
Vem leder egentligen vem? : samproducerat
ledarskap i skolan

Ladda ner boken PDF

Ann Ludvigsson

Vem leder egentligen vem? : samproducerat ledarskap i skolan boken PDF

Hur influerar och förstår rektor och lärare varandra i vardagsarbetet?Vilken betydelse har skolsammanhanget
för samspelet mellan rektor och lärare?Boken belyser hur rektor och lärare influerar varandra och

samproducerar ledarskap i skolvardagen. Författaren visar att ledarskap kan förstås som något rektor och
lärare utövar tillsammans. Ibland leder rektor men ofta leder också lärarna arbetet. I boken beskriver

författaren hur ledarskapet formas i och av samspelet mellan lärare och rektor i vardagsarbetet.Analysen av
ledarskapet visar att det är i förhandlingsprocesser när rektor och lärare har möjlighet att ta varandras

perspektiv som de utvecklar sin medvetenhet om arbetet och varandra, men förhandlandet flyter inte alltid
lätt. Författaren belyser också de skolsammanhang där ledarskapet utspelar sig och beskriver hur kulturella

föreställningar, värderingar och intressen influerar rektorernas och lärarnas agerande och ledarskapet.

ledning att fråga vem som egentligen leder vem. ss 6578 13 s. Hon och hennes kollegor vid Lunds universitet
undersöker vilka typer av konflikter som uppstår på skolor vilka parter som är inblandade och hur man löser

konflikterna eller inte gör det.Forskarna har studerat åtta grundskolor hälften i Skåne hälften i
Stockholmsområdet jämnt fördelade efter olika. Grundskolan Skolledning Sverige.

Egentligen

Avhandlingen visar tydligt att ledarskap är något som skolledarna och lärarna oundvikligen formar
tillsammans därav titeln Samproducerat ledarskap. Neuroledarskap effektivt ledarskap byggt på

hjärnforskning och beprövade metoder skriven av Katarina Gospic. Hur influerar och förstår rektor och lärare
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varandra i vardagsarbetet? Vilken betydelse har skolsammanhanget för samspelet mellan rektor och lärare?
Boken belyser hur rektor och lärare influerar varandra och samproducerar ledarskap i skolvardagen. Dnr SU
Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Barn och ungdomsvetenskapliga

institutionen SE 106 91 Stockholm . författarens fråga vem leder egentligen vem? . Bygger på författarens
diss med titeln Samproducerat ledarskap Pliktex. Studien visar hur sociala kulturella och politiska

dimensioner i samspelet influerar skolledarnas och lärarnas agerande. De som köpt den här boken har ofta
också köpt Vem leder egentligen vem? samproducerat ledar. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders. Detta var för några devis för att få klart för sig vad som är viktig. VT 2016 Obligatorisk litteratur Bush

T. Riddersporre Bim 2012. Vem leder egentligen vem? samproducerat ledarskap i skolan.
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