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Uppdrag vikarie – ny bok om ledarskap i klassrummet 
 
Att vara vikarie innebär ofta en utmaning när det gäller ledarskapet i klassrummet. I den 
nya boken Uppdrag vikarie – Ledarskap i klassrummet ger John Steinberg konkreta råd om 
hur vikarier kan skapa arbetsro och en fungerande inlärningsmiljö. Det är en bok för varje 
skolledare att sätta i handen på sina vikarier. 
 
– Lärare är ett ledarskapsyrke. För att en vikarie ska vinna elevernas förtroende behövs 
ledarskapsförmågor. Här ger jag vikarierna råd och mod för att de ska bli säkrare i sin ledarroll, 
säger John Steinberg, författare av Uppdrag vikarie – Ledarskap i klassrummet. 

Både elever och vikarier blir ofta osäkra på vilka regler som gäller när inte den ordinarie läraren är 
där. Som vikarie är det därför avgörande att vinna elevernas respekt och förtroende för att skapa en 
fungerande inlärningsmiljö. Boken ger kunskap om hur vikarier kan skapa arbetsro med hjälp av 
ledarskap, bemötande och val av metoder. 
 
Uppdrag vikarie tar exempelvis upp hur man får eleverna att komma igång på ett effektivt sätt, hur 
man kan använda sitt kroppsspråk för att styra elevernas uppmärksamhet och hur man skapar 
tydliga spelregler. Varje kapitel avslutas med praktiska övningsuppgifter och frågor att reflektera 
över eller diskutera.  

– Ge vikarierna så bra förutsättningar som möjligt. Ge dem verktygen att agera förtroendefullt i 
klassrummet. Det kommer att göra skillnad, säger John Steinberg. 

Nu kommer även en reviderad upplaga ut av Ledarskap i klassrummet – Handbok för arbetsro och 
effektivt lärande där John Steinberg ger exempel på sju framgångsfaktorer för de mest lyckade 
pedagogerna. Det är en praktisk handbok som vänder sig till yrkesverksamma lärare och innehåller 
både diskussionsfrågor och övningsuppgifter med syfte att utveckla lärarens ledarskap.  
 
Om författaren 
John Steinberg är fil. dr i pedagogik, föreläsare och författare till ett femtiotal böcker om lärande, 
ledarskap, skolutveckling, kommunikation och värderingar. Han har tidigare arbetat som 
universitetslektor och rektor. 
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