Kapitel 13

Personlighet, IQ och inlärningsstilar
som förklaring till betygsskillnader:
resultatet av tre empiriska studier
Pia Rosander

Trots decenniers forskning är förutsägelsen av framtida prestationer fortfarande
oklar. Att kunna identifiera vilka egenskaper eller förmågor som ger framgång senare
i livet har både teoretiska såväl som praktiska implikationer. I detta kapitel kommer
jag att redogöra för hur IQ, personlighet och inlärningsstilar kan förutsäga betyg hos
gymnasie-elever. Innan resultaten från de tre empiriska studierna presenteras kommer jag att ge en kort genomgång av respektive begrepp och vad tidigare forskning
kring området visat.
Det har varit en del kontroverser kring vilka individuella skillnader som kan användas för att predicera en persons akademiska prestation (Furnham & Monsen,
2009) och forskningen skiljer mellan två kategorier av förmågor: kognitiva och
icke-kognitiva, där intelligens, eller IQ, (vad en individ kan göra) främst har med
tankeverksamhet att göra och därmed betraktas som en kognitiv förmåga. Mätning
av intelligens är en effektiv prediktor av både skolprestation och arbetsprestation
(Chamorro-Premuzic & Furnham, 2005; Busato, Prins, Elshout & Hamaker, 2000)
och utformandet av IQ-tester föranleddes av en önskan att förutsäga individuella
skillnader i skolprestation (Mackintosh, 2011). Relationen mellan intelligens och
skolprestation brukar förklaras av förmågan till effektiv inlärning vilket i sin tur leder
till bättre förmåga till problemlösning (Furnham & Chamorro-Premuzic, 2004).
Mayer (2011) argumenterar för ett reciprokalt samband mellan intelligens och skolprestation och menar att 1) intelligens (förmågan att lära) underlättar införskaffandet av kunskap (resultatet av inlärning) och 2) kunskap (uppnåendet av) förbättrar
förmågan att lära (intelligens).
Studier har visat att den prediktiva styrkan för IQ minskar ju högre upp i utbildningssystemet en individ befinner sig (Ackerman, 2011). Jensen (1980) rapporterade
korrelationer mellan IQ och skolprestation som varierade mellan r=.60 till r=.70 för
elever i grundskolan, vilket minskade till r=.50 för elever i gymnasieskolan och r=.40
för studenter på universitet. Förklaringen till denna minskning kan tyda på att ickekognitiva förmågor (vad en individ vill göra), t.ex. en individs personlighet, får högre
betydelse ju längre upp i utbildningssystemet en individ befinner sig.
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Personlighetsegenskaper – the Big Five
Begreppet personlighet tar sin utgångspunkt i att människor skiljer sig meningsfullt
åt i hur de tänker, känner och beter sig. Begreppet vilar också på iakttagelsen att
en individ ofta beter sig konsekvent över tid och över olika situationer. Studiet av
personlighetsdrag handlar om strukturella skillnader och likheter mellan individer
där egenskaper används för att beskriva och förklara beteenden; således är de både
interna (karakteristika hos en individ, snarare än beroende på situationen eller kontexten), och kausala (inverkar på beteendet) (McCrae & Costa, 2003). Personlighetsegenskapen moral, t.ex., är en dimension som beskriver individuella skillnader
i frekvensen av uppvisat moraliskt beteende. Vissa personer är mer moraliska, andra
mindre och ganska få är helt omoraliska. Alla personlighetsegenskaper finns i varierande grad hos alla människor och ju mer av en egenskap en individ har, desto större
är sannolikheten att han/hon kommer att uppvisa ett beteende som överensstämmer
med egenskapen.
Fem-faktor modellen, även kallad Big Five, och till och med skämtsamt ibland
för The High Five (Goldberg, 1981; Costa & McCrae, 1992; McCrae & Costa,
2003) är den personlighetsmodell som är mest använd av personlighetspsykologer,
främst pga. de omfattande longitudinella och tvärsnittstudier som gjorts vilka stödjer de fem högre personlighetsegenskaperna Neuroticism, Extraversion, Öppenhet,
Samstämmighet och Samvetsgrannhet. I McCrae och Costas modell (2003), har
varje faktor sex underfaktorer (s.k. facetter) vilka reflekterar specifika sidor eller aspekter av de bredare domänerna.
Neuroticism kan beskrivas som tendensen till att uppleva negativa känslor, såsom
ängslan, depression och ilska. Individer som skattar högt på Neuroticism upplever
dessa känslor oftare än motsatsen vilka istället beskrivs som lugna, avslappnade och
känslomässigt stabila. Facetterna är: ångestfylld, ilsken, nedstämd, omåttlig, sårbar
och självmedveten. Extraversion handlar om skillnader i preferenser för social interaktion och livliga aktiviteter. Introverta (individer som skattar lågt på extraversion)
karakteriseras av att vara tysta och tillbakadragna. Facetterna är: aktiv, bestämd, glad,
kamratlig, sällskaplig och spänningssökande. Öppenhet representerar tendensen att
involvera sig själv i intellektuella aktiviteter och uppleva nya händelser och tankar
och facetterna är: artistisk, äventyrlig, fantasirik, intellektuell, emotionell och liberal. Samstämmighet refererar till ett vänligt, hänsynsfullt och blygsamt beteende. Facetterna är: altruistisk, blygsam, samarbetsvillig, moralisk, tillitsfull och sympatisk.
Samvetsgrannhet är associerat med ansvarstagande och uthållighet. Samvetsgranna
individer identifieras bäst i termer av effektivitet, organisation och produktivitet.
Faktorn innehåller facetterna: effektiv, disciplinerad, ordningssam, försiktig, plikttrogen och prestationsinriktad (McCrae & Costa, 2003).

216

Inlärningsstilar
En ytterligare faktor som är förknippad med olika utfall i studieresultat är inlärningsstilar, som initialt undersöktes av Marton och Säljö (1976). En elev kan anta ett
djupt eller ytligt tillvägagångssätt för en specifik uppgift men generellt tenderar man
att uppvisa antingen ett övervägande djupt tillvägagångssätt, djupinlärning, eller ett
mer ytligt tillvägagångssätt, ytinlärning. Djupinlärningens innebörd är att försöka
förstå det som ska läras, att fokusera på innehållet som en helhet och att relatera
vad man lärt sig inom ett ämne till vad man lärt sig inom ett annat. Ytinlärning, å
andra sidan, karakteriseras av yttre motivation och fokus läggs på delar istället för på
helheten samt på en önskan att slutföra uppgiften så fort som möjligt med minimalt
med ansträngning vilket leder till en lägre betoning på förståelse. Kember, Biggs och
Leung (2004) har föreslagit en multidimensionell hierarkisk modell av inlärningsstilar baserat på konceptet djup- och ytinlärning. På en lägre nivå finns motiv och
strategier för respektive tillvägagångssätt och på ytterligare en lägre nivå återfinns
olika varianter av motiv och strategier.

Relationen mellan personlighet, inlärningsstilar och betyg
Poropats (2009) omfattande metaanalys med en kumulativ urvalsstorlek på över
70 000 försökspersoner visade att Samvetsgrannhet är den största prediktorn för
skolprestation, både på universitetsnivå och på gymnasienivå. Poropat konkluderade
också att Samvetsgrannhet och intelligens har liknande styrka på korrelationen med
skolprestation. Öppenhet som prediktor till skolprestation har visat på varierande
resultat där vissa studier har identifierat ett positivt samband (Rothstein, Paunonen,
Rush & King, 1994) medan andra studier inte lyckats identifiera något samband
(Goff & Ackerman, 1992; Busato et al., 2000; Chamorro-Premuzic & Furnham,
2003), även om De Raad och Schouwenburg (1996) menar att Öppenhet, med tanke
på samvariationen med att vara intelligent, påhittig och framsynt, speglar den ideala
eleven. Fler studier behövs för att avgöra om öppenhet utövar ett positivt eller ingen
alls inverkan på studieresultat, på grund av den variation som öppenhet visat i många
studier (O`Connor & Paunonen, 2007). Extraversion har, liksom Öppenhet, visat
varierande resultat som prediktor till skolprestation. Flera studier har rapporterat ett
negativt samband (se t.ex. Furnham, Chamorro-Premuzic & McDougall, 2002; Busato et al., 2000). Endast ett fåtal studier har rapporterat ett positivt samband (Rothstein et al., 1994) medan de flesta studier inte visat på något samband alls (Paunonen
& Ashton, 2001). Ålder verkar också fungera som moderator för att förklara sambandet mellan Extraversion och skolprestation; Extraversion predicerar högre betyg
i grundskolan men lägre betyg i gymnasieskolan (Wolf & Ackerman, 2005). Enligt
De Raad och Schouwenberg (1996) kan detta förklaras med att elever som är extroverta gör bättre ifrån sig på grund av deras höga energinivå, tillsammans med deras
positiva attityd (vilket i sin tur leder till en önskan att lära sig mer). Å andra sidan kan
extroverta elever vara mer benägna att umgås och ägna sig åt fritidsaktiviteter än att
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studera (Eysenck, 1992), vilket kan förklara den minskade korrelationen mellan Extraversion och skolprestation efter 14 års ålder (Wolf & Ackerman, 2005). Sambandet mellan Neuroticism och skolprestation brukar vara negativt vilket förklaras med
sambandet med ångest (Poropat, 2009). Individer som skattar högt på Neuroticism
tenderar att fokusera på sitt emotionella tillstånd vilket kan störa uppmärksamheten
för skolarbete och därmed minska prestationen (De Raad & Schouwenburg, 1996).
Det finns belägg för att relationen mellan Emotionell Stabilitet (motsatsen till Neuroticism) och skolprestation ökar ju äldre eleven blir, åtminstone i grundskolan (De
Raad & Schouwenburg, 1996), och sedan minskar igen i gymnasiet (Poropat, 2009).
En förklaring till denna minskning kan vara att variationen i intelligens reduceras på
gymnasienivå pga. större selektion vid urvalet. Elever som inte är emotionellt stabila
presterar sämre på prov medan elever med högre intelligens har kapacitet att hantera
sina känslomässiga reaktioner. Att variationen i intelligens reduceras högre upp i utbildningssystemet kan innebära att endast de mer intelligenta eleverna med låga nivåer av känslomässig stabilitet bibehålls i den formella utbildningen därför att de har
strategier för att hantera sin ängslan och oro så att dessa inte inverkar på prestationen
(Poropat, 2009). Relationen mellan Samstämmighet och skolprestation minskar från
grundskolenivå till gymnasienivå vilket ofta förklaras av de förändringar som sker i
relationen mellan lärare och elev på högre nivåer – elever i grundskolan har en mer
nära kontakt med sina lärare jämfört med elever på gymnasienivå.

Empiriska studier
Studie I: Personlighetsfacetters inverkan på skolprestation
Studien var en tvärsnittstudie där det primära syftet var att undersöka facetternas
betydelse för skolprestation (betyg), efter kontroll för IQ (Rosander, Bäckström &
Stenberg, 2011). Tidigare forskning har visat på vissa av faktorernas betydelse för
betyg men enbart ett fåtal studier har undersökt om facetterna är bättre prediktorer
än faktorerna. Ett annat syfte var att undersöka personlighetsegenskapers inverkan
på respektive skolämne, något som inte var gjort i nämnvärd utsträckning tidigare.
Totalt deltog 315 gymnasie-elever i årskurs 1 från två skolor i södra Sverige. Samtliga elever gick på teoretiska linjer (samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga
programmet). IQ (g-faktorn) mättes med en svensk version av Wonderlic Personnel
Test (Wonderlic & Associates, 2002) som består av 50 frågor och som administreras
under 12 minuter. Antal korrekta svar är individens poäng. Flera tidigare studier
har visat att testet korrelerar högt (mellan r=.75 till r=.92, Wonderlic & Associates,
2002) med WAIS-R. Personlighet mättes med en svensk version av IPIP-NEO-PI
(Goldberg, 1999), bestående av 120 frågor, som mäter personlighetsskalorna Neuroticism, Extraversion, Öppenhet, Samstämmighet och Samvetsgrannhet med 24
frågor var. Varje skala har också sex subskalor. Frågeformatet var en 5-gradig skala
från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). Medelkorrelationen mellan alla
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30 subskalorna hos NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992) och dess motsvarighet IPIP
är .73 (Goldberg, 1999). Skolprestation mättes med elevernas slutbetyg från åk 9 i
grundskolan. Varje betyg räknades om till ett av fyra kategoriska värden: 0 (underkänd), 10 (godkänd), 15 (väl godkänd) och 20 (mycket väl godkänd).
Genom flera hierarkiska SEM-analyser (Strukturell ekvationsmodellering) där en
basmodell först gjordes som utgick från Samvetsgrannhet och IQ som oberoende
variabler och där de andra personlighetsvariablerna tillfördes en och en, visade resultatet att Samvetsgrannhet, efter kontroll för IQ, var den största prediktorn för
skolprestation (std. path .58 för IQ respektive .34 för Samvetsgrannhet). För de andra personlighetsfaktorerna var resultaten varierande; Extraversion hade en negativ
relation till betyg (som ska tolkas som att ju mer extrovert en individ är, desto sämre
medelbetyg). Detta gällde för samtliga skolämnen, utom för idrott och samhällskunskap, där relationen var positiv. Öppenhet hade inget samband med betyg på
en övergripande nivå, däremot fanns positiva relationer till skolämnena språk och
praktiska ämnen (som i studien inkluderade musik, hem- och konsumentkunskap,
slöjd och bild). Neuroticism hade ett förvånande positivt samband med betyg vilket
innebär att ju högre nivå av Neuroticism (enligt SEM-analysen främst facetterna
ångest, depression och självmedvetenhet), desto bättre betyg. Samstämmighet hade
ingen relation alls till betyg. På facettnivå fanns en del intressanta relationer men
sammantaget kan sägas att de stora faktorerna fungerar bra att använda som prediktorer. Överlag hade flickorna högre betyg än pojkarna och de skattade också högre
på facetterna ordningsam, plikttrogen och prestationsinriktad (Samvetsgrannhet).
Resultatet visade också på en stark signifikant strukturell skillnad – flickor hade en
positiv relation mellan IQ och Samvetsgrannhet medan denna relation var negativ
för pojkarna.

Studie II: Inlärningsstilar – en ytterligare aspekt av icke-kognitiva förmågor
som kan predicera betyg
Syftet med studien (Rosander & Bäckström, 2012) var tvåfaldigt; dels att undersöka
om inlärningsstilar bidrar unikt till skolprestation (betyg), efter kontroll av personlighet och IQ, dels att undersöka om det fanns könsskillnader avseende användandet av
inlärningsstilar. Flertalet studier har visat att kvinnliga elever/studenter får högre betyg,
gör färre avhopp från gymnasium och högskola/universitet och att de överlag har en
mer positiv attityd till skolarbete än manliga elever/studenter (se t.ex. Halpern, 1992).
Forskning om könsskillnader och inlärningsstilar visar på varierande resultat där vissa
studier rapporterar att manliga studenter skattar signifikant högre på subfaktorerna
djupa motiv och djupa strategier (Biggs, 1987) och på subfaktorn yt-strategi (Watkins
& Hattie, 1981), och att kvinnliga studenter skattar högre än manliga på subfaktorn
rädsla för att misslyckas såväl som på att relatera idéer (Watkins & Hattie, 1985). Samtliga studier som nämnts ovan har använt universitetsstudenter som population. Marrs
och Sigler (2011) fann att kvinnor, i högre grad än män, tenderar att använda djupin-
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lärning på universitetsnivå och de diskuterar detta fynd i termer av könssocialisering
och menar att kvinnliga och manliga studenter skiljer sig åt i hur olika socialiseringserfarenheter ger upphov till olika värderingar (både hur man förbereder sig inför en
examination liksom hur man värderar det uppnådda betyget).
I studien deltog 476 gymnasie-elever från årskurs 1 till årskurs 3. Mätinstrumenten var samma som i Studie I, som beskrivs ovan, med tillägget av en svensk
översättning av Revised Learning Process Questionnaire (R-LPQ-2F; Kember, Biggs
& Leung, 2004) som avser att mäta djup- (en faktisk förståelse för vad som är inlärt)
respektive ytinlärning (en reproduktion av vad man lärt sig för att uppfylla minimikravet) och som också går att dela upp i en hierarkisk struktur med strategi och
motiv för respektive stil. Skolprestation mättes med slutbetyg från åk 9 (för försökspersonerna i åk 1), och med slutbetyg i gymnasiet (för försökspersonerna i åk 3).
Resultatet visade att inlärningsstilar bidrar med en unik varians på skolprestation,
efter att all varians hos personlighet och IQ är kontrollerade (för medelbetyget ökade
inlärningsstilarna den förklarade variansen med 6 % hos flickorna och 16 % hos pojkarna). En kombination av hierarkiska och stegvisa regressionsanalyser, uppdelade
på kön, gjordes med betyg som beroende variabel och IQ, personlighetsfacetterna
och inlärningsstilarna som oberoende variabler. Resultaten av dessa analyser visade
på könsskillnader avseende inlärningsstilarna. I samtliga skolämnen var ytstrategi
negativt relaterat till betyg för båda könen. Hos flickorna fanns en positiv relation
mellan ytmotiv och skolämnena engelska, svenska och matematik. Denna faktor
innebär en rädsla för att misslyckas och vidare analyser visade på en positiv relation mellan faktorn och Neurotisicm hos flickor (denna relation återfanns inte hos
pojkarna). Det fanns även en negativ relation mellan djupinlärning och matematik
hos flickorna medan denna relation var positiv för pojkarna vilket kan tolkas som
att pojkar som använder djupinlärning får bättre betyg i matematik medan flickor
inte gynnas av djupinlärning i ämnet matematik. Hos flickorna fanns även denna
negativa relation mellan medelbetyg och djupinlärning (ju mer användande av djupinlärning som strategi, desto sämre betyg överlag).

Studie III: Personlighet över tid, inverkar det på betygen?
Genom att använda en longitudinell design möjliggjordes syftet att undersöka den
prediktiva validiteten av personlighet på betyg samt att undersöka om eventuella
personlighetsförändringar mellan 16 och 19 års ålder inverkar på betygen (Rosander,
2013).
Mätning 1 (N=197) skedde när eleverna just börjat gymnasiet och innebar att de
personlighetstestades och IQ-testades (samma mätinstrument som Studie I och II).
Slutbetygen från åk 9 införskaffades och utgjorde ”baseline” för skolprestation. Ytterligare en mätning med samma mätinstrument gjordes sista terminen i åk 3, Mätning
2, och därefter införskaffades slutbetygen från gymnasiet.
Resultaten från flera SEM-analyser visade att Samvetsgrannhet, Neuroticism och
Extraversion vid 16 års ålder predicerar betygen vid 19 års ålder. En basmodell gjor220

des med intelligens och Samvetsgrannhet vid 16 års ålder som oberoende variabler
och betyg vid 19 års ålder som beroende variabel. De andra personlighetsdimensionerna lades sedan till en och en för att se deras unika bidrag till modellen.

Figur 1. Longitudinell modell med Samvetsgrannhet (eng. Conscientiousness) och IQ vid mätning 1
(ålder 16) och betyg (eng. Academic performance) vid mätning 2 (ålder 19). Alla path koefficienter är
standardiserade och statistiskt signifikanta, p<. 05 (Rosander, 2013)

Som framgår av Figur 1 var relationen positiv mellan Samvetsgrannhet och betyg,
liksom mellan intelligens och betyg. Relationen mellan Extraversion vid 16 års ålder
och betyg vid 19 års ålder var negativ, ju mer introvert en elev är vid 16 års ålder,
desto bättre betyg vid 19 års ålder (se Figur 2). För Neuroticism var relationen positiv vilket ska förstås som att ju högre nivå av Neuroticism vid 16 års ålder, desto
bättre betyg vid 19 års ålder (se Figur 3). Ytterligare en longitudinell modell gjordes
där syftet var att undersöka om en ökning av Samvetsgrannhet mellan 16 till 19 års
ålder också ger en ökning av betyget från grundskolan till gymnasieskolans slutbetyg.
Resultatet bekräftades.
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Figur 2. Extraversion vid mätning 1 (ålder 16 år) som är tillagd till basmodellen (se Figur 1). Alla path
koefficienter är standardiserade och statistiskt signifikanta, p<. 05 (Rosander, 2013)

Figur 3. Neuroticism vid mätning 1 (ålder 16 år) som är tillagd till basmodellen (se Figur 1). Alla path
koefficienter är standardiserade och statistiskt signifikanta, p<. 05 (Rosander, 2013).

Sammanfattning
Resultaten från de tre beskrivna empiriska studierna visar att IQ och Samvetsgrannhet är de starkaste prediktorerna för betyg. Detta visades både för tvärsnittstudierna
liksom för den longitudinella studien. Samvetsgrannhet, som fångar individuella
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skillnader i impulskontroll och målinriktat beteende, har i flertalet tidigare studier
visat sig ha relation till skolprestation och förklaringen ligger i den underliggande
motivationen; samvetsgranna elever är mer motiverade och presterar därför bra. Det
verkar rimligt och logiskt att en faktor som innehåller facetter som disciplin, prestationsinriktan och att vara välorganiserad, bör ha en association till prestation. Den
prediktiva validiteten bekräftades i Studie III. Om en elev ökar sin nivå av samvetsgrannhet mellan 16 och 19 års ålder inverkar detta positivt på betygen. Den negativa
relationen mellan Extraversion och betyg bekräftar en del tidigare resultat (Furnham,
Chamorro-Premuzic & McDougall, 2003; Goff & Ackerman, 1992; Busato et al.,
2000) och ger stöd till idén att extroverta gör sämre ifrån sig därför att de ägnar mer
tid åt socialt nätverkande medan de introverta ägnar mer tid åt att studera (Eysenck,
1992). Resultatet från Studie III stöder också den prediktiva validiteten i denna relation, elever som skattar sig som introverta vid 16 års ålder får bättre betyg när de
slutar gymnasiet.
Förvånande nog fanns det ingen relation mellan Öppenhet och betyg överlag.
Däremot fanns relationer mellan Öppenhet och betygen i olika skolämnen, t.ex.
den positiva relationen mellan Öppenhet och praktiska ämnen. Detta resultat kan
förstås i relation till facetterna i Öppenhet, att vara kreativ och tycka om nya erfarenheter bör gynna dessa ämnen. McCrae och Costa (2003) har i några studier visat att
konstnärer och poeter ofta skattar högt på Öppenhet vilket kan förklara det positiva
sambandet till praktiska ämnen som musik, slöjd, bild och hem- och konsumentkunskap.
Den positiva relationen mellan betyg och Neuroticism som framkom i samtliga
studier var förvånande. Kopplingen mellan Neuroticism och rädsla för att misslyckas
kan dock förklara sambandet. Urvalskriterierna för högre studier i Sverige baseras till
stor del på gymnasiebetyg och för de elever som vill vidare till högskola/universitet
är det av största vikt att betygen blir höga. Den positiva relation mellan rädsla för
att misslyckas och betyg som gäller för flickor, liksom det faktum att flickor överlag
är mer samvetsgranna, kan ge en intressant förklaring till varför flickor har högre
betyg än pojkar, både nationellt såväl som internationellt och stödjer också Halperns
(1992) diskussion om att flickor är mer uppmärksamma på vad lärarna säger och att
de gör sina läxor mer seriöst och noggrant än pojkarna. Detta bekräftades även av
resultaten i Studie II som visade att flickor som använder djupinlärning får sämre
betyg. En tolkning av detta resultat, om än spekulativt, kan vara att även om de
föredrar en djupare förståelse av kunskapen har inte detta tillvägagångssätt resulterat
i bra betyg i det förflutna varför de blir pragmatiska och istället använder andra strategier för att få bra betyg.
Den strukturella könsskillnaden i Studie I som visade att det fanns ett positivt
samband mellan IQ och Samvetsgrannhet för flickor och ett negativt samband mellan IQ och Samvetsgrannhet för pojkar kan ytterligare bekräfta skillnaderna mellan
kön och betyg. I konkurrens med andra kan pojkar med lägre IQ kompensera för
detta genom att vara mer organiserade, ansvarsfulla och inre motiverade vilket också
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tyder på att Samvetsgrannhet kan öka som en funktion av låg intellektuell förmåga.
Omvänt behöver inte de med hög IQ utveckla systematiska och funktionella sätt att
arbeta därför att deras intellektuella kapacitet är tillräcklig för dem för att utmärka
sig (Moutafi, Furnham & Crump, 2003).

Praktiska implikationer
En viktig fråga för mig i min forskning är hur resultaten kan översättas till praktiska
rekommendationer för dem det berör. Det finns inga färdiga paket att leverera eller
snabba, enkla lösningar. Däremot är det möjligt att urskilja några tydliga mönster
som åtminstone kan fungera som en grov kompass i det verkliga livet.
• Först, det faktum att en elevs personlighet, uppmätt vid 16 års ålder, kan förutsäga betygen vid 19 års ålder är intressant både ur en teorietisk som tillämpad
nivå. Ur ett teoretiskt perspektiv bekräftar det antagandet att personlighetsegenskaper är stabila över tid (McCrae & Costa, 2003). På en tillämpad nivå
betonar det betydelsen av att använda personlighetstester för att predicera betyg, tillsammans med tidigare skolprestation och kognitiv förmåga.
• För det andra: ytterligare en möjlig tillämpning är att använda personlighetstester för att vägleda och utveckla elever. Elever som inte är samvetsgranna skulle
kunna dra nytta av stöd och insatser som ger struktur, liksom förstarkande
beteende för att göra läxor i tid eller för att öka den tid de lägger ner för att
förbereda sig inför ett prov. Locke och Latham (2002) diskuterar betydelsen av
att ha specifika mål istället för gör-ditt-bästa strategier då det förra fokuserar
och riktar uppmärksamheten mot målet samt att det ger möjlighet till bättre
feedback och egenkontroll. Sammantaget – om lärare (och föräldrar) lyckas ge
de mindre samvetsgranna eleverna en självteori som inkluderar betydelsen av
den egna ansträngningen och att misslyckande är ett naturligt fenomen, finns
goda möjligheter att skapa en plattform där motivation och utveckling står i
fokus. Sett ur detta perspektiv blir skolprestation/betyg något som eleven själv
kan påverka och ha kontroll över.
• För det tredje: skolor pekas ibland ut för att använda ett undervisningssätt som
gynnar ytinlärning (Smith & Miller, 2005) genom valet av examinationsform
(som då ofta inkluderar detaljkunskaper). Könsskillnaderna som fanns i Studie
II tyder på att flickor är mer framgångsrika i att tyda sådana signaler från lärarna
och därefter använda den inlärningsstil som passar bäst för att få bättre betyg.
• För det fjärde: interventioner för flickor som drivs av en rädsla för att misslyckas
är viktiga, även om de får högre betyg. En ny studie (Berger & Freund, 2012)
visar att rädsla för att misslyckas kan predicera en negativ förändring i det affektiva välbefinnandet över tid. Individer vars självkänsla definieras av prestation
tvingas investera en stor mängd ansträngning i vad de gör vilket i förlängningen
kan leda till stress och lägre välbefinnande. Rädsla för att misslyckas kan också
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predicera ångest och en känsla av hopplöshet. Ett sätt att hjälpa dessa flickor är
att få dem att fokusera på processen istället för målet, t.ex. genom att lära dem
att fokusera på innehållet i vad som ska läras istället för själva betyget. Ett annat
sätt, föreslaget av Autin och Croizet (2012) är att betona att misslyckande är ett
naturligt fenomen som till och med kan ge nya och nödvändiga möjligheter att
lära nytt: “By being obsessed with success, students are afraid to fail, so they are
reluctant to take difficult steps to master new material. Acknowledging that difficulty is a crucial part of learning could stop a vicious circle in which difficulty
creates feelings of incompetence that in turn disrupt learning”.
Sammanfattningsvis visar resultaten från den beskrivna forskningen att personlighet
bör ta en mer framträdande plats i framtida teorier om skolprestation och bör ses
som en viktig del för att förklara elevers villighet att prestera. Och, precis som med
arbetsprestation är Samvetsgrannhet, tillsammans med IQ, den avgjort viktigaste
faktorn för goda resultat. Denna kunskap kan på ett individuellt plan hjälpa till att
identifiera elever som inte når upp till sin fulla potential i skolan. De könsskillnader
som visades kan också ge en intressant förklaring till varför flickor har högre betyg
än pojkar, trots att det inte finns några signifikanta skillnader mellan könen och IQ.
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