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Förord

Detta examensarbete gjordes under 2007-2008 på lärarutbildningen vid Luleå tekniska 
universitet. 

Jag vill främst tacka mina tre danselever som medverkat i undersökningen. Ett tack också till 
vänner och familj, studiekamrater och handledare. Utan kritik och nya tankebanor är det 
omöjligt att skapa något. Slutligen vill jag tacka John Steinberg. Hans litteratur har inspirerat, 
ifrågasatt och fram för allt legat som grund inte bara till mitt examensarbete utan även mitt 
yrke som pedagog. 

Luleå, maj 2008

Emma Jönses
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Abstrakt

Emma Jönses (2008) Att möta lärstilar Examensarbete. Luleå, Sverige: Institutionen för 
Pedagogik och lärande, Luleå tekniska universitet. 

Syftet med uppsatsen var att visa hur elever med lärstilarna visuell, auditiv, kinestetisk/taktil 
(VAK) beskriver ett pedagogskt ledarskap som gynnar deras lärstilar. Uppsatsen besvarar 
syftet genom en empirisk undersökning om ledarskap. Studien genomförs bland 
uppsatsförfattarens egna danselever. 
Resultatet visar att ett pedagogiskt ledarskap har stor betydelse för elevers lärande. Genom 
tydligt ledarskap och engagemang för individen kommer eleverna att lyckas. Enligt eleverna 
med lärstilarna visuell, auditiv och kinestetisk/taktil ska ledaren vara lyhörd, socialt 
kompetent, tydlig, ha en väl utformad undervisning, vara rättvis, kunnig, ödmjuk och 
motiverande. Med detta som bakgrund analyserades även hur ledaren ska möta lärstilarna och 
kom fram till följande: Den visuelle behöver få styrande instruktioner av ledaren. Den 
auditive behöver bli handledd och få delegerade uppgifter av ledaren. Den kinestetiske/taktile 
behöver en stödjande och uppmuntrande ledare som samtidigt har en tydlig ledarroll. Trots att 
undervisningen bör skilja sig rent metodiskt mot lärstilarna visar min forskning att dessa tre 
lärstilar rent generellt har samma behov av ledarskap. Ledaren ska vara engagerad och ställa 
krav. 

Sökord: Auditiv, inlärningsstil, inlärning, kinestetisk, ledarskap, lärstil, pedagog, taktil,
visuell. 
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1 Inledning

Att vara ledare i en organisation eller i en grupp innebär att man måste bygga upp en miljö där 
alla, barn som vuxna, blir synliga. En sådan miljö bygger på tillit. För att skapa ett tryggt och 
accepterande klimat måste det bl.a. finnas en fungerande kommunikation och fungerande 
strategier för att hantera och lösa problem eller konflikter. Det måste finnas mod och vilja att lösa 
dem och inte ’sopa dem under mattan’. En ledare måste även kunna synliggöra och bekräfta olika 
kompetenser. För att alla ska känna delaktighet och ansvar samt kunna utvecklas måste det finnas 
gemensamma kommunicerbara mål och visioner att sträva mot. En ledare måste kunna 
kommunicera, samspela och handleda samt inge förtroende. För att skapa en sådan miljö på en 
skola krävs en ständigt pågående dialog om människosyn, kunskapssyn och ledarskap. (Granberg, 
1989, s. 23)

1.1 Bakgrund

Att vara pedagogisk ledare när man möter individer och grupper är enligt mina erfarenheter 
inget lätt uppdrag. Det är heller inget man lär sig i en handvändning. Man kan inte läsa sig till 
en fungerande praktisk pedagogik utan man måste öva sig att bli en bra pedagog. Att vara 
praktiserande inom läraryrket gör att man lättare får en helhetsbild av verkligheten (Säljö, 
2000). Det behövs ett brinnande engagemang för eleverna. Det måste finnas ett intresse i att 
kunna tillgodose alla individers olikheter och likheter. Alla barn är olika och ska behandlas 
olika efter sina förutsättningar (Stensmo, 2000). ”Undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket, 1994, s. 4) I inledningen skriver Granberg om 
att en ledare måste kunna se olika ”kompetenser” och ha en ”dialog om människosyn, 
kunskapssyn och ledarskap” (Granberg, 1989, s. 23). Ingen människa som arbetar eller 
studerar inom skolan har fått forskning baserad på olika intelligenser att passerat obemärkt. 
Ingen praktiserande lärarstudent eller lärare har heller undgått att alla elever lär in på 
individuella sätt. Ingen person, som någon gång gått i skolan, kan ha missat att de själva lär
sig saker på olika sätt (Dunn, 2001). Vissa personer kan läsa en bok på två timmar och sedan 
skriva ett prov som uppnår mycket väl godkänt. Andra får ”blackout”1 när de ens försöker. En 
del behöver öva, öva och åter öva genom att berätta det de kan för någon annan innan fakta 
kan fastna i minnet. Det är just detta man benämner som lärstilar. Alltså på vilket sätt du som 
individ lär dig bäst, lättast och minst tidskrävande. Det finns en hel del forskning (ex. Howard 
Gardner, Dunn & Dunn) på området som behandlar samma sak. Kompetenser, intelligenser, 
lärstilar eller inlärningssätt, mynnar alla ut i individens sätt att lära in (Nilsson, 1989). 

Första gången jag mötte begreppet lärstilar var under en praktik genom lärarutbildningen. 
Lärarna hade enligt lärstilsteorin visuell, auditiv, kinestetisk testat sina elever i vilken lärstil 
de hade (Internet 5). Detta för att se vilka styrkor respektive svårigheter eleverna hade. 
Undervisningen underlättades markant då lärarna kunde börja jobba efter elevernas 
förutsättningar. Den traditionella skolan har ofta upplevts som svår, framför allt för de elever 
som har problem med den visuella inlärningen. Stensmo (2000) redogör för ledarstilar i 
klassrummet och om hur man som ledare möter olika lärstilar. För mig som ledare är det 
viktigt att jag försöker ta reda på vilka lärstilar som finns i min klass för att kunna tillgodose 
dem på bästa sätt. Det är jag som ledare som ansvar för att alla ska kunna lära sig saker
(Stensmo, 2000). Teorier om metodik finns som komplement till denna teori och fungerar 

                                                
1 ”Blackout”: Minnesförlust, minneslucka. 
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även i praktiken, dock har min övertygelse varit den att elever enbart kan tillgodoses genom 
metodik utan även didaktik och framför allt pedagogik. 

Pedagogik och ledarskap går allt oftare hand i hand. För att vara en bra pedagog ska du vara 
en bra ledare och vice verca (Madsén, 1994). Min erfarenhet säger att ledarskapserfarenhet
efterfrågas i skolorna, men trots det finns obefintlig ledarskapsutbildning på lärarutbildningen. 
I Utbildningsdepartementets rapport, Lärande ledare sägs att ledarskapet är mycket tydligare 
idag än tidigare. Det skrivs som motsats till dåtidens respekt (rädsla) för läraren att ”auktoritet 
och legitimitet förtjänas som ett personligt och professionellt förtroende i ständigt möte med 
eleverna” (Utbildningsdepartementet, 2001, s. 19). D.v.s. att du idag som lärare inte får 
respekt för din makt utan för hur du möter eleverna som individer. 

1.1.1 Definitionen lärstil

För de som ännu ej mött begreppet lärstil ska jag här förklara det. Lärstil, eller inlärningsstil, 
är det sätt du som individ lär in på. Vissa tar lång tid på sig, vissa lär sig med en gång, medan 
den tredje aldrig tycks lära sig. Sätten vi lär oss på är alla olika och kunskaper vi får delar vi 
med oss på olika sätt. Delvis handlar det om vilken personlighet vi har, men också om vilken 
inställning vi har till kunskap och lärande. Miljö, psyke och omständigheter avgör hur och om 
vi lär oss. Hur vi lär in kallas också för inlärningsstil eller förkortat, lärstil. Enkelt, men dock 
omfattande på grund av de flertal teorier som finns inom området (Dunn, 2001).

I denna uppsats nämner jag Dunn & Dunns modell (Dunn & Dunn, 1995) som utgår från 
individens sinnen, miljön och kulturen, men lägger vikt vid Bandler och Grinders teorier 
(Internet 5) som är förknippade med densamma. Dessa teorier har tudelade meningar. Dels att 
påverkan är det enda som behövs för att skapa inlärningen, dels att individen lär utifrån 
individens förutsättningar. Denna bild av forskningen ger alltså att påverkan och individens 
förutsättningar är lika viktiga för att nå ett resultat. Alltså, för en lyckad skolgång krävs både 
ledarskap och att kunna möta och tillgodose elevers inlärning, dvs. deras lärstilar. 

1.1.2 Definitionen ledare

Till att börja med vill jag påstå att det finns olika tolkningar av vad ordet och begreppet ledare 
står för. Det kan för vissa innebära ett chefskap och för andra en god pedagog (Madsén, 
1994). Norstedts svenska ordbok definierar begreppet ledare som en; ”person i högsta 
bestämmande ställning inom verksamhet, organisation e.d.” (Nordstedts svenska ordbok, 
1999, s. 630) Preciseringen pedagog förklaras som en; ”person med viss (god) fallenhet för att 
lära ut och förklara fakta och sammanhang”. (Nordstedts svenska ordbok, 1999, s. 753)

Min huvudbok i denna uppsats är Steinbergs Världens bästa fröken. I denna bok anger 
Steinberg ledarskapet som ett ansvarstagande för oss som lärare att påverka och utveckla 
elever i skolans vardag. Han skriver följande: ”Alla pedagogiska metoder kräver gott 
ledarskap. Alla barn och ungdomar är i behov av goda, ansvarsfulla, medvetna ledare.”
(Steinberg, 2004, s. 40) Han skriver vidare: ”Ledarskap är att leda människor till platser de 
inte hade tänkt gå till på egen hand.” (Steinberg, 2004, s. 55) Jag skulle vilja påstå att 
pedagogiskt ledarskap är att få elever att själva vilja gå till platser de inte gått till på egen 
hand. Sammanfattningsvis för den fortsatta delen av mitt arbete vill jag här påpeka att min
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benämning på en person som lyfter fram elever, lär elever, utvecklar och handleder dem är en 
pedagogisk ledare. 

1.1.3 Läroplansförankring 

Den traditionella skolan har under årens lopp insett att undervisningsmetoder som gagnar
enbart vissa elever inte längre är möjlig. Ändå fortsätter skolan generellt sett att vara 
traditionell. Detta av gammal vana, men framför allt okunskap om ett förändrat samhälle och 
dess förväntningar på eleverna. Att vara lärare idag innebär inte enbart att vara väl insatt i sina 
ämneskunskaper, det krävs också ett gott ledarskap och kunskap om inlärning. I Lpf 94 skrivs 
följande: 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. För att en skola skall 
utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera 
sina resultat och pröva nya metoder. (Skolverket, 1994, s. 7)

Målen är således att: 

Utbildningen skall inom ramen för den utbildningsväg ungdomarna valt ge var och en möjlighet 
till en harmonisk och allsidig utveckling. De skall få en sådan grund för ett livslångt lärande att de 
har beredskap för den omställning som krävs när betingelser i arbetsliv och samhällsliv förändras.
(Skolverket, 1994, s. 7)

För att ett ”livslångt lärande” ska kunna uppnås är det av stor vikt att eleverna vet hur de bäst 
lär in samt att läraren/ledaren tar vara på detta. Inom riktlinjerna i Lpf 94 ska läraren se till 
varje barns behov och förutsättningar. Läraren ska främja och jobba för ett starkare 
självförtroende och vilja till att lära hos eleven. Varje elev ska ha möjlighet att utvecklas efter 
sina förutsättningar, men också stimuleras till att utveckla sin förmåga. Individanpassad 
undervisning är en stor del av skolans vardag, men detta gäller inte bara barn med diagnoser –
alla barn har lika stor rätt till individanpassning. Vi ska som lärare ha balans mellan teori och 
praktik i undervisningen för att främja alla elevers utveckling och lärande. Ny pedagogisk och 
ämnesrelaterad forskning skall tas till vara och användas i klassrummet. (Skolverket, 1994)
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1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att visa hur elever med lärstilarna visuell, auditiv, kinestetisk/taktil 
(VAK) beskriver ett pedagogskt ledarskap som gynnar deras lärstilar.

1.3 Metod

1.3.1 Metodval

Detta arbete grundar sig i kvalitativa metoder där tyngdpunkten ligger vid att samla material 
som ger en god tolkningsbakgrund för analys av enkäterna i studien. Anledningen till att 
kvalitativa metoder finns är främst för att kunna undersöka grupper i det verkliga livet. 
Kvalitativa metoder kom också till som en reaktion på naturvetenskapens kvantitativa 
metoder, som handlar om att samla material i stor mängd för att kunna föra tillförlitlig 
statistik. En diskussion, eller snarare ett konstaterande, om kvalitativa metoder har förts av till 
exempel Holme & Solvang (1997) som menar att reliabiliteten, eller pålitligheten, inte är det 
centrala i denna metod. Det man vill skapa med kavitet är att förstå och tolka exempelvis ett 
beteende. Vad gäller validiteten, eller giltigheten, inom ett forskningsområde är svaret 
densamma. Det är en större procentuell validitet i kvantitativa metoder, men återigen, kvalitet 
ger närhet och en högre förståelse. Om vi ser till själva forskningsprocessen är den som 
tidigare skrivits på analytisk nivå och bygger på en ”åtskillnad mellan en värderingsmässig 
och en rent faktamässig uppfattning av den företeelse vi studerar”. (Holme & Solvang, 1997, 
s.95) Det är just detta samspel min forskning grundar sig i. För att kunna utföra en om möjligt 
korrekt analys av enkäterna, är det av största vikt att läsa in så stor litteraturbakgrund som 
möjligt. Med litteraturen som grund kan enkäter skapas och genomföras och arbetet kan 
uppnå ett brett resultat där man kan koppla samman andras forskning med sin egen. Genom 
hela arbetet görs en tolkning, som syns inte minst i diskussionen. En sådan del av ett arbete 
kallas hermeneutiska teorin som förutom tolkning är tänkt ska engagera forskarens egen syn 
inom ämnet (Holme & Solvang, 1997). 

Grunden i detta arbete är att ta reda på hur en pedagogisk ledare bör vara för att möta olika 
lärstilar. För att kunna få reda på det bör min forskning komma fram till, först och främst, vad 
en pedagogisk ledare är samt vad lärstilar är. Därför har en grundlig genomgång av vad som 
krävs för att vara en pedagogisk ledare gjorts med hjälp av en litteraturstudie av John 
Steinbergs teorier om ledarskap. Jag har också valt att använda mig av Bandler och Grunders 
teori VAK för grunden av min empiriska del. Från denna utgångspunkt har jag valt att skapa 
enkätfrågor som återknyter till litteraturbakgrunden, men som också bevisar (eller 
motbevisar) den teoretiska bakgrunden. Genom att sedan titta på hur de olika lärstilarna 
(genom enkäterna) förhåller sig till ledarskap, förväntar jag mig kunna se vad av den 
teoretiska bakgrunden som går att applicera i praktiken. Resultatet hoppas jag ska innebära 
inte bara en lärandesituation för mig utan också för andra att ta del av och kanske 
lärarutbildningen att bli intresserade att ta till sig av. 
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1.3.2 Kvalitativ enkät 

I denna rapport har jag valt att göra kvalitativa enkäter istället för intervjuer. Detta med tanke 
att jag vill skapa en tankeverksamhet hos personerna som deltar, att de ska finnas tid för en 
process och verkligt ärliga svar. En anan anledning är också att jag som forskare i detta fall 
inte vill påverka mina enkätpersoner genom andra frågor, minspel eller kroppsspråk. Jag 
väljer bort intervju, eftersom jag tror att det skapar en situation där jag får pressa fram ett svar 
som egentligen inte är genomtänkt. Holme och Solvang (1997) konstaterar att enkäter ger en 
strukturerad och organiserad information till urvalet av enkätpersoner. På detta sätt är enkäter 
redan när de skrivs väl strukturerade, mot för i intervjuer där struktureringen görs i efterhand. 
(Holme & Solvang, 1997)

Arbetet med urval av personer till enkäterna har haft ett syfte i sig, att hitta personer som bäst 
representerar de olika lärstilarna enligt Bandler och Grinders lärstilsteorier visuell, auditiv, 
kinestetisk/taktil (Internet 5). Anledningen till att denna teori ligger som grund för enkäterna
härrör sig från en av mina praktikperioder vid universitetet, där lärstilsteorin användes i den 
praktiska undervisningen genom att skapa tillvägagångssätt för att möta dessa tre lärstilar. 
Eftersom jag sett att detta fungerade i praktiken visste jag att teorin höll och jag ville därför 
som ett led till enkäterna testa ett antal personers lärstilar. Det första urvalet handlade alltså 
om vilken grupp av människor jag skulle använda mig av. Eftersom syftet är att koppla 
lärstilar mot ledarskap för att kunna ta lärdom och senare utvärdera mitt eget ledarskap var det 
naturligt för mig att använda mig av mina danselever i urvalet av personer. Jag har undervisat 
i dans under många år och varvar både musikteori och praktiska övningar för att mina elever 
bäst ska lära sig takt och rörelse. 

1.3.3 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet blev att jag via e-post till mina danselever2 skickade ut en länk till en 
Internetsida där det presenterades ett lärstilstest enligt ”VAK”-teorin (Internet 1). Jag 
förklarade till vilket ändamål detta test skulle göras och att ett ytterligare urval av de personer 
som svarade skulle göras. Av 19 tillfrågade elever svarade 12 på testet och skickade vidare 
svaret till mig. Av dessa svar valde jag ut de tre personer som visade sig ha övervägande 
mycket visuell, auditiv eller kinestetisk lärstil. I ett fall utgjorde detta ett problem då två 
personer hade samma poäng i testet. Där gick jag till väga så att båda fick göra om samma test 
där de skulle vara fullständigt ärliga. Denna gång fick jag ett annat resultat trots att det endast 
handlade om ett fåtal poäng. Efter urvalet hade jag nu tre personer som hade tre olika (VAK) 
men tydliga lärstilar. Jag skapade sedan ett dokument som innehöll ett antal frågor om 
ledarskap gentemot elevers lärstil utifrån den litteratur jag läst och egna erfarenheter om vad 
som upplevs viktigt för elever i ett ledarskap. I den andra delen av enkäten lät jag dem 
utvärdera mitt ledarskap på samma sätt. (Se bilaga 1, 2 & 3) Jag började med att, via e-post, 
skicka dem den första frågan från enkäten. Det vill säga, jag ville veta vilken deras egen
definition av en pedagogisk ledare var. Detta utan påverkan av det som sedan skulle finnas 
med under nästa fråga där både Steinberg, Norstedts ordbok och jag själv gör en definition av 
vad pedagogiskt ledarskap är. Jag klistrade in deras enskilda svar i enkäten och skickade en 
personlig enkät till var och en av dessa tre personer. När de hade svarat på enkäten skickade 
de tillbaka svaren via e-post till mig som jag sammanställde i kortare avsnitt.

                                                
2 Danselever i bugg på StiL invid Luleå tekniska universitet vt -07. 
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1.3.4 Analys och tolkning av enkäter

Jag har valt att koncentrera mig på Holme och Solvangs (1997) helhetsanalys i detta arbete. I 
denna finns tre faser att genomgå för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Den första 
handlar om helhetsintrycket. Här sovras olika infallsvinklar i förhållande till arbetets syfte och 
frågeställning. Fas ett är alltså där man jämför den teoretiska bakgrunden mot det som vi 
faktiskt har undersökt. I denna studie är den teoretiska bakgrunden ett pedagogiskt ledarskap 
som jämförs med elevernas sätt att se på ledarskap utifrån deras lärstilar (visuell, auditiv, 
kinestetisk/taktil). Den andra fasen handlar om att göra svaren konkreta. Här dyker ytterligare 
frågeställningar och problem upp, vilket är ett led i den analytiska tolkningen. Frågor som 
ställdes i denna fas var: Skiljer sig svaren åt mellan de olika enkätpersonerna? Är 
ledarskapsegenskaperna olika viktiga för individ eller lärstilar? Den tredje och sista fasen i 
helhetsanalysen är vad Holme och Solvang (1997) kallar ”en systematisk analys”. (s. 142) 
Här tittar man igenom varje enkät för sig och noterar för frågeställningen viktiga 
formuleringar och uttryck. I detta fall tolkas nyckelord som har betydelse för lärstilen i 
förhållande till ledaregenskaperna. I denna del kan också citat användas för att styrka 
frågeställningen arbetet utgår ifrån. Holme och Solvang (1997) menar att det är viktigt att 
plocka fram citat som ger tyngd och ökad insikt för arbetets syfte. Jag har således försökt 
analysera elevernas sätt att beskriva ett gott ledarskap utifrån deras lärstilar för att kunna lära 
om ett pedagogiskt ledarskap som fungerar för alla lärstilar.

1.3.5 Litteratur och forskning 

Forskning i pedagogik har gjorts länge och storheter inom detta har bland annat varit Piaget, 
Dewey och inte minst Vygotskij. Denna uppsats speglar deras synsätt, men har också tagit 
fasta på den nutida forskningen. Genom pedagogen John Steinbergs teorier om ledarskap har 
denna uppsats inte bara fått influenser av ett nytänkande inom pedagogik, utan också 
kopplingen mellan lärstilar, ledarskap och yttre förutsättningar. Steinberg, som är känd inom 
forskning såväl som genom media har på ett tydligt sätt varit med i debatten om en förändring 
i skola och ledarskap. 

Steinberg vill i sin litteratur visa på goda exempel och teoretisk bakgrund till hur man hittar 
en bra roll som ledare och lärare. Han försöker reda ut vad som gör en lärare till en bra
pedagog. Denna uppsats bygger bland annat på Steinbergs bok Världens bästa fröken där 
Stenberg är mycket noga med att allt han påpekar får tolkas såsom man själv vill det. Han 
menar att ingenting är fakta utan rena åsikter från hans sida, detta kanske främst beroende på 
att vissa uttalanden kan ses som provocerade. Att förkasta gamla idéer inom pedagogik är 
provocerande i den mån att vissa delar av denna fungerar utan ny forskning. Samtidigt är det 
så att skolan och forskningen är i ständig utveckling och får vi inte ta del av provokationer 
kommer utvecklingen att avstanna. Steinberg skriver om många olika aspekter i sin bok 
Världens bästa fröken, alltså inte bara om ledarskap utan också om lärstilar och bemötande. 

Tidigare forskning inom lärstilar har gjorts av Stensmo (2000), men då med utgångspunkt i 
ledarstilar. I denna uppsats finns liknade bakgrund, men fokus ligger på lärstilarna och hur jag 
som ledare kan anpassa mitt ledarskap. Stensmos forskning handlar om att använda sin 
ledarstil i kombination med elevernas lärstil. Skillnaden blir då att min uppsats utgår från 
lärstilarna visuell, auditiv, kinestetisk/taktil och hur vi som ledare ska bemöta dessa medan 
Stensmos forskning utgår från ledarstilar och komplexiteten i att både möta individ och grupp. 
Stensmos bok är precis som Steinbergs uppbyggd efter en praktisk forskning om 
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framgångsrika metoder. Stensmos bok styrker min uppsats, men ger samtidigt ingen bakgrund 
till min forskning kring lärstilarna visuell, auditiv och kinestetisk/taktil. 

De modeller jag har använt mig av är Dunn och Dunns samt Bandler och Grinders. Dunn och
Dunns teori har varit enkel att förstå och gett mig en gedigen bakgrund till att kunna tolka 
Bandler och Grinders teorier. Kritik som kan riktas till dessa båda teorier är att detta bara är 
en del av forskningen. Dunn och Dunn ger visserligen flera komponenter inom genren 
inlärning, men Bandler och Grinder å andra sidan har en snäv teori om vilka metoder som 
lämpar sig bäst för lärstilarna visuell, auditiv och kinestetisk/taktil. Att jag använt mig av 
Bandler och Grinders teori skall alltså endast ses som en del av en helhet. Detta öppnar också 
för fortsatt forskning inom det stora området inlärning. 

Hemsidan3 om lärstilar är distrubierad av organisationen Nationellt centrum för flexibelt 
lärande (CFL) och har Sören Thornell som ansvarig utgivare. Tanken med sidan är att kunna 
läsa och lära om lärstilar och inlärning och den innehåller också flertalet exempel från olika 
forskare och teorier. Dock bör påpekas att det är just en organisation som sammanställt sidan, 
inte ett förlag eller regering som kan tyckas ha en mer objektiv syn på lärande. 

Övrig litteratur har i detta arbete förklarat metoder, modeller och teorier, tidigare forskning 
samt satt ord på mina egna tankar. Min forskning har baserats på att genom undersökning se 
om ett pedagogiskt ledarskap kan främja elevernas lärstilar visuell, auditiv och 
kinestetisk/taktil. Det kan, som tidigare nämnts, ha blivit ett annat resultat om utgångspunkten 
varit annorlunda. Som exempel, hade jag kunnat välja att titta på samma fråga men utgått från 
Howard Gardners multipla intellegenser istället. Materialet jag använt hade också kunnat 
påverka uppsatsen åt ett annat håll om jag valt annorlunda. Som exempel finns fler hemsidor 
och böcker om lärstilar. Jag har dock försökt hålla mig till ett brett sökregister då jag letat 
litteratur, vilket gör uppsatsen rättvisa. Ingen liknande forskning inom just detta område har 
hittats. 

1.4 Teoretisk anknytning

I denna del av uppsatsen kommer pedagogiskt ledarskap förklaras och vidare definieras av 
Steinbergs teorier. Inlärning och lärstilar kommer att förklaras. Grinder och Bandlers teori om
lärstilarna visuell, auditiv och kinestetisk/taktil kommer att redovisas.

1.4.1 Pedagogiskt ledarskap 

Frågar du elever hur en bra lärare ska vara är de rätt eniga i sina svar. Oftast blir det någon variant 
på ’snäll och rättvis’ eller ’sträng och snäll’. De har en mycket klok och förståndig syn på 
ledarskap. De absolut bästa pedagogerna visar en mycket bra balans mellan kärlek och struktur. 
(Steinberg, 2004, s. 167)

En ledare som bara är ”snäll och rättvis” eller ”sträng och snäll” kommer inte att lyckas 
särskilt länge. Har du bara en sträng men rättvis attityd kommer eleverna inte tro att du bryr 
dig det minsta om dem som personer. Visar du bara din snälla sida kommer eleverna med 
säkerhet förlita sig på att du inte kan organisera klassen. Komikern och f.d. officeren Mikael 

                                                
3 http://larstilar.cfl.se

http://larstilar.cfl.se
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Thornving fick i en radiointervju för några år sedan frågan om vilken hemlighet som låg 
bakom hans omtyckta stil som befäl över soldater. Han svarade något i stil med; ”man måste 
tycka om grabbarna”. Även om källan kan ifrågasättas ligger det en stor sanning i detta. Den 
gamla skolan inom officersyrket handlade nästan uteslutande om struktur, disciplin och 
organisering. Den nya riktlinjen (uppskattningsvis från 80-talet och framåt) ger utrymme av 
pedagogiskt strategiska sätt att utbilda trupp. Där finns, om kanske inte kärlek alla gånger, en 
trygghet, ett omhändertagande och engagemang från befälen utöver dessa traditionsenliga 
mönster. Blandningen av detta, omtanke och att ställa krav leder till lyckade relationer mellan 
lärare och elever (Steinberg, 2004). 

”Alla pedagogiska metoder kräver gott ledarskap. Alla barn och ungdomar är i behov av goda, 
ansvarsfulla, medvetna ledare.” (Steinberg, 2004, s. 40) Steinberg är den förste som jag hittills 
läst som lyft fram ledarskapets betydelse i klassrummet. Mycket annan forskning menar att 
diagnoser och andra problem hos barn är orsak till problematik i klassrummet. Steinberg
menar att det enda som krävs för att få en klassrumssituation hållbar är att ha ett pedagogiskt 
ledarskap. Styrning måste finnas med i en grupp eller på en arbetsplats. Det är väldigt svårt att 
skapa en verksamhet utan styrningen från en ledare. En klass utan styrning kommer att lämna 
kursen som läraren håller i utan att ha lärt sig mycket av värde. En klass med starkt ledarskap 
kommer ha mycket tydliga framgångar. 

Steinberg skriver mycket om vårt synsätt på lärarrollen. Väljer vi att se oss som enbart lärare 
eller ämneslärare har vi valt att jobba med utgångspunkt i oss själva. Vi brinner för ämnet och 
vill att andra ska göra det också. Jobbar vi däremot mer som ledare jobbar vi med 
gruppen/klassen/individen. Vi ser det som ett viktigt uppdrag att nå ut till eleverna bl.a. 
värderingsmässigt och lägger mindre vikt vid att de ska kunna alla svenska kungar och årtal i 
historia. Steinberg (2004) menar att en lärare som ser sig som ledare och inte undervisare
kommer att lyckas nå sina elever på ett helt annat sätt. Han tar upp ett exempel om 
idrottslektioner. Där lyckas klassen med större sannolikhet bli duktiga idrottsutövare 
gentemot de teoretiskt grundade ämnena. Varför? Av två enkla skäl: För det första ska en 
idrottslärare/ledare/tränare lära eleverna allt de ska kunna rent praktiskt inom t.ex. fotboll. För 
det andra ska den coacha, engagera, stötta, ställa krav och ge feedback. Enkelt? Jo, visst, men 
Steinberg menar att detta inte följs av ledarna i de teoretiska ämnena. Idrottstränare vet med 
säkerhet vilket uppdrag de har, medan pedagoger kan uppfattas osäkra när det gäller 
ledarskap. Steinberg menar att man kan vara både lyhörd och flexibel med eleverna men du 
måste tydligt visa din ledarroll. ”Du har rättigheter (och skyldigheter) och det är du som 
bestämmer dagordningen. Återta ledarskapet” (Steinberg, 2006, s. 16).

1.4.1.1 Steinberg och hans grundstenar

John Steinberg är född och uppvuxen i USA och har amerikansk examen som Fil. kand. i 
socialhistoria och Fil. mag. i pedagogik från 1970. Året därpå träffade han sin svenska fru och 
flyttade till Sverige. Han tog examen som Leg. psykolog från Uppsala 1975. 1976 tog han 
examen som Fil. dr. i pedagogik. Steinberg har skrivit 37 böcker som handlar om värderingar, 
skola, studier, inlärning och påverkan. Han har varit med i både TV och radio, exempelvis 
Skolakuten. Nu senast har han medverkat med att ge kommentarer till SVT:s storsatsning 
Klass 9A. Han har bland annat arbetat som lektor i pedagogik, inom forskning, skolpsykolog, 
som rektor, VD för ett utbildningsförlag samt författare. 
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Han beskriver sig själv som en ”praktisk vardagsnära teoretiker och utvecklingsoptimist”.
(Internet 2) Steinberg menar att syftet med hans böcker är att väcka diskussioner kring 
ledarskapet, inlärning och påverkan. Han vill skapa mening för lärare och ledare att själva 
kunna påverka och utveckla sitt arbete med elever och kollegor. En lärare ska ha gedigen 
grund att stå på för att kunna lära ut, men det är av ännu större vikt att hon eller han vet hur 
utlärning och inlärning sker på bästa sätt. Här nedan ska jag redogöra för de viktigaste 
grundstenarna i pedagogiskt ledarskap enligt Steinberg, eller som han själv väljer att kalla 
pedagogen: Världens bästa fröken. 

1.4.1.1.1 Grundsten: Kärlek

Idag ’köper’ eleverna dig eller så ’köper’ de dig inte. Det är hårt. Det är hemskt. Men det är sant. 
De lyckade pedagogerna förstår detta och gör allt de kan för att skapa ett förtroende. Goda 
relationer är avgörande, vilket inte innebär att du är god vän med alla, tar hänsyn till alla eller är 
en mjukis som går att manipulera. […] barn accepterar struktur och ledarskap, men dom följer 
endast en person som visar hjärta och stort engagemang. (Steinberg, 2006, s. 20f)

Steinberg (2004) menar att Världens bästa fröken noga har tänkt över sina relationer med 
eleverna. Hon vill ha relationer som gynnar eleverna inte bara i klassrummet utan även 
utanför och hon vill ta del av elevens leverne såväl i skolan som utanför. Att kunna ge av sin 
tid som lärare utöver det som händer på skolan ger värdefulla relationer och en bild av mig 
som lärare som säger att jag bryr mig om mer än vad de presterar i skolan, jag bryr mig om 
människan utanför skolan. Världens bästa fröken arbetar för att det finns förtroende i 
relationen, det är viktigt för henne att det fungerar. Hon har läst om beteendevetenskap och 
vet hur viktigt det är med en väl fungerande kommunikation och kontakt med alla. Det finns 
många som förstår att relationer är viktiga men få förstår hur de påverkar. Det är vanligt att 
lärare skyller ifrån sig problem i ett klassrum på eleverna. De försöker hitta lösningar överallt 
annars än hos sig själva. I själva verket är det så att det mesta hänger på hur bra ledare som 
står i klassrummet. ”Sannolikheten att du ska få din pedagogiska situation att fungera ökar 
dramatiskt ju bättre du fungerar som ledare.” (Steinberg, 2006, s. 5)

Det beteende som en lärare har, verbalt och icke verbalt, är avgörande för hur respekterad den 
blir. Eleverna är snabba att få intryck av hur läraren beter sig och talar. Världens bästa fröken
har en samstämmighet mellan etik och moral. När hon säger ”vad roligt att se er” så ser vi på 
hennes kroppsspråk att hon menar det. Om vi står i en klassrumssituation som gått överstyr, är 
det inte eleverna vi kan lägga ansvaret på utan oss själva som pedagoger. Vi måste ta ansvar 
och säga till oss själva: Vad kan jag göra för att förändra situationen? Världens bästa fröken 
inser att det enda hon kan förändra är sig själv. Hon vet att resultatet är beroende av hennes 
uppträdande. Medvetenhet om detta är en grundsten i hur Världens bästa fröken agerar och 
beter sig gentemot elever. Som läraren väljer att leva kommer eleverna lära. 

Världens bästa fröken genomsyras av en stark värdegrund. Hon har inte värdegrunden som ett 
arbetsverktyg, hon lever efter den. Även fast hon är medveten om att hennes elever har andra 
värderingar än henne gör hon allt för att eleverna ska bli delaktiga och leva efter hennes 
värdegrund. För Världens bästa fröken är respekt mellan människor en viktig värdegrund. 
Hon är delaktig och förstår att det är hennes ansvar att lära eleverna om respekt och hur man 
beter sig gentemot andra. Förr var respekt en form utav rädsla för repressalier, så är det inte 
idag. Idag måste du förtjäna respekt, både som lärare och elev genom att behandla andra 
människor ”schysst”, som dagens generation uttrycker det. 
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1.4.1.1.2 Grundsten: Struktur

Tro’t [!] eller ej, men de lärare som kan förklara ’varför de gör som de gör’ har mindre problem 
med sina grupper. […] Om det finns något som många barn reagerar på i skolan är det när det blir 
sysselsättning utan någon större mening med. (Steinberg, 2006, s. 20)

Bland det första Steinberg (2004) konstaterar är att utan ett syfte för undervisningen har vi 
ingen chans att lyckas som bra pedagoger. Världens bästa fröken vet exakt vad hon gör och 
varför. Jobbar vi för att bevara och besvara syftet i undervisningen kommer vi aldrig behöva 
stå till svars inför varken eleverna eller andra lärare till varför vi arbetar med det vi gör i 
skolan. Med det menar jag att det måste finnas en tydlig förankring i läroplan och kursplan. 
Att koppla ihop historia och nutid är ett enkelt sätt att göra ämnen levande och intressanta då 
eleverna själva kan relatera till deras egen problematik, händelser eller tankesätt. För visst är 
det såsom Steinberg skriver: ”Hon [världens bästa fröken] kan relatera både till teorier från 
förr och till nutida” (Steinberg, 2004, s. 23). Världens bästa fröken sporrar eleverna till att 
tycka att ämnet är intressant. Att ha en gedigen teoretisk grund att stå på är ovärderligt när 
man tänker på lektionsupplägg och att kunna improvisera i undervisningen. Många elever 
idag behöver en undervisning som är varierad, intressant och rolig. Detta utmanar läraryrket, 
att variera undervisningen så att elever har lust att lära. 

Grundläggande värderingar är en stor del i utformning av arbete och planering i skolan. 
Världens bästa fröken har återigen ett syfte med vilka beslut hon tar, vilken metod hon väljer 
och i vilken riktning hon vill gå. ”Hon har tänkt igenom vad hon tycker är viktigt, vilka 
principer som ska styra hennes agerande och vilket förhållningssätt hon vill ha till föräldrar 
och barn.” (Steinberg, 2004, s. 25) Hon vet varför hon möblerar klassrummet på ett visst sätt. 
Hon vet varför hon har valt en viss bok, eller ett visst arbetssätt. Världens bästa fröken väljer 
metod med omsorg, hon vet varför hon använder den. Nya pedagogiska riktningar tex. PBL, 
kommer med alternativa metodiska sätt för undervisningen. Det är bra att förändra förlegade 
strukturer, men tyvärr finns det allt för många som har glömt bort de allra viktigaste som har 
funnits med i den gamla skolan. Rent praktiskt är sanningen den att en del av dessa förlegade 
strukturer ofta är just de vi behöver i klassrummet. Att kunna styra upp en stökig 
klassrumssituation och hålla ordning och reda är en bra metodisk grund för att allt arbete ska 
fungera. 

1.4.2 Lärstilar

Om du som ledare inte lyckas nå ut till vissa elever kan det bero på att eleven har en lärstil 
som du som ledare inte lyckats hitta och bemöta. Eftersom vi har en benägenhet att lära ut så 
som vi själva lär in kan det vara svårt att förstå de andra lärstilarna om man inte som lärare är 
påläst. Har ledaren inte samma lärstil som en eller flera elever i klassen (vilket är ett högst 
troligt scenario), kommer det att innebära att vissa elever lär sig mer än andra. Önskvärt är att 
ledaren lär sig vilka lärstilar som finns och skapar undervisningen utifrån detta (Stensmo, 
2000). Att det finns olika lärstilar blir också tydligt genom olika sorters provtagningar och 
redovisningar. Det finns elever som lär sig massor under lektioner men som inte klarar av att 
visa det på t.ex. en skrivning. Sätten du som lärare väljer att undervisa på och kontrollera 
kunskaper bör vara så varierande som möjligt för att nå alla lärstilar (Steinberg, 2004). 

Forskning inom inlärning har funnits under en längre tid. Schweizaren Jean Piaget talade om 
biologiska hinder hos individen för inlärningsprocessen å ena sidan, han menade att barnet 
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skulle bli moget innan det kunde utvecklas vidare (Karlsson, 1998). Å andra sidan menade 
sovjetiske Lev Vygotskij att det var i en social kontext som inlärningen nådde sin kulmen. 
Han talade om att vilket biologiskt arv (psyke, minne) en person än har kan det påverkas 
genom kultur och samhälle, s.k. utvecklingszoner (Lindqvist, 1999). Tvärt emot Piaget trodde 
alltså Vygotskij att påverkan på individen var det styrande för inlärningen. En tredje, 
amerikanen John Dewey, hade en teori som är en blandning av dessa två där han menar att det 
som behövs för individens inlärning är ett samband, t.ex. genom problemlösning (Dewey, 
1998). Det var Dewey som myntade uttrycket ”learning by doing”. Till skillnad från tex. 
Sigmund Freud som trodde att det enbart var individen som avgjorde lärandet ansåg både 
Piaget och Dewey att individens möjligheter och hinder i samspel med en social kontext var 
avgörande för inlärningen. Vygotskij å sin sida hamnar närmare teorierna om kontexten, alltså 
miljön, som påverkar vår inlärning (Försvarsmakten, 2006). 

Ett bra exempel på att förstå lärstilar är Dunn & Dunns modell (Dunn & Dunn, 1995) som 
innefattar fem kategorier. Den första talar om hur miljön är runt omkring, om man vill ha tyst, 
ha musik i hörlurar, om man vill ha en lampa eller om man vill ligga i sängen och studera. 
Den andra kategorin är känslorelaterade faktorer och handlar om hur mycket styrning man 
behöver för att kunna studera, hur uthållig man är eller vilken motivation man lyckas skapa. 
Kategori tre handlar om sociala aspekten och är helt enkelt om man jobbar bäst ensam eller i 
grupp och i hierarkiska eller icke hierarkiska strukturer. Den fjärde kategorin är de fysiska 
faktorerna. Här handlar det om vilka sinnen man som individ använder för att lära sig saker; 
visuellt, auditivt, eller taktilt (se mer om detta under 1.4.2.1 nedan). Inom denna kategori 
spelar det också roll om du är morgontrött och arbetar bäst på natten, eller om du behöver 
småäta hela tiden då du studerar för att uppnå någon form av resultat. Vissa lär sig bäst att 
sätta ihop en byrå från Ikea genom att läsa instruktionen medan andra måste börja bygga och 
prova hur logiken hänger ihop. Den sista och femte kategorin kallar Dunn & Dunn för 
psykologiska faktorer. Här menar man att människor har olika sätt att bearbeta information. 
En del arbetar med vänstra hjärnhalvan och en del med högra. En del fastnar vid detaljer 
medan andra missar dem för att de bara väljer att se helheten. Vissa är reflekterande, andra 
analytiska. Denna modell är övergripande och sammanfattar många andra teorier om lärstilar 
och är därför enkel att ta till sig för att förstå inlärningsstrategier och olikheter hos individer. 

1.4.2.1 Bandler och Grinder

Denna uppsats utgår från lärstilsteorin visuell, auditiv och kinestetisk/taktil (VAK), vilken har 
en komplicerad bakgrund för gemene man. John Grinder, professor i lingvistik, och hans elev 
Richard Bandler hade tillsammans kunskaper inom språkvetenskap samt matematik och var 
vana att bryta ner mönster till logiska detaljer i exempelvis ett beteende. Detta blev 
revolutionerande eftersom man inom pedagogik och psykologi tidigare var van att se helheter 
i ett mönster, inte de små detaljerna. Det beteendevetarna missade hade Grinder och Bandler 
nu hittat en lösning på. Denna forskning syftade till att förstå och påverka beteenden och 
kallas för neurolingvistisk programmering4 (NLP) (Internet 3). Det de påstod var att hjärnan 
kunde styras av psyket. John Grinder hade en bror vid namn Michael Grinder som var lärare. 
Utifrån Johns forskning började Michael pröva teorin i klassrummet. Han ville förstå hur och 
varför han som ledare lyckades kommunicera med och påverka sina elever. (Grinder, 1999) 
Ur denna teori utkristalliserades visuell, auditiv, kinestetisk/taktil (VAK) som en del av NLP. 

                                                
4 Neurologi: Läran om nervsystemet. Lingvistik: Språkvetenskap. 
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Enligt lärstilsteorin (VAK) menar man att alla människor lär in på olika sätt, att vi använder 
oss av olika kanaler i sinnet som gör att vi kan lära oss saker (Internet 4). Lärstilsteorin ger 
oss som lärare hjälp att kunna se inlärningen hos eleverna och hur vi kan nyttja den 
kunskapen. 

Om man ser till skolans verksamhet visar teorin att den visuelle eleven tar till sig mest i sin 
inlärning genom föreläsningar, bilder, kartor, att läsa eller att själv förmedla information. Den 
auditive lär genom att aktivt lyssna, samtala och diskutera med andra. De kinestetiska eller 
taktila behöver använda sig av praktik och fysisk aktivitet för att lära sig på bästa sätt. Om 
man ser detta i förhållande till skolan ter det sig självklart att den traditionella skolan bäst 
tillgodoser den visuelles och till viss mån den auditives inlärningsstil. Under senare tid har 
med t.ex. problembaserat lärande (PBL), den auditives lärstil tillgodosetts och också den 
taktiles. Överlag i skolan idag kan vi dock se att det fortfarande är så att den taktile är 
förloraren. Denne har alltså en inlärningsstil som inte passar skolans pedagogik som i stora 
drag går ut på att läraren talar om hur man skall göra. Enligt lärstilsforskaren Lena Boström är 
en femtedel av alla elever i grundskolan taktila (Internet 5).

1.4.2.1.1 Visuell

Enligt Bandler och Grinder har ungefär tre av tio personer en visuell inlärningsstil. De lär bäst 
genom att läsa, se bilder och diagram. De har lätt för att lära och passar bra i den traditionella 
skolan. Den visuelle personen är organiserad, uppmärksam, ordningsam och eftertänksam. 
Den har också hög läshastighet, stavar bra och skriver snabbt. Den minns bilder och lär bäst 
genom att själv läsa, inte genom att lyssna. En visuell person störs inte av ljud, behöver 
planera sitt arbete, ser möjligheter och har livlig fantasi. Eftersom den visuelle lagrar bilder i 
hjärnan uttrycker den också bilder i ord då den talar. Exempel på det kan vara dessa ordval: 

"Jag kan se bilden framför mig"
"Jag kan inte se något problem i det här"
"Jag ska titta närmare på det här"
"Nu gick det upp ett ljus" 

Den visuelle har enligt Bandler och Grinder vissa kännetecken som att den pratar högt och 
håller huvudet uppe. Som studerande kan den visuelle kännetecknas att den sitter still och 
tittar rakt fram eller uppåt när den lyssnar (Internet 6).

1.4.2.1.2 Auditiv

Ungefär 25% av befolkningen lär bäst genom hörseln, dvs. denna person är auditiv. Den 
tycker om, och lär bäst genom diskussioner, samtal eller att lyssna på musik när den studerar 
något. En visuell person är ofta mycket social. De passar bäst i den nyare formen av skola 
(eller friskola) där många grupparbeten finns och också en annan form av pedagogik. (Alltså 
mer lära av varandra än att läraren ska förmedla). Som skrivet, den visuelle pratar gärna och 
ofta, men har svårt för att koncentrera sig. Den minns detaljer och kan återberätta dem stegvis, 
den läser gärna högt, skriver inte lika bra som den talar och lär bäst genom muntlig 
handledning. Eftersom den visuelle lagrar information genom sin egen och andras röst 
påverkas också de verbala uttrycken av det. Det kan låta såhär:
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"Det där låter bra"
"Om du lyssnar nu och låter mig förklara ..."
"Berätta för mig hur det fungerar"
"Ah, nu ringer en klocka, (dvs. jag förstår)"

När den auditive talar gör den det med olika tempon och tonfall i rösten. Då denne funderar 
eller studerar säger forskarna att blicken irrar från sida till sida eller nedåt åt sidan (Internet 7).

1.4.2.1.3 Kinestetisk/taktil  

Enligt teorin är ca 15% taktila eller kinestetiska som bäst lär genom praktiska göromål. De 
måste röra sig, vara delaktiga, experimentera och uppleva saker för att lära sig. Den taktile är 
en person som lär via sina känslor och passar sällan in i den traditionella skolans värld. Den 
taktile tycker om fysisk beröring och reagerar också fysiskt på olika händelser och företeelser. 
Den har stark drivkraft och agerar ofta ut sin fantasi, men den är dålig på detaljer. Viktigt för 
den taktile är motion och aktivitet. Den taktile minns det som den själv upplevt, därför är den 
bästa undervisningen den där den taktile får utöva något praktiskt. Nedanstående uttryck
skulle kunna avslöja en taktil person:

"Det här känns bra för mig"
"Vi fick bra kontakt"
"Nej, nu är jag inte riktigt med"
"Ah, nu greppar jag det här"

När den taktile talar gör den det långsamt och använder mycket kroppsspråk. Det verbala är 
hela tiden kopplat till den taktiles känslor och upplevelser kring ämnet. Om den taktile är 
hägerhänt sägs det att denne ser åt höger eller nedåt när den tänker och studerar (Internet 8).
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2 Resultatredovisning

Eftersom jag är danslärare på fritiden har jag valt att i min empiriska undersökning använda 
mig av mina danselever. När jag har undervisning i dans försöker jag att först gå igenom 
övningen visuellt genom att visa, sedan auditivt genom att räkna stegen, sedan taktilt genom 
att själv låta dem öva. På detta sätt tillgodoses alla lärstilar. Som ledare försöker jag tänka 
mycket på hur jag varierar min undervisning för att nå ut till flest möjliga. Att jobba med
människor som ska lära sig dansa är en metodisk och didaktisk utmaning. Att dessutom 
använda mig utav ett pedagogiskt ledarskap där jag tar reda på vilka lärstilar eleverna har är 
en stor prövning. Här nedan finns enkäterna nedskrivna i en sammanfattning. Enkäterna i sin 
helhet finns redovisade som bilaga 1, 2 & 3. 

2.1 Visuell

I enkäten definierade personen med visuell lärstil att: ”En ledare är en person som tar beslut 
tillsammans med gruppen samt att strukturera och överblicka situationen.” (Se bilaga 1) 
Denne person ansåg att min definition av en ledare var den som stämde bäst bland de 
redovisade fyra (inklusive sin egen) men att Norstedts definition var bättre lämpad för en 
ledare i ett företag. 

I rangordningen av viktiga egenskaper hos en ledare hade jag bett om fem svar och den 
visuella har redovisat sex svar. Jag kommer därför att redovisa alla svar här. På delad första 
plats utifrån enkäten kommer ödmjuk och strukturerad. Förklaringen till ödmjukhet är att 
ledaren har ”förståelse för ev. svårigheter som andra kan ha i ämnet och därmed kan hjälpa 
dem att förstå” (Se bilaga 1). Förklaringen av strukturerad beskrivs som; utan struktur ”kan 
undervisningen bli förvirrande” (Se bilaga 1). På andra plats kommer kunnighet, d.v.s., 
faktakunskaperna. ”… utan kunskap kan man inte lära ut på en sån [!] nivå att de frågor som 
ställs kan svaras på” (Se bilaga 1). Att vara lyhörd kommer på tredje plats för den visuelles 
viktigaste egenskaper med motiveringen att en ledare ska kunna ”förklara dessa [frågor] även 
om de ter sig självklara” (Se bilaga 1). Socialt kompetent hamnar på fjärde plats i 
rangordningen och menas här ”att kunna umgås med dem [eleverna] i olika situationer” (Se 
bilaga 1). Att vara förberedd kommer på femte plats med betoningen på att ”alla eventualiteter 
kan inträffa”. Egenskaper som lämnats utanför är således bara bestämdhet och alternativet 
eget exempel.

Den visuelle svarade också på om en lärare kunde vara auktoritär och kompis och menade att 
en ”bra” ledare är både och. Däremot redovisas att denne tycker att en ”chef” bör agera mer 
auktoritärt. Den visuelle skriver också att den förstår skillnaden mellan rollerna, och detta 
sker rent organisatoriskt genom vilken miljö man befinner sig i. Efter detta ställs frågor om 
mitt ledarskap gentemot dennes inlärning. Den visuelle svarar att jag har visat hur denne ska 
göra övningar. 

2.2 Auditiv

Den auditive förklarar ledarrollen på följande sätt: ”För mig är en ledare någon som tar tag i 
saker och får de gjorda. En som man kan lita på och som ska ha koll på lite av varje inom sitt 
’ledarområde’. Någon att fråga när hjälp behövs.” (Se bilaga 2) Förutom sin egen definition 
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var Norstedts beskrivning av ledarrollen den som stämde bäst in på den auditives synsätt på 
ledarskap med motiveringen att ledarskapet har en ”bestämmande ställning”. (Se bilaga 2) 

Också den auditive rangordnade ledarskapsegenskaperna. På första och viktigaste plats kom 
socialt kompetent med förklaringen att en ledare ska kunna leda och lära vem som helst. Som 
nummer två placerades bestämd med motiveringen att det krävs en god planering för en kurs, 
dvs. att man som ledare vet vad man vill åstadkomma med kursen. På tredje plats kommer 
kunnighet. För att kunna leda en grupp krävs ”kött på benen”, kanske ingen doktorsexamen 
men man bör veta vad man talar om. Lyhörd kommer som nummer fyra med förklaringen att 
det är viktigt att lyssna för att kunna ta till sig av positiv och konstruktiv feedback. På femte 
plats kommer ödmjuk där den auditive menar att det är viktigt att stötta och lyssna in på en 
kurs, speciellt i början när alla är nya. Utanför rangordningen hamnar således förberedd, 
strukturerad och eget exempel. 

Den auditive skriver att en ledare gärna kan vara både auktoritär och agera som en kompis, 
med tillägget att det beror på hur gruppkonstellationen ser ut. Om det är en stor eller liten 
grupp, om gruppens individer känner varandra sedan tidigare samt vilken slags undervisning 
eller övning som ska bedrivas. För den auditive spelar dessa roller inte så stor del i 
ledarskapet, huvudsaken att man behandlar alla lika, men denne redovisar ändå att det är bra 
att ”koppla bort” kompisen i sig. (Se bilaga 2) Den auditive tycker att jag som ledare har 
bemött dennes inlärning på ett bra sätt genom att säga hur de ska utföra en övning. Denne 
menar att lyssna-tänka-prova fungerar bäst. 

2.3 Kinestetisk/Taktil5

”En ledare hjälper gruppen att utvecklas och nå sina mål. Ledaren ska vara många saker på 
samma gång: lyhörd (se och höra alla i gruppen), rättvis, tydlig målsättning för gruppen och
medveten om gruppmedlemmarnas personliga mål, ge mycket ’feedback’ till var och en, vara 
positivt inställd och ge uppmuntran till de som behöver det”. Så förklarar den 
kinestetiske/taktile ledarrollen. (Se bilaga 3) När denna person sedan ska välja det påstående 
om ledarskap som stämmer bäst väljer denna sin egen och min version. Steinbergs version 
anser denna vara ”diffus” och ”flummig”. (Se bilaga 3) 

När den kinestetiske/taktile rangordnar ledaregenskaper väljer den att skapa en egen punkt på 
första plats. Min punkt annat och bakom det har denne skrivit ”Motivation” med förklaringen: 
”Viktigt att ledaren är motiverad och engagerad så att gruppmedlemmarna får nått slags 
förtroende för denne”. (Se bilaga 3) På andra plats har den taktile placerat lyhörd och förklarat 
att det är viktigt att ledaren ser och tar tag i problem som eleverna har redan i ett tidigt skede. 
Kunnighet kommer på tredje plats, men med vag motivering att en ledare kan vara bra trots 
ringa kunskap. En fjärde placering får ledaregenskapen bestämd, för att eleverna inte ska 
tveka på vad som ska ingå eller vilka moment som finns inom kursens ram. Som sista plats i 
rangordningen kommer socialt kompetent med obestämd motivering men en positiv 
andemening. Alternativen som faller utanför är således ödmjuk, förberedd och strukturerad.  

                                                
5 I ett fall utgör dessa begrepp ingen skillnad. (Internet 5) I ett fall förklaras kinestetiskt minne som 

rörelseintryck och taktilt minne som känselminne. (Nilsson, 1989) 
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Den kinestetiske/taktile anser att en ledare kan vara både kompis och auktoritär ledare och
poängterar att: ”Det är lättare att acceptera en auktoritär ledarstil om han/hon har en lite mer 
avslappnad ledarstil emellanåt”. (Se bilaga 3) Denne skriver också att disciplin i lagom dos är 
tilltalande för inlärningen. Vidare anser den kinestetiske/taktile att jag som ledare har bemött 
dennes lärstil med att låta den praktisera och öva olika moment. 
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3 Diskussion

I detta kapitel kommer jag att diskutera ledarskap och lärstilar samt knyta ihop säcken med 
resultatdiskussion och slutsatser. 

3.1 Diskussion kring ledarskap

Steinberg menar att om ledarskapet fungerar så fungerar såväl individ som grupp. När en 
grupp eller annan konstellation av människor, var som helst i samhället, är som är mest 
effektiva och trivsamma är då de har en ledare i gruppen. Grupper där det finns en 
problematik saknar denna ledarkompetens, eller har flera ledarindivider i gruppen. Något
väldigt klokt hittar jag i en av Försvarsmaktens böcker från 80-talet. ”Ledarskapets kvalitet 
återspeglas i den ledda enhetens effektivitet.” (Ljung, 1986, s. 107) En ledare blir inte ledare 
förrän den har gjort sig förtjänt av det. De som blir ledda prövar ledarskapets hållfasthet 
genom att testa dennes kunskaper, värderingar och ställningstaganden. Att gruppen fungerar 
och gör det den ska är beroende på ett väl fungerande ledarskap. På den punkten är jag, 
Steinberg och Försvarsmakten eniga.

För att ett ledarskap ska bli lyckat krävs en hel del ingredienser. Många väldigt självklara för 
mig, en del svåra att tro sig kunna uppnå, men alla väl valda att få nobelpriset för. i pedagogik 
(om det nu skulle uppfinnas). Du skall som ledare beakta lärstilarna och du bör försöka skapa 
en varierad undervisning för att i den mån det är möjligt kunna tillmötesgå allas behov. Det är 
som Otto Granberg säger: ”Sin ledarstil kan man förändra men inte sin lärstil” (Granberg, 
050207). Du ska kunna stå till svars för det syfte du har i din undervisning och detta syfte ska 
vara direkt kopplat från styrdokumenten. Dock anser jag att vad som kanske är viktigare än 
det, är att det måste finnas en verklighet för eleverna att koppla till. Om det i kursplanen står 
att vi ska läsa något från de stora epokerna från medeltiden i litteratur behöver vi inte läsa den 
utan att koppla till dagens kontext. Som ledare vill vi bygga bra och hållbara relationer med 
våra elever. Vi vill att de ska känna sig trygga och vi vill behålla vår auktoritet. Det kan vara 
en hårfin gräns. Du ska som ledare respektera eleverna, då kommer eleverna att respektera 
dig. Du ska göra dina elever till människor och samhällsmedborgare, familjefäder och 
mödrar. Du ska göra dem till personer som följer rättssystemet, är allmänbildade, får ett jobb 
och kan klara sig själva på en lagom lön. I klassrummet ska du hålla ordning och reda på 
eleverna och du ska försöka att vara positiv i din framförhållning. Jag skulle vilja påstå precis 
som Steinberg att detta pedagogiska ledarskap är avgörande för hur eleverna kommer att klara 
sin skolgång. Det låter väldigt enkelt. Eller? Faktum är att det är en lögn som är närmare 
sanningen än man kan tro. Visst är det svårt att uppnå alla dessa punkter om vi ser dem som 
en enda lång lista av saker vi måste förhålla oss till och göra för våra elever. Men det finns ett 
par nyckelord som Steinberg (2004) inte släpper. Lösningen finns i: Kärlek och struktur. 

3.2 Diskussion kring lärstilar

De lärstilar som redovisas i denna uppsats är långt ifrån den enda teorin om inlärning och 
lärstilar. Som jag tidigare skrivit finns mycket forskning, exempelvis Howard Gardner, som 
för de flesta är känd som mannen bakom uttrycket ”multipla intelligenser”. Dunn & Dunns 
modell har varit enkel att förstå för att kunna tolka vad lärstilar är samt ge större inblick och 
bakgrund till lärstilsteorin visuell, auditiv och kinestetisk/taktil (VAK). Det finns en stor 
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spännvidd mellan forskning inom inlärning, det har jag inte minst sett genom min egen 
forskning. Att vi alla lär på olika sätt är inget nytt påfund, det bör ha funnits redan i urminnes 
tider. Nu har vi dock en helt annan kunskap om hur det faktiskt ser ut såväl fysiskt som 
psykiskt. Trots forskning och goda resultat av inlärning sedan minst 1900-talet är det få som 
vet om att forskningen existerar, och än mindre vad den handlar om. I mitt läraryrke ser jag 
många kollegor som inte har uppmärksammat problematiken (eller möjligheterna) med olika 
lärstilar. Det finns tyvärr en slags, enligt mig, typisk svensk bakåtsträvande attityd till 
förnyelse. För visst är det så att det ”fungerade bra förr”? De som uttalar detta har också 
glömt hur många elever som under första halvan av 1900-talets sekel inte lyckades i skolan. 
Hur många ”OBS”-klasser som fanns, eller hur få som egentligen lyckades ta studenten. Jag 
är övertygad om att detta hör ihop. Idag är vi överlag mer medvetna om inlärning, att barn är 
olika och ska behandlas olika, oavsett diagnos eller ej. Det vi däremot har glömt är att ta reda 
på varför det är så. I förra stycket skrev jag ner ett citat som lika gärna passar här: ”Sin 
ledarstil kan man förändra men inte sin lärstil” (Granberg, 050207). Därför vill jag slå ett slag 
för alla pedagoger som uppdaterar sig med ny forskning och lär av utvecklingen. 

3.3 Resultatdiskussion

När jag analyserar vad mina elever har uppgett som viktiga ledaregenskaper ser jag ett 
intressant mönster. Jag har försökt att bryta ner citaten om ledarrollen för att se om jag kan 
upptäcka likheter och skillnader i deras sätt att beskriva. 

Den visuelles ledord för en bra ledarroll, som jag uppfattar det är; kontroll, struktur, 
demokrati och beslutsfattning. För denne elev är det viktigt att ledaren ser saker, har kontroll 
och överblick över situationen. Ledaren skall styra gruppen och ge tydliga instruktioner. 
Denne elev behöver en starkt styrande hand och ett tydligt ledarskap. Denne elev skulle med 
säkerhet klara en hierarkisk modell som t.ex. inom försvaret på ett mycket bra sätt. 

Ledorden för en bra ledarroll för den auditive blev driftig, ansvarsfull, tillitsfull och 
kompetent. Det är viktigt att man som ledare lyssnar aktivt på denne elev. Viktigt är också att 
kunna vara lyhörd och finnas till hands om eleven behöver fråga om något. Ledaren bör 
fungera som en coach eller handledare eftersom den auditive är mycket för diskussioner. Den 
auditive behöver en delegerande ledare som litar på sina elever samtidigt som den inte vill ta 
beslut. Den auditive är en anpassningsbar person som gärna följer den ledare den litar på. 

Den taktiles ledord för ledarrollen är stödjande, lyhörd, rättvis, tydlig och uppmuntrande. För 
denne elev är det viktigt att man känner in personen och situationen. Här är det känslorna som 
styr. Det som känns bra i magen är bra för den taktile. Ledaren ska vara stödjande i sin roll 
och ge mycket feedback. Den taktile är beroende av att ledaren möter gruppens behov av 
utveckling minst lika starkt som sin egen. Den taktile är en mycket ansvarsfull person och 
jobbar bäst i gruppkonstellationer. 

Då jag analyserar svaren på ledaregenskaperna ser jag dem som en bekräftelse av det jag nyss 
konstaterat. Många av de begrepp varje person hade valt gick igen i deras egen definition av 
ledarrollen. Alla tre personerna har med egenskaperna kunnig och lyhörd på en relativt hög 
placering. Den stora skillnaden mellan dem är att den visuelle inte har valt bestämd med som 
viktig egenskap, medan de andra två har med egenskapen som en av de fem viktigaste. 
Skillnaden mellan den auditives och taktiles benämning av egenskapen bestämd är däremot 
stor. Den auditive menar att en tydlig målförankring och god planering är att vara bestämd. 
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Den taktile menar att bestämdhet gör så att inga missförstånd om vad som gäller är möjliga. 
Här kan min frågeställning vara tvetydig eftersom det verkar som tolkningen blev en annan än 
den jag syftade på. 

I enkäten fanns också en frågeställning om ledaren som auktoritär eller kompis. Vid första 
anblicken ser svaren relativt lika ut. Alla tre tycker att en kombination mellan auktoritet och 
kompis är att föredra. Ser jag djupare på den visuelle skriver denne att då det handlar om en 
ledare som har en chefsposition är ett auktoritärt ledarskap önskvärt. För den visuelle är det 
rummet som styr vilken av rollerna som kan nyttjas. Den rent synbara miljön styr alltså hur 
den visuelles ledare kan agera. Analyserar jag den auditive spelar gruppkonstellationen stor 
roll. Om ledaren och eleverna känner varandra väl, hur stor gruppen är osv. För den auditive 
är det däremot viktigt att ledaren ”kopplar bort” kompisen i sig under lektioner. Den taktile 
menar tvärt emot den auditive att det är lättare att acceptera och respektera en auktoritär 
ledare om den är som en kompis ibland. 

3.4 Slutsats

Det jag kan konstatera är att lärarutbildningen, den bakgrund vi själva har samt den praktiska 
erfarenhet vi bygger kommer att påverka vårt yrke som lärare. Detta gäller för såväl bra som 
mindre bra erfarenheter och studier. Vilka erfarenheter som än kommer av olika situationer är 
det en lärmöjlighet. Att jag inte fått ta del av ledarskapsteorier eller praktiskt utövande av 
dessa under min utbildning har sporrat mig till att läsa om och utöva det på min fritid. Allt 
som gör mig missnöjd gör mig engagerad, så jag kanske hellre ska tacka lärarutbildningen för 
att de gav mig möjligheten att utöva mitt ledarskap någon annanstans. Vad det gäller lärstilar 
har jag att tacka universitetets praktiksamordnare som placerade mig på en väl utvecklad och 
pedagogiskt starkt förankrad skola. 

Följden av intresset för lärstilar bottnade självklart i denna uppsats. Jag ville ta reda på hur jag 
som pedagogisk ledare kan lära mig om lärstilarna och om hur jag ska bemöta dessa. Hade det 
inte varit för Steinbergs teorier och min egen forskning hade jag inte heller blivit medveten 
om vikten av ett bra ledarskap i förhållande till lärstilarna. Det finns mycket att diskutera 
kring giltigheten för vad som egentligen stämmer då det gäller lärstilar. Vad säger 
lärstilstestet om gruppsykologi som t.ex. ”Fundamental interpersonal relations orientation” 
även kallad ”FIRO-cirkeln” skapad av Will Schutz? Kan man ha olika lärstilar om man är 
individ eller gruppmedlem? Ska jag som pedagog bortse från lärstilar och försöka jobba kring 
motivation istället? Ska vi ha likriktad undervisning i skolan eller individanpassad 
undervisning fullt ut? Det finns flera områden som går att forska vidare kring. 

Trots att det finns frågor att fortsätta jobba kring har jag lyckats komma fram till ett tydligt 
svar på syftet, här nedan kommer en kort sammanfattning av mina slutsatser:
Syftet med uppsatsen var att beskriva, analysera och förstå vikten av ett pedagogiskt 
ledarskap i förhållande till elevers lärstilar visuell, auditiv och kinestetisk/taktil. 
Frågeställningen var: ”Hur beskriver elever med lärstilarna VAK en lärares ledarskap som 
gynnar deras lärstil?” Det jag kan konstatera är att ett pedagogiskt ledarskap har stor betydelse 
för elevers lärande. Genom tydligt ledarskap och engagemang för individen kommer eleverna 
att lyckas. Ledaren ska vara lyhörd, socialt kompetent, tydlig, ha en väl utformad 
undervisning, vara rättvis, kunnig, ödmjuk och motiverande. Med detta som bakgrund 
analyserade jag även hur ledaren ska möta lärstilarna visuell, auditiv och kinestetisk/taktil och 
kom fram till följande: Den visuelle behöver få styrande instruktioner av ledaren. Den 
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auditive behöver bli handledd och få delegerade uppgifter av ledaren. Den kinestetiske/taktile 
behöver en stödjande och uppmuntrande ledare som samtidigt har en tydlig ledarroll. Trots att 
undervisningen bör skilja sig rent metodiskt mot lärstilarna visar min forskning att dessa tre 
lärstilar rent generellt har samma behov av ledarskap. Ledaren ska vara engagerad och ställa 
krav. Begreppen kopplar därmed samman min forskning med Steinbergs slutsatser för hur 
man handlar som en lyckad pedagog. Med: Kärlek och struktur. 
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Bilagor

Bilaga 1: Visuell svar

Hej!

När du svarar på dessa frågor uppmanar jag dig att ta en fråga i taget, lägg ett papper för nästa 
fråga om du måste. Svara så sanningsenligt du kan. I den första delen skall du tänka dig 
vilken ledare som helst, alltså inte se min ledarroll som det väsentliga. I den andra delen 
däremot kommer du att göra en analys av min ledarroll i förhållande till din inlärningsstil. 

Vid frågor och funderingar på oklarheter hör du av dig till mig.
Tack för att du ställer upp. Vem vet, kanske lär du dig något nytt om dig själv!

/Emma Jönses

LEDARROLLEN

 DU definierar begreppet ledare som följande: ”En ledare är en person som tar beslut 
tillsammans med gruppen samt att strukturera och överblicka situationen.”

 En ledare är följande enligt Norstedts svenska ordbok; ”[en] person i högsta 
bestämmande ställning inom verksamhet, organisation e.d.” (s.630) Enligt Steinberg 
är definitionen: ”Ledarskap är att leda människor till platser de inte hade tänkt gå till 
på egen hand.” (Världens bästa fröken, s.55) Enligt mig är en ledare: En person som 
håller fokus på målet och med engagemang för individen lär ut, handleder och 
utvecklar deras förmågor.

1. Vilken av dessa stämmer bäst? Förklara varför! Alla tre har rätt på sitt sätt 
eftersom man som ledare bör ha de egenskaper som beskrivs ovan… Fast det 
alternativ som har flest av de enigt mig önskvärda egenskaperna som utlärande 
ledare är din definition medan Norstedts definitionen är mer tilllämplig på en 
ledare för ex. ett företag.
2. Vilka egenskaper bör en bra ledare ha? Rangordna fem exempel som DU tycker 
är viktigast av nedanstående och förklara varför. (Dessa exempel är bl.a. hämtade 
från Steinbergs Världens bästa fröken 2004 där ledaregenskaper beskrivs.)

[1] Ödmjuk (i sättet den undervisar i) 
Att vara ödmjuk i sitt sätt behöver inte betyda att man inte kan vara bestämd 
utan att man har förståelse för ev. svårigheter som andra kan ha i ämnet och 
därmed kan hjälpa dem att förstå.
[_] Bestämd (har klara riktlinjer om hur den vill att undervisningen ska gå till) 
.................................................................................................................................
[2] Kunnig (faktakunskaper)
För att kunna undervisa så måste man ha kunskaper i området man undervisar 
i. För utan kunskap kan man inte lära ut på en sån nivå att de frågor som ställs 
kan svaras på.
[4] Socialt kompetent (klarar av att tillmötesgå alla)
Som en ledare måste man ha social kompetens då man träffar människor av alla 
de slag och man måste kunna umgås med dem i olika situationer.
[5] Förberedd (på alla eventualiteter) 
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Som en lärande ledare bör man i så stor utsträckning kunna vara förberedd på 
alla eventualiteter som kan inträffa allt från frågor till olika situationer som kan 
uppstå.
[1] Strukturerad (vet hur och varför den undervisar)
Utan strukturerad ledare så kan lätt undervisningen bli förvirrade och eleverna 
kan därmed ha svårt i att hänga med.
[3] Lyhörd (inför frågor och problemställningar)
Som en undervisande ledare måste man kunna ta till sig frågor och förklara 
dessa även om de ter sig självklara. 
[_] Annat (eget exempel)
……………………………………………………………………………………

 Tycker du att en ledare är bäst om den är auktoritär eller mer som en kompis?       
Motivera ditt svar. Som ledare bör man kunna vara både auktoritär och även kunna 
agera som en kompis beroende på hur situationen ser ut. Som Chef bör man däremot 
agera mer auktoritärt.

 Kan en ledare ha båda egenskaperna? Ja en bra ledare ska ha båda egenskaperna.
 Om ja, förstår du skillnaden på när ledaren är din lärare och när den är din kompis? 

Förklara! Om nej, varför kan en ledare inte ha båda egenskaperna? Ja; när man är i en 
klass eller när den försöker lära ut något är ledaren lärare och utanför det , dvs på 
fritiden kan man vara kompisar.

INLÄRNINGSSTIL VS LEDARROLL

 Du är en person som enligt inlärningsstiltestet har en övervägande visuell inlärning. 
”Den visuelle lär via ögonen. Det han sett kommer han ihåg. Han är en god läsare och 
för noggranna anteckningar. Han gillar detaljerade bilder så att sammanhanget går 
fram. Han har fantasi, är ordningsam och vill ha tyst omkring sig. Han kan bli 
distraherad av oordning och rörelser. Ibland talar den visuelle knapphändigt. När den 
visuelle blir arg blir han tyst och sjuder invärtes.”
(http://www.cfl.se/konsten_att_lara/vak/test.htm)

1. Tycker du att jag som ledare har bemött din inlärning på ett bra sätt? Dvs, har 
jag visat hur du ska göra innan du har utfört övningen? Ja, då det har varit 
övningar så har man alltid fått visat för sig hur man ska göra. Och är det 
något man inte har förstått så har man fått det visat för sig igen och där även 
fått mera tips på hur man ska kunna genomföra övningen.

2. Om du skulle ändra något i undervisningsmetoden, vad skulle det vara? Om 
jag tänker tillbaka på hur det var då jag började bugga så skulle det ha hjälpt 
att ha fler hjälplärare för att på så sätt snabbare kunna få reda på vad man 
gör fel. Men annars så är jag nöjd med hur undervisningsmetoden har varit då 
den har passat mig.

http://www.cfl.se/konsten_att_lara/vak/test.htm
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Bilaga 2: Auditiv svar

Hej!

När du svarar på dessa frågor uppmanar jag dig att ta en fråga i taget, lägg ett papper för nästa 
fråga om du måste. Svara så sanningsenligt du kan. I den första delen skall du tänka dig 
vilken ledare som helst, alltså inte se min ledarroll som det väsentliga. I den andra delen 
däremot kommer du att göra en analys av min ledarroll i förhållande till din inlärningsstil. 

Vid frågor och funderingar på oklarheter hör du av dig till mig.
Tack för att du ställer upp. Vem vet, kanske lär du dig något nytt om dig själv!

/Emma Jönses

LEDARROLLEN

 DU definierar begreppet ledare som följande: ”För mig är en ledare någon som tar tag 
i saker och får de gjorda. En som man kan lita på och som ska ha koll på lite av varje 
inom sitt ’ledarområde’. Någon att fråga när hjälp behövs.”

 En ledare är följande enligt Norstedts svenska ordbok; ”[en] person i högsta 
bestämmande ställning inom verksamhet, organisation e.d.” (s.630) Enligt Steinberg 
är definitionen: ”Ledarskap är att leda människor till platser de inte hade tänkt gå till 
på egen hand.” (Världens bästa fröken, s.55) Enligt mig är en ledare: En person som 
håller fokus på målet och med engagemang för individen lär ut, handleder och 
utvecklar deras förmågor.

3. Vilken av dessa stämmer bäst? Förklara varför! ………………………………... 
Jag tycker fortfarande att det första är det som bäst beskriver hur jag ser på en 
ledare. Jag ser det som att en ledare är någon som får saker gjorda, men inte 
nödvändigtvis att han/hon gör de utan kanske delegerar ner uppgiften i kedjan… 
lite som Nordstedts beskrivning att man har en bestämmande ställning, det är nog 
en kombination av de som beskriver det bäst för mig. Varför jag just ser det så kan 
bero på mina tidigare erfarenheter av ledare, både av att vara själv vara ledare 
och att bli ledd. 
4. Vilka egenskaper bör en bra ledare ha? Rangordna fem exempel som DU tycker 
är viktigast av nedanstående och förklara varför. (Dessa exempel är bl.a. hämtade 
från Steinbergs Världens bästa fröken 2004 där ledaregenskaper beskrivs.)

[5] Ödmjuk (i sättet den undervisar i) 
För att kunna undervisa tror jag att det är bra att vara lite ödmjuk, det är 
kanske inte alltid så lätt i början och då ska man uppmuntra och stötta så gott 
det går. Detta, tycker jag iaf, man gör bäst om man är ödmjuk och försöker 
lyssna och tillmötesgå så många som möjligt. 
[2] Bestämd (har klara riktlinjer om hur den vill att undervisningen ska gå till) 
Man bör ha klart för sig hur man ska lägga upp undervisningen innan man 
börjar undervisa, allt handlar ju som vanligt om planering… Man kanske inte 
behöver planera allt, men åtminstone så man har grunderna klart för sig vad 
man ska göra på ”lektionen”. 
[3] Kunnig (faktakunskaper)
Jag ser ju det som en självklarhet att man ska kunna ett och annat om vad man 
lär ut som ledare. Oavsett om man är buggtränare eller professor i mattematik 
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kan man inte vara ledare utan att ha lite kött på benen. Därmed inte sagt att 
man behöver kunna allt, det kan ingen, men man bör veta vad man pratar om. 
[1] Socialt kompetent (klarar av att tillmötesgå alla)
Jag tycker detta är viktigast därför att man som ledare ska klara av att lära/leda 
vem som helst. Alla ska kunna ta del av informationen som ledaren ger, oavsett 
om man går ihop privat eller inte. Vet inte om detta var rätt tolkning av just 
”klarar av att tillmötesgå alla” men jag tolkar det så iaf. 
[_] Förberedd (på alla eventualiteter) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
[_] Strukturerad (vet hur och varför den undervisar)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
[4] Lyhörd (inför frågor och problemställningar)
Det är viktigt att lyssna, då kanske man kan lära sig något, får reda på saker 
man inte tänkt på själv och förhoppningsvis tar man åt sig av både negativ och 
positiv kritik och förvandlar detta till något bra . 
[_] Annat (eget exempel)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

 Tycker du att en ledare är bäst om den är auktoritär eller mer som en kompis?       
Motivera ditt svar. 
Jag vet inte om jag vill dra en sådan stark kant, jag tycker att en ledare kan vara både 
och. För mig är den bästa ledaren en som kan ta båda rollerna när det behövs. 
En kompis kan behövas i vissa lägen och en auktoritär ledare kan behövas i vissa, det 
beror lite på gruppen… stor/liten, hur gruppen känner varandra/inte känner 
varandra. Jag tror att alla olika kombinationer av grupper kan behöva både en 
auktoritär ledare och en kompisledare lite beroende också på läge och undervisning. 

 Kan en ledare ha båda egenskaperna? Se förra frågan ;). 
 Om ja, förstår du skillnaden på när ledaren är din lärare och när den är din kompis? 

Förklara! Om nej, varför kan en ledare inte ha båda egenskaperna? Ja, jag förstår 
skillnaden. I undervisningen måste man försöka koppla bort åtminstone en del av 
kompisen i sig. Jag tror man lär ut bäst om man lär samma åt alla, kompis eller ej.  

INLÄRNINGSSTIL VS LEDARROLL

 Du är en person som enligt inlärningsstiltestet har en övervägande auditiv inlärning. 
”Den auditive lär genom hörseln. Han tycker om att lyssna, men är otålig att själv få 
prata. Han samtalar både med sig själv och andra. Han har lätt att komma ihåg det han 
diskuterat och vill gärna ha en dialog om det han ska lära sig. Den auditive avbryter 
med frågor och kan upplevas som långrandig. Han talar bättre än han skriver. Han 
tycker om musik och har lätt för att lära språk, i alla fall om det är talat. När den 
auditive blir arg får han verbala utbrott.” 
(http://www.cfl.se/konsten_att_lara/vak/test.htm)

1. Tycker du att jag som ledare har bemött din inlärning på ett bra sätt? Dvs, har 
jag berättat hur ska utföra en övning? Ja det tycker jag. Jag försöker lyssna 
och tänker ofta på hur jag ska utföra övningen direkt efter jag hört hur jag ska 

http://www.cfl.se/konsten_att_lara/vak/test.htm
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utföra den. Naturligtvis blir det ibland långt ifrån samma som man har tänkt 
sig när man väl provar men jag tror på att lyssna först, tänka och prova sen. 

2. Om du skulle ändra något i undervisningsmetoden, vad skulle det vara? 
Jag tycker undervisningen varit givande och bra och kommer inte på något 
som jag vill ändra… om jag kommer på något så ska du få reda på det . 
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Bilaga 3: Taktil svar

Hej!

När du svarar på dessa frågor uppmanar jag dig att ta en fråga i taget, lägg ett papper för nästa 
fråga om du måste. Svara så sanningsenligt du kan. I den första delen skall du tänka dig 
vilken ledare som helst, alltså inte se min ledarroll som det väsentliga. I den andra delen 
däremot kommer du att göra en analys av min ledarroll i förhållande till din inlärningsstil. 

Vid frågor och funderingar på oklarheter hör du av dig till mig.
Tack för att du ställer upp. Vem vet, kanske lär du dig något nytt om dig själv!

/Emma Jönses

LEDARROLLEN

3. DU definierar begreppet ledare som följande: ”En ledare hjälper gruppen att utvecklas 
och nå sina mål. Ledaren ska vara många saker på samma gång: lyhörd (se och höra 
alla i gruppen), rättvis, tydlig målsättning för gruppen och medveten om 
gruppmedlemmarnas personliga mål, ge mycket ’feedback’ till var och en, vara 
positivt inställd och ge uppmuntran till de som behöver det”

 En ledare är följande enligt Norstedts svenska ordbok; ”[en] person i högsta 
bestämmande ställning inom verksamhet, organisation e.d.” (s.630) Enligt Steinberg 
är definitionen: ”Ledarskap är att leda människor till platser de inte hade tänkt gå till 
på egen hand.” (Världens bästa fröken, s.55) Enligt mig är en ledare: En person som 
håller fokus på målet och med engagemang för individen lär ut, handleder och 
utvecklar deras förmågor.

1. Vilken av dessa stämmer bäst? Förklara varför! Jag tycker att min definition 
stämmer bäst för att den är min, haha! Närå, men din och min definition är 
ganska lika varandra. Min bild av hur en ledare ska vara stämmer som sagt bäst 
för mig eftersom det är min bild. Tycker att Steinbergs definition är lite 
diffus/flummig.…………………………………………………………………
2. Vilka egenskaper bör en bra ledare ha? Rangordna fem exempel som DU tycker 
är viktigast av nedanstående och förklara varför. (Dessa exempel är bl.a. hämtade 
från Steinbergs Världens bästa fröken 2004 där ledaregenskaper beskrivs.)

[_] Ödmjuk (i sättet den undervisar i) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
[4] Bestämd (har klara riktlinjer om hur den vill att undervisningen ska gå till) 
Så att gruppen inte blir osäker på vad det är som gäller........................................
…………………………………………………………………………………….
[3] Kunnig (faktakunskaper)
Om det är något som ledaren ska lära ut är det viktigt, om inte kan man säkert 
vara en bra ledare ändå……………..……………………………………………
[5] Socialt kompetent (klarar av att tillmötesgå alla)
I like it! Varför? Vet inte, tycker det e viktigt bara……………………………....
……………………………………………………………………………………
[_] Förberedd (på alla eventualiteter) 
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
[_] Strukturerad (vet hur och varför den undervisar)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
[2] Lyhörd (inför frågor och problemställningar)
Så att han/hon tidigt kan se och lösa eventuella problem………………..............
……………………………………………………………………………………
[1] Annat (Motivation)
Viktigt att ledaren är motiverad och engagerad så att gruppmedlemmarna får 
nått slags förtroende för denne………………………………………………......

 Tycker du att en ledare är bäst om den är auktoritär eller mer som en kompis?       
Motivera ditt svar. Tycker ledaren kan vara både och. Jag tycker om disciplin och så 
men det får inte bli för mycket.…………………………………………………………

 Kan en ledare ha båda egenskaperna? Ja, det tror jag…………………………………
 Om ja, förstår du skillnaden på när ledaren är din lärare och när den är din kompis? 

Förklara! Om nej, varför kan en ledare inte ha båda egenskaperna? Det är lättare att 
acceptera en auktoritär ledarstil om han/hon har en lite mer avslappnad ledarstil 
emellanåt………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

INLÄRNINGSSTIL VS LEDARROLL

 Du är en person som enligt inlärningsstiltestet har en övervägande taktil/kinestetisk
inlärning. ”Den kinestetiske lär genom att göra. Han kan upplevas som tystlåten, men 
kompenserar detta med ett intensivt kroppsspråk. Han gestikulerar och har svårt att 
sitta still. Han läser gärna böcker med ’action’ i. Den taktile är den som har svårt att 
’hålla händerna i styr’. Han har ett stort ordningsbehov och känner att var sak ska vara 
på sin plats. För den kinestetiske/taktile är det viktigt att undervisningen känns 
lustfylld. Det man gjort och haft en god känsla runt sitter fast. När han blir arg rusar 
han iväg, knyter händerna.” (http://www.cfl.se/konsten_att_lara/vak/test.htm)

1. Tycker du att jag som ledare har bemött din inlärning på ett bra sätt? Dvs, har 
jag gett dig tid att själv praktisera övningen?  JA!..........................................

.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
2. Om du skulle ändra något i undervisningsmetoden, vad skulle det vara? Inget 

jag kan komma på. Jag tycker du är en jättebra ledare. ………………......
…………………………………………………………………………………….

http://www.cfl.se/konsten_att_lara/vak/test.htm



