylldes i.      

 

Etik 

Angående studiens frågeställning och ämne ansågs inte dessa utgöra några direkt känsliga 

områden eftersom att studiens syfte inte ämnade på något sätt mäta personlighet i avseende att 

ställa diagnoser eller liknande, utan endast för att senare ställas i relation till deltagarnas 

preferenser. Deltagarna delgavs dessutom studiens syfte i förhandsinformationen för att ges 

möjlighet att tacka nej till att delta. Det kan inte säkerställas att samtliga deltagare biföll 

antagandet om att personlighet inte skulle vara ett känsligt ämne, oavsett i vilket avseende det 

avsåg att mätas. Om någon exempelvis upplevt en missnöjsamhet med sig själv eller sin 

personlighet så kanske detta är något som gör sig påmint under enkätundersökningens 

process. Dock vidtogs vissa företeelser i syfte att minimera detta, exempelvis var enkäten en 

sammansättning av tidigare väl beprövade instrument vilka således är framtagna för att 

minimera sådana risker, samt genom att kontaktuppgifter till studiens ledare fanns att tillgå 

ifall någon hade några frågor eller funderingar.  

Studiens förfarande skedde enligt APA’s etiska riktlinjer (American Psychological 

Association, 2010) och vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2010) grundläggande 

individskyddskrav. Individskyddskravet innefattas i fyra etiska principer. Dessa benämns som 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. För att 

uppfylla dessa vidtogs följande åtgärder: samtliga deltagare informerades om att det var 
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frivilligt och anonymt att delta, att de hade rätt att avbryta studien när som helst samt att 

erhållen data skulle komma att behandlas konfidentiellt och endast i enlighet med studiens 

ursprungliga syfte. Lärare eller rektorer lämnade sitt godkännande innan enkätundersökningen 

påbörjades på samtliga skolor. Deltagarna ombads att inte uppge några personliga uppgifter 

såsom namn på enkäten, för att garantera att ingen deltagare kunde identifieras i efterhand 

genom enkäterna. För eventuella frågor och för att ta del av den färdiga studiens resultat om 

så önskades, lämnades studieledarnas och deras handledares kontaktuppgifter.  

 

Dataanalys 

Inledningsvis kontrollerades den insamlade datans distribution för att se om normalfördelning 

av datan förelåg. Tre outliers påträffades och därmed exkluderades dessa tre enkäter ur den 

påföljande statistiska analysen, eftersom dessa överskred tre standardavvikelser. Därefter 

genomfördes en korrelationsanalys (se Tabell 1 under Resultat) mellan samtliga fem 

dimensioner från respektive instrument (BFI & LPQ). Ingen korrelation mellan 

dimensionerna LPQvänlighet och BFIvänlighet påträffades och därför exkluderades den 

dimensionen. Utifrån de erhållna korrelationerna genomfördes regressionsanalyser som körs 

för parametriska test (Brace, et al., 2012), med de fyra återstående LPQ dimensionerna som 

beroende och de fyra BFIdimensionerna som oberoende variabler eller prediktorer. Detta med 

anledning av att avseendet var att veta hur mycket varians i den beroende variabeln, LPQ, 

som kunde förklaras av prediktorn BFI.  
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Resultat 

 

Syftet med studien var att undersöka om specifika personlighetsegenskaper hos 

gymnasieelever kunde predicera preferens för personlighetsegenskaper hos lärare, med 

förhoppning om att ge djupare kunskap om personligheten och dess implikationer för 

människans omgivning. 

Tre signifikanta samband påträffades efter att regressionsanalyser genomförts. Dessa 

visade ett signifikant samband mellan dimensionen LPQöppenhet och BFIöppenhet med 14 % 

förklarad varians (r=0,37, r
2
=0,14, p<0,01) (se Tabell 1). 

 

Tabell 1 

Resultat från Regressionsanalys   

 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
 

Standardiserade 

Koefficienter 
  

 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 5.666 .535  10.593 .000 

BFIÖppen .670 .155 .370 4.326 .000 

Notering. Beroende variabel: LPQÖppen 

 

Även ett signifikant samband mellan LPQsamvetsgrannhet och BFIsamvetsgrannhet 

med 12 % förklarad varians (r=0,35, r
2
=0,12 p<0,01), erhölls (se Tabell 2).  

 

Tabell 2 

Resultat från Regressionsanalys   

 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
 

Standardiserade 

Koefficienter 
  

 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 7.077 .533  13.287 .000 

BFISamvets .638 .153 .352 4.157 .000 

Kön .920 .213 .366 4.310 .000 

Notering. Beroende variabel: LPQSamvets 
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Ett negativt signifikant samband mellan LPQneurocitism och BFIsamvetsgrannhet erhölls 

med 5 % förklarad varians (r=0,24, r
2
=0,05, p<0,01) erhölls (se Tabell 3).  

 

Tabell 3 

Resultat från Regressionsanalys   

 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
 

Standardiserade 

Koefficienter 
  

 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4.622 .752  6.146 .000 

BFISamvets -.597 .216 -.242 -2.758 .007 

Kön -.921 .301 -.269 -3.065 .003 

Notering. Beroende variabel: LPQNeuro 

 

 

Resultaten gällande item 31 i LPQ, som gällde könspreferens, visade att 98 deltagare (78 %) 

svarade “ingetdera” på frågan om vilket kön de föredrog hos sin lärare. 17 st. (14 %) svarade 

att de föredrog en kvinnlig lärare varav 10 st. var kvinnor och 7 var män, och 9 st. (7 %) 

svarade att de föredrog en manlig lärare varav 6 st. var män och 3 var kvinnor. 

Forskningshypoteserna H1, H3 och H4 fick stöd i resultaten och därmed kunde nollhypotesen 

förkastas. H2 förkastades då den inte erhöll något stöd i resultaten. 

Den deskriptiva statistiken visade att samvetsgrannhet i genomsnitt rankats som mest 

önskvärda dimension i LPQ, därefter extraversion, vänlighet, öppenhet och neuroticism, i 

skriven ordning (se Tabell 4).  

 

Tabell 4 

Deskriptiv statistik över LPQ 

 Medelvärde SD 

LPQNeuro 2.5874 1.67524 

LPQSamvets 9.2487 1.23237 

LPQVänlig 8.4800 .99857 

LPQöppen 7.9187 1.26936 

LPQextra 9.2307 1.03906 

Notering. Värdena är medelvärden på en 11-gradig skala  

(1 = vill inte ha egenskapen hos min lärare, 11 = vill ha egenskapen hos min lärare). 

N=125 

 

Två signifikanta samband erhölls även mellan kön och LPQ dimensionerna (se Tabell 

2 & 3). Det ena utgjordes av LPQsamvetsgrannhet och kön (r=0,37, r
2
=0,13, p<0,01) och det 
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andra ett negativt samband mellan kön och LPQneuroticism (r=0,27, r
2
=0,07, p<0,01). Det 

påvisades att kvinnor i genomsnitt rankat LPQsamvetsgrannhet signifikant högre (M=9,6, 

SD=0,9) gentemot män (M=8,7, SD=1,4) samt att kvinnor i genomsnitt rankat 

LPQneuroticism lägre (M=2,2, SD=1,1) än män (M=3,2, SD=2,1).  

Utifrån de påfunna korrelationerna (se Tabell 5), LPQvänlighet exkluderades eftersom 

där inte påfanns någon signifikant korrelation, genomfördes regressionsanalyser med de fyra 

återstående LPQdimensionerna som kriterievariabler och de fyra BFIdimensionerna som 

oberoende variabler eller predicerande faktorer.  

 

Tabell 5. Bivariate Pearson correlations  

 BFIExtra BFIVänlig BFISamvets BFINeuro BFIÖppen 

LPQextra .210* .140 .104 -.070 .202* 

LPQöppen .075 -.057 -.094 .004 .370** 

LPQVänlig -.034 .066 -.081 -.002 .142 

LPQSamvets .054 .251** .352** .048 .033 

LPQNeuro -.081 -.138 -.242** -.113 -.056 

Notering. * = p <.05, ** = p < .01 
 

 

Diskussion  

 

Den första forskningshypotesen som innebar att elevers personlighet kan predicera deras 

preferens för personlighetsegenskaper hos lärare förutom hos elever som mäter högt på 

neuroticism, gavs visst stöd åt i resultaten. Resultaten indikerade att H1 delvis kunde styrkas 

eftersom två av dimensionerna på BFI signifikant predicerade tre olika dimensioner på LPQ, 

vilket även är i linje med resultaten från tidigare studier (Furnham & Chamorro-Premuzic, 

2005; Chamorro-Premuzic 2008). Den andra forskningshypotesen innebar att elever som 

mäter högt på dimensionen neuroticism föredrar lärare som mäter högt på vänlighet. H2 kunde 

inte styrkas utifrån resultaten, eftersom dimensionen LPQvänlighet inte korrelerade med 

någon annan BFIdimension och därmed exkluderades innan fortlöpande statistisk analys. 

BFIneuroticism sågs inte heller predicera någon annan dimension, vilket i så fall kunnat 

belysa en korrelation mellan en personlighet som mätt högt på neuroticism och dennes 

preferens för personlighet hos lärare. Därmed förkastades H2. Eftersom tidigare resultat dock 

genererat evidens som varit i linje med H2 (exempelvis Stuber, et al. 2009) bör detta 

undersökas vidare i framtida studier. Den tredje forskningshypotesen (H3), som innebar att 
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personlighetsegenskaper föregår kön i elevers preferens för lärare, fick till viss del stöd i 

resultaten då majoriteten av de angivna svaren på item 31 i LPQ indikerade att eleverna inte 

föredrog något av könen framför det andra. Den fjärde forskningshypotesen (H4) som innebar 

att elever tenderar över lag att föredra öppenhet och samvetsgrannhet framför de övriga tre 

dimensionerna,
 
fick visst stöd i resultaten eftersom samvetsgrannhet var den dimension som i 

genomsnitt rankats högst. Visserligen låg de efterföljande dimensionerna extraversion och 

vänlighet tätt efter och öppenhet, strax under de tre högsta, vilket indikerade att samtliga 

dimensioner (förutom neuroticism), är önskvärda egenskaper hos lärare då skillnaderna 

mellan dessa kan anses vara marginella. Det faktum att samvetsgrannhet toppade både den här 

studiens resultat och tidigare resultat ansågs ändå säga en hel del om vad som kan tänkas 

önskas av en lärare bland majoriteten av elever, oavsett hur de själva är. Samvetsgrannhet 

mäter, som tidigare nämnts, en individs grad av organisering, motivation gällande mål, hur 

slarvig eller noggrann och tillförlitlig personen är. Personer som mäter högt på 

samvetsgrannhet karaktäriseras som organiserade, pålitliga, självdisciplinerade, punktliga, 

ambitiösa och hårt arbetande. Kanske föreligger det en internationell föreställning om att det 

är just så en idealisk lärare bör vara, eller också trivs elever generellt bäst med den typen av 

lärare.  

Neuroticism och öppenhet hamnade som de två minst önskvärda dimensionerna på 

LPQ med neuroticism i botten och öppenhet strax under vänlighet. Att neuroticism hamnade 

lägst ansågs inte särskilt överraskande eftersom detta är i linje med tidigare forskning (Swami, 

et al., 2007). Tidigare studier har även visat att deltagare med högt på neuroticism föredrar 

lärare med högt på dimensionen vänlighet (Furnham & Chamorro-Premuzic’s 2005). 

Vänlighet och extraversion efterfrågades generellt också relativt högt, men ingen specifik 

BFIdimension sågs predicera dessa signifikant. Detta skulle kunna innebära att oavsett elevers 

personlighetsstruktur (hur högt det mäter på de olika dimensionerna), så föredras dessa 

egenskaper över lag. Detta skulle även antyda att det föreligger vissa nationella skillnader, i 

jämförelse med tidigare studier (se exempelvis Swami, et al., 2007; Chamorro-Premuzic, et 

al., 2008). Dock skulle man kunna dra nytta av att utforska detta vidare med fler studier i 

olika nationer och delar av världen för att styrka beläggen.  

Anledningen till att de elever som mätte högt på öppenhet och samvetsgrannhet angav 

korresponderande dimensioner som preferens, går inte att fastslå. Detta skulle exempelvis 

kunnat bero på att elever som identifierar sig med sina lärare trivs bättre, eller också att de 

ansåg dessa egenskaper som viktiga för en bra lärare. Detta förtäljer inte studiens instrument. 

Kanske kunde någon form av motivering i framtida studiers instrument vara till hjälp, eller en 
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kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Ett annat alternativ är att göra en uppföljning 

med ett instrument som avser mäta vad som utgör en bra lärare, snarare än vad som önskas 

hos en lärare. Även om detta kan tyckas gå hand i hand, så skulle detta innebära en möjlighet 

till jämförelse. 

Att signifikans påträffades mellan BFIöppenhet och LPQöppenhet skulle eventuellt 

kunna förklaras utifrån att de som mätte högt på öppenhet också är mer öppna för att svara 

uppriktigt på enkäten och exempelvis inte oroat sig över hur de framställer sig själva eller 

liknande (något som kanske kunnat förväntas från en person som präglas av emotionell 

instabilitet). De skulle helt enkelt kunna ha varit mer positivt inställda till att genomföra 

enkäten så korrekt som möjligt, då öppenhet är den dimension som bl.a. karaktäriseras av att 

man som person är öppen för nya erfarenheter.  

Könet hos deltagarna påfanns predicera preferens för personlighet gällande 

LPQsamvetsgrannhet och LPQ neuroticism, vilket indikerar att hur stark eller svag preferens 

för samvetsgranna eller neurotiska lärare deltagarna hade, avgjordes av om man var man eller 

kvinna. Detta antydde att det föreligger en könsskillnad för preferens, vilket även påvisats i 

tidigare forskning (Swami, et al., 2007). 

  Resultaten gällande könspreferens (item 31, LPQ), visade att 98 deltagare (78 %) 

svarade “ingetdera” på frågan om vilket kön de föredrog hos sin lärare. 17 st. (14 %) svarade 

att de föredrog en kvinnlig lärare varav 10 st. var kvinnor och 7 var män, och 9 st. (7 %) 

svarade att de föredrog en manlig lärare varav 6 st. var män och 3 var kvinnor. Detta ansågs 

delvis stödja studiens hypotes som avsåg att personlighetsegenskaper föregår kön i elevers 

preferens för lärare (H3), eftersom “ingetdera” indikerade att man inte föredrog något 

specifikt kön, och således kunde antas vara underordnat personligheten. En intressant aspekt 

var att kvinnliga lärare fick större gehör i fråga om könspreferens (med båda könen 

inkluderade), medan manliga lärare efterfrågades i mindre utsträckning bland kvinnliga 

elever. Detta skulle kunna utgöra en fråga för framtida forskning att undersöka vidare.  Item 

31 i LPQ, som avsåg mäta just könspreferens, var uttryckt på ett explicit eller direkt sätt, 

vilket skulle ha kunnat ge upphov till missvisande resultat. Eleverna kanske inte angav någon 

specifik könspreferens, men var kanske egentligen av en annan åsikt och helt enkelt 

uppvisade social önskvärdhet. I avseende att mäta könspreferens hade detta med fördel kunnat 

genomföras genom någon form av åtgärd som “förklätt” frågan, där man inte uttryckligen 

frågar vilket kön som föredras, utan istället inkluderar frågan på ett diskret (unobtrusive) sätt. 

Detta för att minimera risken för att deltagarna uppvisar social önskvärdhet. Hur detta rent 

konkret skulle kunna gå till överlåts åt framtida studier. Ett annat problem med item 31 är 
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svarsalternativet “ingetdera”, som eventuellt låter som att det tredje alternativet skulle vara att 

man föredrar en könlös lärare eller ingen lärare alls. Detta skulle även kunna förklara den 

påföljande motiveringens relativt stora bortfall. Det intressanta med de motiveringar som 

påfanns var dock att de flesta som fyllt i “ingetdera” som svarsalternativ också angivit att kön 

inte spelade någon roll. Detta skulle också kunna ses som en indikation på att personlighet 

föregår kön i fråga om preferens för lärare.    

Resultaten för just denna studie innebar inga banbrytande eller revolutionerande fynd 

som skulle kunna få några större praktiska implikationer för skolan eller arbetslivet, men det 

kan ligga ett värde i att fortgå att undersöka det aktuella ämnet då det som tidigare nämnts 

visat sig kunna ha olika praktiska implikationer för exempelvis elevers skolarbete och 

motivation. Som exempel har man kunnat se att elevers syn på sig själva i samband med 

lärares personlighet/egenskaper påverkar deras motivation i skolarbetet (Komarraju, 2013). 

Då den aktuella studiens resultat visade att elevers egen personlighet delvis kan predicera vad 

de föredrar för personlighet hos lärare, kan detta bidra med ytterligare kunskap kring vad 

svenska elever föredrar hos lärare. Detta kan i sin tur vara intressant inför framtida forskning, 

som hade kunnat undersöka mer hur lärares personlighet kan påverka motivation och 

engagemang hos elever i skolarbetet.      

Frågan om vad man som lärare kan göra utifrån studiens resultat, som bl.a. visat att 

vissa personlighetsdimensioner efterfrågas i större utsträckning, återstår att begrunda. 

Huruvida personlighet är något föränderligt eller bestående är också en fråga som får lite olika 

svar beroende på vilken teori man frågar. I förhållande till teorin om the Big Five, som delvis 

behandlar hur mycket av olika egenskapsdimensioner man uppvisar, skulle man kunna utgå 

ifrån att om är en självmedveten lärare, kan ta till sig informationen och sträva efter att 

uppvisa egenskaper som faller under kategorin t.ex. samvetsgrannhet. Detta genom att man 

exempelvis försöker vara så ärlig och noggrann som möjligt. 

Studiens deltagarantal var relativt stort (N=125), vilket skapade ett bra fundament för 

dess statistiska kraftfullhet. Studiens interna validitet hade med fördel kunnat höjas om 

studien varit av experimentell karaktär, eftersom det då kunnat ske i en mer kontrollerad miljö 

med eventuella felkällor under kontroll eller konstanthållning. Att mäta personlighet i ett 

experiment inger dock något oetiska vibbar, samt att detta skulle bli på bekostnad av studiens 

ekologiska validitet och konstruktvaliditeten hade kunnat ifrågasättas (vilket förvisso sker 

oavsett, för det mesta). Personlighet kan dessutom ses som svårt att mäta i ett experiment. 

Situationer och miljöer påverkar i sig personers agerande och beteenden, vilket därför gör det 

väldigt komplext att mäta i en strikt kontrollerad miljö (Cervone & Pervin, 2013). Gällande 
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felkällor eller störande variabler, fanns dels en risk för reaktivitet i form av social 

önskvärdhet, exempelvis kanske deltagare som anser sig själva som lata eller nervösa (vilket 

utmärker neuroticismen) inte gav detta då de insåg att detta kanske inte ses som några 

vedertaget önskvärda drag hos samhället. Dock så bör anonymiteten ha minimerat detta hot. 

Vidare kan det ha inneburit problematik med att utföra enkätundersökningen i en av 

gymnasieskolornas entréhall, då detta var under elevernas lediga tid och under relativt 

“lössläppta” förhållanden. I en sådan miljö uppstår ofta sorl och uppsluppen stämning, vilket 

kan ha lett till att eleverna sinsemellan diskuterat sina enkäter. De undersökningar som skett i 

klassrumsmiljö, i en kontext där en mer seriös stämning oftast infinner sig, kanske har 

genererat mer representativa resultat. Majoriteten av studiens enkäter kan härledas till en 

sådan typ av miljö (N=91). 

Det fanns en medvetenhet redan innan studiens föranleddes om att personlighet är 

något som kan innebära svårigheter att återspegla på ett korrekt sätt genom en mätning. Som 

redan lyfts i introduktionen så förekommer åtskilliga teorier om personlighetens beskaffenhet 

vilket således även förutsätter en uppsättning av olika sorters mätinstrument. Angående de tre 

fundamentala frågorna som nämndes i inledningen och de spridda åsikter som föreligger kring 

personlighet, kan säkert den aktuella studien anses vara reduktionistisk i den mening att den 

utgått från the Big Five i avseende att mäta just personlighet. Det kanske kan tyckas att denna 

teori med universella huvudkategoriska dimensioner inte kan förklara den tredje fundamentala 

frågan inom personlighetspsykologifältet som behandlade människors unikhet. The Big Five 

ansågs ändå som en lämplig och vettig teori att utgå från för studiens syfte, då den är relativt 

modern och väl beprövad. Eftersom det också föreligger evidens som kan styrka att dessa 

huvudsakliga dimensioner, som utrönts av framstående verksamma psykologiskt inriktade 

personer, faktiskt existerar internationellt. För att höja den konvergenta validiteten och för att 

ta in de två andra fundamentala frågorna, skulle framtida studier kunna ämna replikera 

resultaten med en annorlunda ansats och metodologi, exempelvis med kvalitativa, 

fenomenologiska studier. Ett exempel på hur det skulle kunna ske är genom intervjuer där 

respondenterna på ett utförligt sätt själva får beskriva hur de uppfattar sin personlighet. I en 

sådan studie kommer man visserligen inte heller ifrån den eventuella problematiken eller 

risken som självrapporterande data innebär, men då hade man kanske kunnat komplettera med 

intervjuer med respondenternas anhöriga för att minimera den typen av hot och också ökat 

den konvergenta validiteten. En sådan typ av studie skulle dock troligtvis vara mer 

resurskrävande än den aktuella typen av studie var. 
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Resultaten som erhölls från den aktuella studien kan inte med säkerhet fastslås som 

fullkomligt representativa, då urvalets åldersspann berör en tid som enligt Marcias teori 

(1993) är kantad av personliga kval. Teorin menar att människor generellt utvecklar en 

fullbordad identitet mellan 15-24 års ålder, men att inte alla utvecklar den på ett fullgott sätt. 

De som inte har utvecklat en fullbordad identitet kan befinna sig i antingen moratorium, för 

tidig identitet eller identitetsförvirring. Fullbordad identitet innebär att individen har etablerat 

en sammanhängande känsla av identitet och är bland annat säker på sina värderingar och sig 

själv. Moratorium innebär att individen är mitt uppe i att utforska och att finna sig själv. För 

tidig identitet innebär att individen antingen har etablerat en identitet som denne själv inte 

tagit till sig utan låtit andra stå för sina ställningstaganden. Det sistnämnda stadiet, 

identitetsförvirring, vilket även är ett stadie som finns i Eriksons (1950) teori om psykosociala 

stadier (Frisén & Hwang, 2006; Cervone & Pervin, 2013), innefattar individer som undviker 

att skapa egna ställningstaganden och att bilda en stabil identitet. Om vissa av eleverna som 

deltagit i den aktuella studien, befunnit sig i något av de tre mindre positiva stadierna som 

nämnts, skulle detta kunna haft implikationer för studiens resultat.  Oavsett vilket av dessa tre 

stadier deltagarna eventuellt befunnit sig i, innebär det i så fall att de har svårt att avläsa sin 

egen personlighet eller identitet och därmed även svårigheter att kunna dra korrekta slutsatser 

om hur de själva är. Resultaten hade eventuellt återspeglats annorlunda annat om samtliga 

elever befann sig i fullbordad identitet (Frisén & Hwang, 2006).  En tidigare studier har visat 

att av 135 svenska 18-åringar som utgjorde studiens urvalspopulation, befann sig 32 % i “för 

tidig identitet” och 39 % i “fullbordad identitet” (Frisén & Wängqvist, 2011). Sammantaget 

skulle den aktuella studiens interna och externa validitet eventuellt varit högre om 

undersökningen gällt exempelvis universitetsstudenter, då dessa kanske vore mer tillämpbara 

till en population utanför studiens urval eftersom de troligtvis passerat eventuella 

moratoriumstadier, m.m. En annan metodologisk begränsning angående studiens urval är att 

det inte kan sägas återspegla en population av elever i allmänhet. Det aktuella urvalet 

begränsas till elever på gymnasieskolor och då de olika årskursgrupperna inte var lika stora 

(19st från åk1, 65st från åk 2 och 43st från åk3) finns en risk att det inte är fullkomligt 

representativt för gymnasieskolor i allmänhet.  

Som tidigare nämnts finns indikationer om att deltagarnas självinsikt inte är fullt 

utvecklad och detta skulle som sagt kunnat utgöra en förklaring till en del av studiens resultat. 

Det faktum att få personer svarade i linje med att de skulle vara emotionellt instabila 

(neurotiska) kanske berodde på detta. En del av de som föredrog vänlighet hos sina lärare 
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kanske i själva verket var neurotiska, vilket hade varit i linje med H2, men detta går, med 

tanke på ovannämnda aspekter, i så fall inte att särskilja.  

En annan aspekt angående deltagarnas ålder var att det faktiskt kunde ha inneburit viss 

problematik att de inte förekom något item som avsåg deltagarnas exakta ålder. Ett 

utgångsläge där denna betänklighet tagits i beaktande och en sådan fråga hade inkluderats, 

hade inneburit att statistiska analyser kunnat genomföras för att påvisa eventuella 

kohortskillnader, d.v.s. huruvida det förelåg någon skillnad i resultaten mellan exempelvis 16- 

och 19-åringar.  

Ett intressant fynd var det att kön sågs som en prediktor för LPQsamvetsgrannhet och 

en negativ prediktor för LPQneuroticism, vilket innebar att det fanns en könsaspekt i just 

dessa fallen. Det påvisades att kvinnor i genomsnitt rankat LPQsamvetsgrannhet signifikant 

högre gentemot män samt att kvinnor i genomsnitt rankat LPQneuroticism lägre än män. 

Detta indikerade att beroende på om eleven var man eller kvinna värderade de dessa 

dimensioner olika högt eller föredrog dessa i olika utsträckning. Då studiens huvudfokus inte 

gällde könsskillnader fanns inte tillräckligt med förhandskunskap för att kunna diskutera vad 

dessa fynd egentligen skulle kunna bottna i men de skulle absolut kunna utgöra en 

utgångspunkt för framtida studier. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns ett värde av att bedriva vidare 

studier utifrån den aktuella studiens utfall. Dessa skulle kunna dra nytta av att använda 

annorlunda metodologi, exempel som getts är kvalitativa, fenomenologiska studier som berör 

samma ämne. Urvalet hade dessutom kunnat vara större och som sagt kunnat beröra en annan 

åldersgrupp exempelvis studenter, som befinner sig i ett annat stadie i livet om man utgår från 

Marcias teori om fullbordad identitet (Frisén och Hwang, 2006). Det hade också varit av 

värde att undersöka huruvida sambandet mellan motivation och preferenser hos lärare hade 

sett ut, för att se hur lärares personlighet kan inverka på elevers motivation i skolarbetet.   

Med hänsyn till studiens metod samt den diskussion som förts om studiens 

metodologiska brister, har inte några kausala slutsatser kunnat dras utifrån resultaten.  
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Appendix A 

 

Enkätundersökning 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som läser på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver just nu vår 

C-uppsats som handlar om egenskaper bland lärare och elever.  
 

Ditt deltagande är helt anonymt och det är frivilligt att delta. Du har rätt att avbryta 

ditt deltagande när som helst och kommer inte bli ifrågasatt för detta. Samtligt 

insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt 
 

I enkätens första del anger du hur väl olika egenskaper stämmer in på dig. I den 

andra delen ska du ange hur önskvärd du anser olika egenskaper är hos lärare. 

Tänk på att det är din egen åsikt vi efterfrågar! Det är viktigt att du svarar så ärligt 

som möjligt och läser instruktionerna noggrant. Gå på första ingivelsen när du ger 

dina svar!  
 

 

 

Kontakta oss vid eventuella frågor: 

 

Angelica Richardson  

ar222gc@student.lnu.se 

Elin Johansson  

ej222pw@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Mina Sedem 

mina.sedem@psychology.su.se 
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DEL 1 

 

Årskurs: _______ 

 

Jag är en… 

 

Kvinna      Man  

 

 

Här är ett antal egenskaper som kanske stämmer in mer eller mindre bra på dig. 

Skriv en siffra framför varje påstående för att ange hur väl påståendet stämmer in på 

dig. 
 

1 = Stämmer absolut inte 

2 = Stämmer ganska dåligt 

3 = Stämmer varken bra eller dåligt 

4 = Stämmer ganska bra 

5 = Stämmer absolut  
 

 Jag ser mig själv som någon som… 

 

 

____ 1. Är pratsam ____ 23. Tenderar att vara lat 

____ 2. Tenderar att hitta fel hos andra ____ 24. Är känslomässigt stabil, blir inte upprörd 

____ 3. Gör ett grundligt jobb ____ 25. Är uppfinningsrik 

____ 4. Är deprimerad, nere ____ 26. Har en självhävdande personlighet 

____ 5. Är originell, kommer med nya idéer ____ 27. Kan vara kall och distanserad 

____ 6. Är reserverad ____ 28. Framhärdar tills uppgiften är slutförd 

____ 7. Är hjälpsam och osjälvisk mot andra ____ 29. Kan vara lynnig 

____ 8. Kan vara något vårdslös ____ 30. Värdesätter konstnärliga, estetiska upplevelser 

____ 9. Är avspänd, hanterar stress väl ____ 31. Är ibland blyg, hämmad 

____ 10. Är nyfiken på många olika saker ____ 32. Är omtänksam och vänlig mot nästan alla 

____ 11. Är full av energi ____ 33. Gör saker effektivt 

____ 12. Startar gräl med andra ____ 34. Förblir lugn i spända situationer 
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____ 13. Är pålitlig i arbetet ____ 35. Föredrar rutinarbete 

___ 14. Kan vara spänd ____ 36. Är utåtriktad, sällskaplig 

___ 15. Är sinnrik, en djup tänkare ____ 37. Är ibland ohövlig mot andra 

___ 16. Sprider mycket entusiasm ____ 38. Gör upp planer och fullföljer dem 

___ 17. Har en förlåtande läggning ____ 39. Blir lätt nervös 

___ 18. Tenderar att vara oorganiserad ____ 40. Tycker om att reflektera, leka med idéer 

___ 19. Oroar mig mycket ____ 41. Har få konstnärliga intressen 

___ 20. Har livlig fantasi ____ 42. Tycker om att samarbeta med andra 

___ 21. Tenderar att vara tystlåten ____ 43. Blir lätt distraherad 

___ 22. Är i allmänhet tillitsfull ____ 44. Har en utvecklad smak för konst, musik  

eller litteratur 

 

 

Kontrollera att du skrivit en siffra framför varje påstående! 

Vänligen fortsätt därefter med DEL 2 på nästa sida. 
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DEL 2 

 

Värdera följande egenskaper efter hur gärna du vill att din lärare ska ha eller inte ha 

dessa egenskaper. Markera det alternativ som stämmer in bäst.  

 

+5 = vill ha egenskapen hos min lärare.  

  0 = egenskapen är inte viktig eller relevant. 

−5 = vill inte ha egenskapen hos min lärare.  

 

1. Varm: vänlig, social, uppmuntrande, tillgiven, utåtriktad  
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

2. Sårbar: osäker, oförsiktig, icke klartänkt, orolig  
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

3. Kompetent: effektiv, självsäker, noggrann, påhittig, säker, intelligent  
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

4. Rättfram: okomplicerad, kravlös 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

5. Fientlig: lättretlig, otålig, nyckfull, spänd 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

6. Ordningssam: organiserad, noggrann, verksam, precis, metodisk 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

7. Medgörlig: flexibel, kravlös, ödmjuk, tålmodig, tolerant, inte frispråkig, godhjärtad 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

8. Betänksam: icke impulsiv, försiktig, tålmodig, mogen, noggrann 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

9. Altruistisk: varm, godhjärtad, varsam, generös, vänlig, tolerant 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
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10. Fantasifull: drömmande, uppfinningsrik, humoristisk, busig, idealistisk, konstnärlig, komplicerad 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

11. Aktiv: energisk, skyndsam, snabb, beslutsam, aktiv 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

12. Intresserad av estetik: fantasirik, konstnärlig, originell, entusiastisk, uppfinningsrik, mångsidig 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

13. Depressiv: orolig, pessimistisk, lynnig, ängslig 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

14. Ömsint: vänlig, varm, sympatisk, godhjärtad, försiktig, snäll 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

15. Självmedveten: blyg, timid, defensiv, hämmad, orolig 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

16. Handlingsinriktad: mångintresserad, fantasifull, äventyrlig, optimistisk, pratsam, mångsidig 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

17. Självdisciplinerad: organiserad, effektiv, energisk, noggrann, driftig 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

18. Känslosam: hetsig, spontan, insiktsfull, fantasifull, kärleksfull, pratsam, utåtriktad 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

19. Icke principiell: okonventionell, icke principfast, flörtig  
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

20. Impulsiv: nyckfull, lättretlig, sarkastisk, självupptagen, högljudd, förhastande 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

21. Ångestfylld: ängslig, rädd, orolig, spänd, nervös 
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-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

22. Sällskaplig: nöjessökande, pratsam, spontan 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

23. Plikttrogen: defensiv, fokuserad, varsam, inte lat, noggrann, närvarande, icke felsökande 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

24. Försynt: icke skrytsam, osäker, icke argumentativ, inte överdrivet självsäker, icke aggressiv 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

25. Säker: driven, självsäker, handlingskraftig, entusiastisk 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

26. Spänningssökande: nöjessökande, våghalsig, äventyrlig, charmig, modig, fyndig 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

27. Positiv: entusiastisk, humoristisk, uppmuntrande, spontan, nöjessökande, optimistisk, trevlig 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

28. Tillitsfull: förlåtande, tillitsfull, fredsälskande 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

29. Idéinriktad: idealistisk, mångintresserad, uppfinningsrik, nyfiken, originell, fantasifull, insiktsfull 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

30. Prestationssökande: noggrann, ambitiös, arbetsam, företagsam, säker, ihärdig 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

31. Jag föredrar...  

 

en kvinnlig lärare   

 

en manlig lärare     

 

ingetdera                

 

 

motivering (oavsett valt alternativ):  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Elin & Angelica 

    

   

 

  

 


