
Ett stöd i  
undervisningen



Berättarministeriet utvecklar pedagogiska 
skolprogram med kreativa läromedel att 
använda i den dagliga undervisningen. Med 
storytelling som verktyg stärker vi elevernas 
tilltro till den egna språkförmågan, inspirerar 
dem till att hitta sin inre motivation och 
erövra det skrivna ordet.

Våra skolprogram utvecklas i samarbete med 
lärare och skolor i våra upptagningsområden. 
Alla program är kostnadsfria, förankrade 
i läroplanen, verkar som ett ämnes
övergripande stöd och är upplagda så att 
alla elever, oavsett kunskapsnivå, kan delta.

Välkommen att utveckla din undervisning 
med oss! Fördjupad information om  
våra program finns på vår hemsida  
www.berattarministeriet.se där du  
också registrerar dig och bokar in dig  
hos oss.

Här finns Berättarministeriet:
• Göteborg, Gamlestaden
• Stockholm, Husby
• Stockholm, Hagsätra
• Södertälje, Luna galleria

Ett kreativt lärande



Våra skolprogram

Samtliga skolprogram börjar i vårt utbildningscenter där våra medarbetare, 
volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”redaktör 
Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Du närvarar men deltar inte 
aktivt när skolklassen besöker oss under första tillfället, utan erbjuds istället 
möjlighet att observera din klass och reflektera över elevernas inlärningsprocess.
Efter besöket tillhandahåller vi en lärarhandledning och läromedel som driver 

storyn vidare i klassrummet.

Redaktör Schwartz bokutgivning, åk 2–5 
Syftet med programmet är att stärka elevernas språkliga förmåga. 
Redaktör Schwartz bokutgivning fortsätter i klassrummet med 
stöd av en lärarhandledning.

Bokslukarna, åk 2–5
Bokslukarna är ett samarbete med det lokala biblioteket.  
Här lär sig eleverna att recensera en bok. 

Mysterielösarna, åk 2–5
Eleverna skapar berättelser utifrån ett mystiskt brev,  
en karta och okända föremål.

Den mystiska lådan, åk 3
Det här programmet är förberedande inför de nationella   
proven och innehåller totalt 15 lektionstillfällen. Följ med  
på ett  spännande och mystiskt äventyr! 



Gulduppdraget, åk 3–5
Här djupdyker eleverna i sina favoritböcker. Eftersom de är  
experter har de fått uppdraget att reflektera över ALMA-juryns 
arbete samt skriva egna motiveringar till litteraturpristagaren.

Tidningsskaparna, åk 3–5
I Tidningsskaparna blir eleverna journalister och skapar material 
till tidskriften Fantasi i fokus, allt från krönikor till intervjuer och 
notiser. 

Historieskrivarna, åk 4–5
En resa tillbaka i tiden i ett samarbete med Hallwylska museet. 
Med hjälp av historiska föremål och dagboksanteckningar stimu-
leras elevernas fantasi och upptäckarlust.

Animerad film, åk 5–6
I ett programsamarbete med Kulturskolan blir eleverna 
 manusförfattare och filmskapare till fantasifulla animerade filmer. 



Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och  
religiöst obunden stiftelse som genom pedagogiska program  

stärker barns och ungas relation till det skrivna ordet.

www.berattarministeriet.se

9 av 10 lärare 
intygar att 

Berättarministeriets 
metod är ett stöd  
i undervisningen. 

99  % av 
lärarna

rekommenderar 
Berättarministeriet  

till en kollega.



Berättarministeriet 
inspirerar mig  

som lärare och ger  
mig redskap för att 

fånga upp enskilda 
elever genom deras 

berättelser

”

Lärare, Husby


