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Pressmeddelande  Stockholm 19 januari 2021 
 
Stärk arbetslaget – och öka kvaliteten och samarbetet i förskolan 
 
En förskola med hög kvalitet behöver ständigt utvecklas. Men hur gör man det i praktiken? John 
Steinberg menar att det behövs ett arbetslag som tar ett gemensamt ansvar för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Den nya boken Stärk arbetslaget – er guide till kvalitet och samarbete i förskolan 
ger verktygen för det arbetet. 

– För att skapa en förskola med hög kvalitet behövs samtal och diskussioner om pedagogik, samarbete och 
utveckling, säger John Steinberg, fil.dr i pedagogik, författare och föreläsare. I den nya boken visar han hur 
detta kan organiseras på ett enkelt och tydligt sätt. 

Genom att utbyta erfarenheter och lära av varandra kan samarbetet öka i arbetslaget och skapa 
samstämmighet i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Fokus läggs på avgörande detaljer som bemötande, 
samsyn och ledarskap. 

–  Jag vill lyfta de stora värdegrundsfrågorna som förskolans pedagoger behöver ha i ryggen och de små 
detaljerna som behövs för att de ska få barnens och föräldrarnas förtroende, säger John Steinberg. 

Stärk arbetslaget är en konkret och praktisk bok med syfte att stötta och utveckla samarbetet inom 
arbetslaget. Den är tänkt att användas som en cirkelbok utifrån kollegialt lärande. Boken ger enkla 
modeller och strukturer för pedagogiska analyser, observationer och samtal med varandra.  

– Det är en resa mot allt större förståelse för hur förskolans arbetslag tillsammans kan bygga en ännu mer 
välfungerande kvalitetskultur, säger John Steinberg. 

Om författaren 
John Steinberg är fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare till femtiofem böcker om lärande, ledarskap, 
skolutveckling, kommunikation och värderingar som Lärarens kroppsspråk, Aktiva värderingar och 
Ledarskap i klassrummet. Han har tidigare arbetat som universitetslektor och rektor. 
Om boken 
Titel: Stärk arbetslaget – er guide till kvalitet och samarbete i förskolan 
Utgivning: 1 februari 2021  
ISBN: 978-91-7741-266-3   
Sidor: 160 
Pris: 260 kr exkl moms.  
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se 
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För en bättre dag på jobbet 
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård 
och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en 
bättre dag på jobbet. 

http://www.gothiakompetens.se/
mailto:helen.kim@gothiakompetens.se

