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Ledare 

Ett decennium har nått sitt slut. När 10-talet var alldeles nytt såg vi 

ett allt oroligare politiskt klimat sprida ut sig i Sverige, Europa och 

världen. Globaliseringen och digitaliseringen banade väg för ett para-

digmskifte som innebar framtidstro för vissa, och en akut känsla av 

att ha förlorat sin plats i världen för andra. Man kunde ana polarise-

ringens vaga konturer. Tio år senare har den antagit en högst påtag-

lig form. Högerpopulistiska krafter har gått från aktörer i marginalen 

till mainstream-spelare och den gemensamma berättelsen i det offent-

liga samtalet blir allt mer fragmentiserad. Idag har vi som samhälle 

svårt att svara på frågan ”hur ska vi leva tillsammans?”.

Syftet med Berättarministeriet förblir detsamma som för tio år sedan: 

att bjuda motstånd till den samhällsutveckling som drar isär grupper, 

platser och generationer och att slå vakt om den liberala demokratin. 

Skolan är en av de mest avgörande institutionerna för en fungerande 

demokrati och blev därför den arena där vi ansåg oss kunna göra störst 

nytta. Sedan vi öppnade i Södertälje 2011 har vi arbetat för ett Sverige 

där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet. Inte för att bli 

författare, inte för att bli poeter, utan för att få de grundläggande förut-

sättningar som krävs för att bli arkitekter för sitt eget liv. Villkoren 

för ett barns möjligheter ska inte dikteraras av föräldrarnas bakgrund 

eller utbildning. Genom att stötta lärarna i socioekonomiskt utsatta 

områden och återinrätta deras handlingsutrymme i sin egen profession 

vill vi ta ansvar för Sveriges demokrati och samhällsutveckling på 

lång sikt.

Berättarministeriets nionde verksamhetsår har präglats av ett starkt 

pedagogiskt fokus. Vi har ägnat en stor del av våra resurser åt att 

utveckla nya program, förbättra de befintliga och fördjupa våra kun-

skaper om lärarnas förutsättningar i klassrummet. Vi har dokumen-

terat och analyserat vår erfarenhet av att vara en del av den dagliga 

undervisningen, bland annat genom ett gemensamt forskningsprojekt 

med KTH, en lärarundersökning tillsammans med Novus och djupin-

tervjuer med lärarna i våra upptagningsområden. 

Genom att ge nästa generation en start i livet som präglas av själv-

förtroende, tillit och nyfikenhet kan vi gemensamt skapa ett framtida 

samhälle som genomsyras av detsamma. I år kan vi konstatera att över 

50 000 barnbesök gjorts i Berättarministeriets utbildningscenter sedan 

starten. Bakom den siffran gömmer sig ett stort engagemang från 

volontärer, samarbetspartner, lärare, forskare, medarbetare och 

andra som varje dag är med och bygger Berättarministeriet och den 

förändring vi vill åstadkomma. Det är på många sätt dystra tider, 

men den typen av engagemang ger mig hopp om att ett bra och gott 

20-tal är möjligt.

                                                    Dilsa Demirbag-Sten Generalsekreterare
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Styrelse  

Cecilia Nordström

Cecilia är Berättarministeriets styrelseordförande. Hon är sedan 

många år tillbaka verksam inom Tällberg Foundation och även  

styrelseordförande för Raoul Wallenberg Academy.

Finin Versteegh

Finin är förutom styrelsemedlem i Öhmangruppen även volontär på 

Berättarministeriet.

Anders Lago

Anders är förbundsordförande i HSB. I sin tidigare roll som ordförande 

i kommunstyrelsen i Södertälje var han med och tog initiativ till  

Berättarministeriets första utbildningscenter.

Robert Weil

Robert är styrelseordförande i Proventus och en av grundarna till 

Berättarministeriet tillsammans med Dilsa Demirbag-Sten och  

Sven Hagströmer. 

Jussi Karlgren

Jussi är adjungerad professor i språkteknologi vid KTH och grundare 

till textanalysföretaget Gavagai.
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Samarbetspartner 

Berättarministeriets verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan 

där resurser från det privata, offentliga och ideella säkerställer vår 

kvalitet, utveckling och livskraft på lång sikt. Berättarministeriets 

huvudpartner finansierar hela verksamheten i form av rörligt kapital 

på lång sikt. Våra pro bono-partner bidrar med dyrbar tid och expertis. 

Projektpartner finansierar och driver utvecklingsprojekt med oss och 

våra programpartner är en del av våra pedagogiska skolprogram. 

Huvudpartner och finansiärer

Bonniers familjestiftelse 

Catarina och Sven Hagströmers stiftelse

Familjen Robert Weils Stiftelse 

Göteborgs Stad

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 

Platzer Fastigheter Holding AB 

Stenastiftelsen 

Stockholms stad

Stiftelsen Göteborgs barnhus

Pro bono-partner

Bonnierförlagen, CloudScience International AB,  

DNAB, Kanter Advokatbyrå, Koncept Stockholm, 

Kreab, Ramböll Management Consulting

Projektpartner

Allmänna arvsfonden, Nobel Center, 

Kronprinsessparets stiftelse,

KTH, Karolinska Institutet

Programpartner

Hallwylska museet, Stockholms stadsbibliotek,

Världslitteraturhuset bibliotek Göteborg, Kulturrådet,

Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Sida
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Vad vi gör 

Ryggraden i en utvecklad demokrati är ett fungerande och jämlikt 

utbildningsystem. Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipo-

litiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för att minska  

socioekonomiska faktorers påverkan på barns skolgång. Vi är en  

riktad demokratiinsats för elever och lärare i socioekonomiskt 

utsatta områden. 

Berättarministeriet driver utbildningscenter i Stockholm-Hagsätra, 

Stockholm-Husby och Göteborg-Gamlestaden. Där erbjuder vi skol-

klasser kreativa och kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, 

oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen 

vänder sig i första hand till lärare i årskurs 2–5, är förankrade i  

läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare i 

deras dagliga undervisning. Programmen utvärderas kontinuerligt 

tillsammans med lärarna som därmed blir medskapare av innehåll 

och upplägg. Varje utbildningscenter tar emot en till två klasser per  

dag, fyra dagar i veckan. Till vår hjälp har Berättarministeriet  

ett stort antal volontärer som på ideell basis deltar i klassbesöken i 

utbildningscentren. 

Vårt uppdrag är att i områden med hög arbetslöshet:

 

På ett lustfyllt & kreativt 
sätt inspirera barn och unga 
att erövra det skrivna ordet

Stärka samarbetet mellan det 
privata, offentliga och det ideella

Ge barn & unga tillgång till 
engagerade och närvarande vuxna 

förutom lärare eller förälder

Vara ett stöd för lärarna
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Så jobbar vi   

Berättarministeriet är en värderingsdriven organisation som jobbar 

för vår vision om ett Sverige där alla barn är trygga i det skrivna 

ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi gör 

anspråk på att vilja förändra samhället till det bättre, en ambition 

som präglar hela verksamheten. Som idéburen aktör skiljer vi oss 

från andra organisationer i det att vårt slutgiltiga mål ju faktiskt är 

att kunna avveckla verksamheten den dag vi uppfyllt vår vision. 

Vår verksamhet bygger på tre kärnvärden som beskriver Berättarmi-

nisteriets mest grundläggande och tidlösa värderingar: modig, syftes-

driven och utvecklingsfokuserad. Dessa kärnvärden går igen i allt vi 

gör och vill förmedla. Som arbetsgivare vill vi erbjuda värderingsdrivna, 

kritiskt tänkande och kreativa personer ett sammanhang där de aktivt 

kan påverka utvecklingen mot ett mer pluralistiskt och demokratiskt 

samhälle. Därför lägger vi stor vikt vid att odla vår gemensamma 

kunskap och förmåga i takt med att både organisationen och dess 

omgivning utvecklas och förändras. 

Under 2019 har vår gemensamma utveckling kretsat kring självledar-

skap, storytelling och tresektoriell samverkan. 

Interna föreläsningar och workshops under 2019 i urval:

–   Polisens arbete i socioekonomiskt utsatta områden, Therese  

Skoglund Shekarabi och Rana Demirbag från Polisen i Rinkeby 

–  Socialtjänstens arbete och uppdrag, Melinda Verriere och Amanda 

Österlund från Socialtjänsten 

–  Berättarministeriets demokratiska värderingar, Dilsa 

 Demirbag-Sten

–  Om kreativa processer: Martin Kaunitz, förläggare på Kaunitz och  

Olsson förlag

– Processledning: Workshop med Ramböll Management Consulting

–  Mod, utvecklingsfokus och syfte i Berättarministeriets kontext, 

Cecilia Nordström, styrelseordförande Berättarministeriet och Raoul 

Wallenberg Academy

–  Funktionalism, stadsplanering och samhällsutveckling under 

1900-talet, Christian Björk, Konstvetare, Stockholms Universitet

– Kreativa processer och språk, Dilba, artist

–  Demokratiska värderingar och hur de återspeglas i Berättarminis-

teriets etiska riktlinjer, Jens Bartelson, författare och professor i 

statsvetenskap vid Lunds Universitet.

 –  Leda för kreativt och kritiskt tänkande, Martin Kaunitz, förläggare,  

Kaunitz och Olsson förlag

– Värderingsdrivet ledarskap

– Barnbemötande

– Berättarministeriets roll och offentliga uppdrag
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Programstatistik 2019

publicerade böcker och tidskrifter

3publicerade berättelser

barnbesök

nya program utvecklade

lärare tycker att 

Berättarministeriet är ett 

stöd i undervisningen

104

5424

4

9av10               
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fantasiutsläpp∞klassbesök utbildade volontärer

pedagogbesök lärare rekommenderar  

Berättarministeriet  

till en kollega

273 168

498 9av10
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Åtta höjdpunkter från året

Berättarministeriets  
hyllning till läraren

Det andra Pennsvärdet i ord-
ningen delades ut till Pavlina 
Spanos på Enbacksskolan i 
Tensta. Utmärkelsen tilldelas en 
lärare i Berättarministeriets  
upptagningsområden som  
stärker sina elevers kritiska 
tänkande, kreativitet och 
språkutveckling. Prisutdelare  
var Anna Ekström, utbildnings-
minister. 

Intergalaktisk bokrelease

I april släpptes boken 
Utomjordingens guide till 
jorden under festliga former 
i Göteborgs universitets 
aula. Boken, den första i sitt 
slag, skrevs av 350 mellan-
stadielever i Östra Göteborg 
och Angered på uppdrag av 
Rymdstyrelsen och Berättar-
ministeriet. 

Fördjupat samarbete 
med Stockholms stad

Stockholms stad förlängde 
och fördjupade sitt samarbete 
med Berättarministeriet i 
form av ett idéburet offentligt 
partnerskap, ett partnerskap 
som löper över tre år i taget. 
Därmed har Berättarministeriet 
IOP i samtliga kommuner vi 
är verksamma i.

Lärardagen x 3

Berättarministeriets konferens 
för lärare flyttade ut från de 
stora lokalerna och in i våra 
utbildningscenter! Under tre 
heldagar i Göteborg, Hagsätra 
och Husby bjöd vi in lärarna 
i våra upptagningsområden 
till en djupdykning i digitalt 
lärande, med workshops, lä-
rande samtal och föreläsning-
ar från bland andra Patricia 
Diaz från KTH och läraren 
Jenny Söderhjelm-Larsson. 

Nya höjder för  
programutvecklingen

Ett viktigt år för Berättarmi-
nisteriets programutveckling. 
Många program har förbätt-
rats i samråd med lärarna 
och programmen Redaktör 
Schwartz forskningsresa och 
Tidningsskaparna med tema 
Agenda 2030 såg dagens ljus. 
Redaktör Schwartz forsk-
ningsresa är ett program 
som drivs i samarbete med 
Karolinska Institutet.

Berättarministeriet i  
samtal på Bokmässan

I samband med Bokmässan 
anordnade Berättarministeriet 
tre seminarier kring våra 
hjärtefrågor. Vi diskuterade 
bildningsidealet i skolan, 
fiktionens pedagogiska kraft 
och språkutveckling tillsam-
mans med bland andra DN:s 
kulturskribent Per Svensson, 
statsvetaren Bo Rothstein, 
kommunalrådet Helene 
Odenjung, författaren Martin  
Widmark och författaren 
Johan Unenge. 

Åtta nya författare  
publicerade

Den populära författarskolan 
BM-debutant som drivs 
tillsammans med Bonnierför-
lagen mynnade ut i ännu en 
bok. I år producerades boken 
I våra röster finns krafter i 
samarbete med Bonnier Fakta. 
Åtta unga författare blev 
publicerade i ord och bild i en 
antologi som belyser oro och 
hopp inför framtiden, rädslor, 
rasism och viljan att förändra 
och förändras.

Ett festligt år

Varje klassbesök på  
Berättarministeriet ger oss 
anledning att fira, men året 
utmärkte sig genom att bjuda 
på två jubilarer som väckt vår 
eftertanke, tacksamhet och 
beslutsamhet att jobba vidare. 
Berättarministeriet fyllde åtta 
år och i samma veva passade 
vi på att fira grundaren Dilsa 
Demirbag Stens 50-årsdag.  
Sedan starten 2011 har över 
50 000 barn besökt våra 
utbildningscenter. 

1.

2. 4.

3.

5. 7.

6. 8.
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Resultaträkning*    2019-01-01 2018-01-01
                        2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetsintäkter     
Gåvor  6 260 436 8 647 603
Bidrag   8 681 518 6 825 000
Nettoomsättning  676 323 449 830
Övriga rörelseintäkter  86 472 193 000

Summa verksamhetsintäkter  15 704 749 16 115 433
     
Verksamhetskostnader   
Ändamålskostnader  -13 030 012 -14 778 403
Insamlingskostnader  -1 622 824 -2 231 377
Administrationskostnader  -735 337 -723 829
  -15 388 173 -17 733 609
     
Verksamhetsresultat  316 576 -1 618 176
     
Resultat från finansiella poster     
Räntekostnader och liknande  
resultatposter  -179 -2 040
  -179 -2 040
     
Resultat efter finansiella poster  316 397 -1 620 216
     
Årets resultat  316 397 -1 620 216

*För att läsa årsredovisningen i sin helhet, besök Berättarministeriets hemsida.

Balansräkning* 2019-12-31 2018-12-31
  
 
Tillgångar   
  
Anläggningstillgångar   
  
Materiella anläggningstillgångar  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 145 490 218 235
Inventarier, verktyg och installationer 86 402 106 731
Konst 0 0
 231 892 324 966
   
Summa anläggningstillgångar 231 892 324 966
   
Omsättningstillgångar   
  
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 629 268 25 250
Aktuell skattefordran  296
Övriga fordringar 40 615 1 147
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 641 269 833 937
 1 311 152 860 630
  
Kassa och bank   
Kassa och bank 2 350 374 2 468 128
Summa kassa och bank 2 350 374 2 468 128
   
Summa omsättningstillgångar 3 661 526 3 328 758
   
Summa tillgångar 3 893 418 3 653 724

Resultat Balans   
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Programnyhet: Redaktör Schwartz forskningsresa 

   

Förmågan att tänka nytt, ifrågasätta och experimentera fram resultat 

löper som en röd tråd genom vårt samarbete med Karolinska Insti-

tutet – skolprogrammet Redaktör Schwartz forskningsresa. Det nya 

programmet, som förutom språkutveckling fokuserar på bland annat 

naturvetenskap och historia, hade efter en två år lång utvecklingsfas 

premiär under hösten. Fyra lärare fick tillsammans med sin klass ta 

del av pilotversionen av programmet som löper över en hel termin och 

bland annat innehåller ett besök på Karolinska Institutet i Solna. 

I oktober intogs Karolinska Institutet av skolklasserna under på-

taglig spänning och nyfikenhet från både vuxna och elever. Förutom 

initiativtagarna Eva Hedlund och András Simon på KI, deltog även 

doktorander och forskare som mentorer i skolprogrammet. Mentor-

skapet kommer på sikt att bli en del av doktorandutbildningen där 

det motsvarar 1 HP. Tillsammans guidade de eleverna genom besöket 

på KI, mitt under pågående Nobelvecka. Både Lilla Aktuellt och  

Sveriges Radio var på plats när eleverna bland annat fick extrahera 

DNA ur jordgubbar. Entusiasmen kanske bäst sammanfattas i  

elevcitatet ”Kalla mig Albert. Albert Einstein.”

Samarbetet med Karolinska Institutet har pågått sedan 2017 och  

finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det är förankrat i insikten om att 

barn från hem med låg utbildningsnivå och medelinkomst är underre-

presenterade på landets universitetsutbildningar. Det är en konsekvens 

av att en växande andel ungas liv dikteras av deras socioekonomiska  

bakgrund. Samarbetet bottnar i en gemensam vilja från institutionen 

och Berättarministeriet att råda bot på det. Alla barn förtjänar att 

växa upp med en känsla av att de kan välja vad de vill göra med sitt 

liv oavsett vart man växt upp eller vad ens föräldrar arbetar med. 

Samarbetet är på så vis en gemensam ansats att sänka trösklarna till 

naturvetenskap och den akademiska världen för barn i de områden där 

Berättarministeriet verkar. Projektet är också unikt i sitt slag som  

ett sätt att uppfylla akademins tredje uppdrag, det som ofta kallas 

outreach-verksamhet. Målet med projektet är att uppmuntra andra 

akademiska institutioner att ta efter metoden för att uppfylla det tredje 

uppdraget. Arbete för att författa en handbok på ämnet påbörjas  

under nästa år. 

Berättarministeriet tror på det lustfyllda lärandet. Vi använder oss 

av fiktion, kreativa miljöer och meningsfyllda problem för eleverna 

att lösa i utformandet av våra läromedel. Redaktör Schwartz forsk-

ningsresa är ett typexempel på hur storytelling kan användas som 

pedagogiskt verktyg. Under programmets gång tar eleverna emot 

mystiska brev från en bokförlagsredaktör, en stor experimentlåda  

anländer till klassrummet med hälsningar från forskarna på KI och 

inte minst inbjudan att delta i experiment på universitetet i egenskap 

av fantasiexperter. På så vis ger vi huvudrollen till eleverna och skapar 

en trygg och fantasifull kontext för dem att utforska nya miljöer i. 

Miljöer som annars kan verka främmande, skrämmande eller stängda 

för dem. 
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Programnyhet: Historiedetektiverna

Att ta läsaren på allvar är en författares viktigaste uppdrag.  

På Berättarministeriet använder vi den insikten för att skapa skolpro-

gram som engagerar. Genom att rama in det pedagogiska innehållet i 

en meningsfull berättelse stimulerar vi elevernas inre motivation och 

välkomnar dem in i en värld där de är experter. 

Under läsåret 2019 utvecklade vi programmet Historiedetektiverna. 

Genom en brevväxling mellan de fiktiva karaktärerna Ida Carlson och 

Asta Bäckström får eleverna lära sig om samhällsutvecklingen, kvin-

nans roll och den moderna storstadens utveckling under 1900-talet. 

Ida växer upp under fattiga omständigheter i 1910-talets Stockholm, 

får anställning på Hallwylska palatset och därefter Sagerska Huset. 

Hon upplever både hungerkravaller och världskrig, men också folk-

hemsbygget och ABC-städernas framväxt. Programmet är ett samar-

bete med Hallwylska museet i Stockholm. 

Här följer ett utdrag ur brevväxlingen mellan Ida och Asta som sträcker 

sig över nästa ett helt århundrade:

”Vi tror 
på det 

lustfyllda 
lärandet”

    VI TROR 
     PÅ DET 
LUSTFYLLDA 
 LARANDET 
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1925 den 20 september 

 

Avsändare:   Adresserat till:  

Fröken Asta Bäckström  Fröken Ida Carlsson 

Orrefors  Hallwylska palatset 

  Hamngatan 4, Stockholm 

 

     

Kära Ida,  

Så roligt att få ditt efterlängtade brev.  

 

När jag hör om din nya anställning på Hallwylska palatset så verkar 

mitt liv här i Orrefors plötsligt så litet! (Det närmsta vi kommer ett pa-

lats är nog Herrgården…). Jag trivs dock mycket bra med mitt arbete 

och i min och Karins lilla stuga. Karin jobbar på en annan 

avdelning än jag. Jag håller ju av min storasyster men jag ska vara 

ärlig och säga att jag tror vi båda tycker att det är lite skönt att få vara 

ifrån varandra några timmar om dagen.  

 

På min avdelning jobbar det bara kvinnor. De flesta är som vi, runt 

femton år eller lite äldre. Vi har det trevligt och skojar mycket medan vi 

packar glasen. Och jag ska säga dig att jag har fått väninnor från hela 

landet. Både skånskor och norrländskor och till och med en gotländ-

ska! De tyckte först jag var lite förnäm som kom från Stockholm men 

när jag berättade hur många råttor det bodde i Sibirien så ändrade de 

sig illa kvickt. 

 

Kristallglasen som de tillverkar här är så vackra. Jag önskar att jag 

kunde visa dig något. En gång smet jag och några av flickorna in i en 

av glashyttorna för att titta på hur det såg ut när de tillverkade glasen. 

Det var varmt där inne som i en bastu. När vi blev ertappade fick vi 

skäll av föreståndaren men det var det värt!  

 

Det är vackert här i Orrefors, framförallt om somrarna. Och väldigt 

annorlunda från Sibirien. Luften är frisk. Är det inte märkligt att jag 

då ändå kan sakna vår lilla innergård på Surbrunnsgatan? Jag kan 

i och för sig säga att jag inte saknar den där trånga enrummaren där 

vi trängdes hela familjen. Men jag saknar förstås mor. Jag hoppas att 

hon har det bra med sina nya inneboende. Det är hemskt vänligt av  

dig att fråga och du får gärna hälsa på henne någon ledig söndag.  

Hon kommer bli överlycklig av att få se dig. Jag skickar med en enkrona 

så att du kan köpa med dig något gott till henne och dig.  

 

Även Hamngatan måste te sig annorlunda än Sibirien väl? Jag vill 

gärna höra allt om din anställning på palatset. Det låter inte riktigt 

klokt att de har byggt en hiss åt er! Och att det finns elljus i varje 

rum... Det måste ha kostat en förmögenhet. Det låter som om du blir 

väl behandlad av grevinnan. Det gläder mig. Det är inte alla pigor som 

får egna rum och ledigt en dag i veckan. Det måste vara trevligt att du 

hinner träffa din mor och far en gång i veckan. Tror du att grevinnan 

samlar på glas? Kanske har hon något från Orrefors i sin samling?   

 

Hjärtliga hälsningar, Din vän Asta 
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Södertälje 

Efter ett långt och framgångsrikt samarbete med Södertälje kommun tog 

vi under 2019 ett gemensamt beslut att avveckla Berättarministeriets 

utbildningscenter i staden, åtta år efter dess invigning. Kommunen 

såg ett ökat behov av stöd riktat till yngre målgrupper och deras 

familjer. Ett ansvar som vi efter förfrågan noga övervägde, men slut-

ligen tackade nej till. Vi har nu lämnat staden trygga i förvissningen 

om att våra efterträdare blir en viktig samlingsplats för Södertäljes 

barn och unga. 

Södertälje kommun tog det modiga beslutet att satsa på vår verksamhet 

redan i idéstadiet och platsen ligger oss varmt om hjärtat. Därför är 

beskedet att kommunens skolresultat har förbättrats åtta år i rad 

både stärkande och glädjande. Vi är stolta över att ha kunnat bidra 

till en positiv utveckling. Vi vill rikta ett varmt tack till Södertälje 

kommun och alla volontärer som genom åren skapat ett tryggt, fanta-

sifullt och lärande rum för stadens elever.  

Berättarministeriet är en behovsriktad insats och vi ska finnas där vi 

behövs mest. Vi lämnar Södertälje med varma minnen från våra åtta 

år i staden och av alla 17 000 barn, 1291 lärare och 688 skolklasser 

som kommit till vårt center. 

VI AR STOLTA 
OVER ATT 

HA KUNNAT 
BIDRA TILL 
EN POSITIV 

UTVECKLING
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Framåt: 2020 

Berättarministeriet är en riktad insats för demokratin där behovet 

är som störst. Under 2020 kommer vi att fortsätta vårt arbete för att 

stärka lärare i områden med hög arbetslöshet. Under det kommande 

året kraftsamlar vi för att sjösätta verksamhetsnära, skräddarsydda 

och relevanta fortbildningar för lärare i våra områden. Det innebär en 

helt ny fas för organisationen som ställer nya krav på vår kompetens 

och leveransduglighet. Krav och förväntningar som vi välkomnar  

eftersom de följer på ett förtroende som vi tillsammans med volontä-

rer, samarbetspartner och medarbetare ägnat åtta år åt att bygga upp. 

Vi går in i 2020 med tillförsikt, handlingskraft och en stor portion  

nyfikenhet inför vad som väntar. Bland många andra händelser kommer 

Pennsvärdet 2020 att delas ut, man kommer för första gången kunna 

ta del av vår verksamhet i poddformat och det pedagogigska fokuset 

kommer att lysa igenom än mer i alla delar av verksamheten. 

UNDER 2020  
KOMMER VI  

ATT FORTSATTA 
VART ARBETE 

FOR ATT STARKA 
LARARE I 

OMRADEN MED 
HOG ARBETS-

LOSHET
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Verksamhetsberättelse 2019

ÅRET I
 BILD 



32



54



76



98
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1918
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Sid 26. Framtida forskningsområden.
Under programmet Redaktör Scwartz forskningsresa tipsar eleverna forskarna 
på KI om framtida vetenskapliga undersökningar.

Sid 27. Det ideella engagemanget.
Volontärerna möter dagligen eleverna i utbildningscentren. Här håller en av dem  
upp en burk åksjuketabletter. 

Sid 28. Selma Lagerlöf.
I programmet Redaktör Scwartz forskningsresa bekantar sig eleverna med  
nobelpristagare av olika slag. Selma Lagerlöf finns med bland elevmaterialet. 

Sid 29. Ett år för jubilarer.
Berättarministeriet fyllde åtta år och generalsekreteraren Dilsa Demirbag-Sten  
fyllde 50. Det firades tillsammans med de som byggt Berättarministeriet. 

Sid 30. Berättarministeriets styrelse.
Från övre vänstra hörnet: Anders Lago, Cecilia Nordström, Robert Weil, Finin Versteegh,  
Jussi Karlgren.

Sid 34. Digitala verktyg i undervisningen.
Under Berättarministeriets tre lärardagar behandlades temat digitala verktyg  
tillsammans med lärare från våra upptagningsområden.

Sid 36. Patricia Diaz, pedagogisk utvecklare på KTH.
Patricia föreläste under Berättarministeriets lärardag.

Sid 37. Nelly Sachs.
I programmet Redaktör Scwartz forskningsresa bekantar sig eleverna med nobelpristagare  
av olika slag. Här ett porträtt av Nelly Sachs.

Sid 38. Inrikesminister Mikael Damberg besöker Husby utbildningscenter.
Statsrådet besökte Berättarministeriets i Husby på inrådan av Polisen för att ta  
del av en verksamhet som jobbar långsiktigt i områden med hög arbetslöshet.

Sid 40. Tidningssläpp på Berättarministeriet.
I nytappningen av programmet Tidningsskaparna, finansierat av Sida, skriver  
eleverna en tidskrift på temat hållbar utveckling. 

Sid 43. 1900-talets Sverige.
I skolprogrammet Historiedetektiverna gör eleverna en resa genom det moderna  
Sveriges framväxt genom artefakter från svunna tider. Programmet görs i samarbete  
med Hallwylska museet.

Sid 4. Ett litet steg för 350 elever, ett stort kliv för människan.
Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen, välkomnar författarna av  
Utomjordingens guide till jorden till bokreleasen på Göteborgs universitet. 

Sid 6. Möt Wzze.
Alster från elevbesök i utbildningscentret.

Sid 8. Pennsvärdsföreläsning i Göteborg.
Från vänster: Angelina Drakopoulos & Maria Wallin, Berättarministeriet, Ann-Christin  
Randahl, Göteborgs universitet, Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsen, Alexandra  
Ågren von Schwerin, Emmaskolan, Helene Odenjung, Liberalerna.

Sid 10. Pavlina Spanos tog emot Pennsvärdet.
Berättarministeriets lärarpris Pennsvärdet delades ut i maj. Pavlina Spanos från  
Enbacksskolan tog emot årets pris från utbildningsminister Anna Ekström. 

Sid 12. Unga författare debuterar i antologi.
Två av författarna som deltog i författarskolan BM-debutant, Eba Mohammed och Marcel Filo. 
Tillsammans publicerades de i antologin I våra röster finns krafter. 

Sid 14. Årets publikationer.
Fantasi i fokus, tema: FN:s globala mål; Utomjordingens guide till jorden – handbok i  
mänskliga möten; I våra röster finns krafter; Berättarministeriets magasin.

Sid 16. Storytelling som pedagogiskt verktyg – seminarium på Bokmässan.
I samarbete med Bonnierförlagen. På bilden från vänster: Johan Unenge, författare,  
Alexandra Ågren von Schwerin, Emmaskolan, Angelina Drakopoulos, Berättarministeriet, 
Karin Nygårds, moderator. 

Sid 18. Per Svensson, kulturskribent.
Under Bokmässan arrangerade Berättarministeriet en rad seminarier. Per Svensson  
medverkade i ett samtal om bildningsidealet i skolan. 

Sid 19. Alfred Nobel.
I programmet Redaktör Scwartz forskningsresa bekantar sig eleverna med nobelpristagare  
av olika slag. Alfred Nobel finns med bland elevmaterialet. 

Sid 20. Programsamarbete med Karolinska Institutet.
Initiativtagare och medverkande i Redaktör Schwartz forskningsresa. 

Sid 22. ”Kalla mig Albert. Albert Einstein”.
Det nya programmet Redaktör Schwartz forskningsresa inkluderar ett besök på  
Karolinska Institutet där eleverna får experimentera tillsammans med forskare.

Sid 24. Forskning pågår.
Elev laborerar med DNA tillsammans med en av initiativtagarna till samarbetet 
med Karolinska Institutet, Eva Hedlund, professor i neurobiologi på KI.




