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Skolledare drivs av en vilja att göra skillnad för sina elever. Att
arbeta med ett elevnära skolledarskap innebär att fokusera på
undervisningens kvalitet och elevernas lärande och resultat.

Viviane Robinson presenterar fem forskningsbaserade kategorier av
effektivt ledarskap som påverkar lärare och elever. Hennes modell
ger konkreta och praktiknära råd om hur skolledaren kan stärka
lärarnas samarbete och hela tiden med eleverna i centrum.

Det handlar om tydliga mål, strategisk resursfördelning, att leda
lärarnas lärande och att säkra kvalitén på såväl undervisningen som

skolmiljön.

VIVIANE ROBINSON är en internationellt ledande forskare inom
skolledarskap och skolutveckling. Hon är professor vid University of
Auckland, Nya Zeeland och gästprofessor vid Institute of Education,

University of London.
Hennes bok Elevnära skolledarskap finns även översatt till norska

och danska.

en intressant och praktisk bok som betonar betydelsen av ett
ledarskap på skolor som sätter elevernas lärande och lärares



undervisning i centrum.
Ur inledningen av Ulf Blossing, docent i pedagogik vid Göteborgs

universitet
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