
”Man lär av varandra 
och är aldrig fullärd”
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Berättarministeriet har i samarbete med KTH, Demoskop, Ramböll 
Consulting och Novus sammanställt vilket stöd lärare i socioekonomiskt 
utsatta storstadsområden efterfrågar för att skapa förutsättningar för 
sina elever att lyckas med sin skolgång. Sammanställningen är baserad 
på Berättarministeriets skolnära samverkan med dessa lärare samt 
djupintervjuer, enkäter och utvärderingar. 

Tre teman är återkommande i lärarnas behovsspecifika efterfrågan om 
utveckling för sin undervisning:

• Digitalt lärande/digitala verktyg
• Språkutvecklande arbetssätt
• Arbetssätt som främjar kreativt och kritiskt tänkande

Lärarna efterfrågar professionsutveckling som är verksamhetsnära, gärna 
i anslutning till den egna skolan, integrerad i undervisningen och som leds 
av kompetenta personer. Idag ligger ett stort ansvar på lärarna själva, 
och många uppger att de prövar sig fram och ägnar sig åt självstudier. 
Möjligheter finns därmed att öka det kollegiala lärandet inom professions-
utveckling.

Sammanfattning Innehåll
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Introduktion
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Skolans situation är komplex och utgör en särskilt angelägen samhälls- 
utmaning. Särskilt i områden med hög arbetslöshet där låga studieresultat 
resulterar i att många elever går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. 
Det innebär en ökad risk för utanförskap.

Denna rapport syftar till att sammanställa och belysa vilket undervisnings- 
stöd och vilken professionsutveckling som lärare i skolor med högt socio- 
ekonomiskt index efterfrågar för att kunna skapa förutsättningar för sina 
elever att lyckas med sin skolgång. 

Rapporten kan ses som vägledande för utveckling av ett behovsspecifikt 
lärarstöd baserat på lärarnas egna analys och bedömning.

Rapporten bygger på kvalitativa och kvantitativa underlag som primärt 
insamlats i Berättarministeriets upptagningsområden i Rinkeby-Kista, 
Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Södertälje, 
Östra Göteborg och Angered under åren 2011 till 2019.
Tyngdpunkten har särskilt centrerats kring professionsutveckling de två 
senaste åren.

Introduktion

Berättarministeriets pedagogiska verksamhet utgör ett komplement 
till skolan. Den består av dagliga programaktiviteter i utbildningscenter 
med kreativa och interaktiva lärandemiljöer, samt progressionsbaserade 
läromedel i de deltagande lärarnas klassrums- 
undervisning. Innehållet i denna rapport är avgränsat till språkutveckling, 
lustfyllt lärande och främjande av kreativt och kritiskt tänkande enligt 
grundskolans läroplan, som också speglas i formuleringen av Berättar- 
ministeriets uppdrag.

Underlagen till rapporten utgår ifrån Berättarministeriets systematiska 
utvärderingar med lärare, dokumenterad samverkan med desamma, samt 
djupintervjuer, enkäter och undersökningar som tagits fram i samarbete 
med KTH, Demoskop, Ramböll Consulting och Novus.
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Berättarministeriet är en behovsinriktad demokratiinsats till stöd för lärare 
och elever i områden där arbetslösheten är hög och skolresultaten är 
lägre än riksgenomsnittet. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden 
med kostnadsfria och kreativa pedagogiska program som lockar eleverna, 
oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vi är stolta över att vara 
en av de konstruktiva krafter som arbetar för en positiv samhällsförändring 
i samverkan med såväl offentliga, privata och ideella krafter som vill vara 
med och ta ansvar för Sverige. Läs mer på www.berattarministeriet.se.

Om Berättarministeriet
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Berättarministeriets lärarstöd bygger på kostnadsfria och kreativa  
pedagogiska skolprogram. Utifrån lärarnas professionsutvecklingsbehov 
kan Berättarministeriet utgöra ett komplement till lärarnas övriga 
fortbildning. Framför allt genom att erbjuda verksamhetsnära fortbildning 
inom relevanta områden som tar avstamp i Berättarministeriets 
beprövade metod och programverksamhet.

Berättarministeriet arbetar med digitalt lärande och digitala verktyg genom 
programverksamheten på ett flertal sätt. För att exemplifiera genomför 
eleverna ett omfattande filmproduktionsarbete med hjälp av Ipads och stop 
motion-teknik i programmet ”Trailerskaparna”. Grundprogrammet ”Redaktör 
Schwartz bokutgivning” knyter an till läroplanens krav på digitala verktyg 
i ämnena svenska och bild genom olika övningar och uppgifter som är 
tillgängliga genom kostnadsfria digitala verktyg. 

Berättarministeriets 
lärarstöd

Berättarministeriets metod bygger på det kreativa och lusftfyllda lärandet 
där eleverna ständigt uppmuntras att använda sitt kritiska tänkande i en 
värld där fantasi möter verklighet. Målsättningen är att bygga ut metoden 
till att även integrera fortbildning för att möta lärarnas efterfrågan av 
kompetensutveckling inom arbetssätt som främjar kreativitet och kritiskt 
tänkande. Lärarna har gett respons på att metoden skapar lust för språk, 
lärande och berättande. 

Lärarna lyfter att Berättarministeriets nuvarande verksamhet är väl 
anpassad för att stärka språket, samt för att mäta elevernas 
språkutveckling. Att främja språkutveckling och ett språkstärkande 
arbetssätt genomsyrar hela programverksamheten, där en tydlig koppling 
finns till krav i kurs- och läroplaner. Programmen är progressionsbaserade 
där språksvaga elever kan delta på sina villkor för att successivt erövra 
språket. Ett exempel på detta är Berättarministeriets terminslånga program 
”Den mystiska lådan”, som innefattar en hel termins undervisning i svenska 
och är förberedande inför de nationella proven i svenska i årskurs 3.
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Underlag
2
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Berättarministeriets 
resultat

Berättarministeriet har sedan 2011 tagit emot över 50 000 barnbesök.
Drygt 4 000 lärare har deltagit i den pedagogiska verksamheten i form av  
programaktiviteter i utbildningscenter i Stockholm-Hagsätra, 
Stockholm-Husby, Södertälje och Gamlestaden i Göteborg, samt genom 
tillhörande lärarhanledningar med färdigplanerade lektionstillfällen i deras 
klassrumsundervisning.

Nedan summeras utvärderingar från lärare som deltagit i Berättar- 
ministeriets program från 2011 till 2019. Programutbudet har riktat sig till 
årskurs 2–5. Innehållet har kontinuerligt utvecklats och omarbetats utifrån 
olika centrala ämnes- och kunskapskrav baserat på lärarnas efterfrågan. 

Samtliga program är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnes- 
övergripande stöd för lärarna. Programmen har genomgående språk- 
utvecklande fokus med ett kreativt, lustfyllt och kritiskt förhållningssätt 
till lärande. De har också inslag av digitala element. Vidare är programmen 
utformade för att stärka det kollegiala lärandet genom deras ämnes- 
övergripande karaktär, samt möjligheten för flera klasser från samma skola  

53 221 4 698 2 023
Antal barnbesök:

Antal 
deltagande lärare: 

Antal utbildade och 
aktiverade volontärer: 

Nov 2011 – Dec 2019



18

att ta del av programutbudet. Den pedagogiska metoden bygger på 
storytelling som en integrerad och drivande faktor i de pedagogiska 
momenten.
Undervisningsmaterialet är specifikt utformat för, och tillsammans med, 
lärare i socioekonomiskt utsatta områden, samt övrig profession och 
forskning. Samtliga program är utvecklade i samspel med målgruppens 
behov och har en inbyggd flexibilitet i metoden för att tillgodose olika 
elevgruppers behov.

Berättarministeriets program utvecklas genom tre faser i syfte att 
kvalitetssäkra innehållet utifrån lärarnas behov, läroplanens förväntningar 
och Berättarministeriets metod. I första fasen utvecklas programmets lärar- 
och elevmaterial i samråd med professionen. I andra fasen testas och 
utvärderas programmet av en till flera pilotgrupper. Programmet omarbetas 
därefter med utgångspunkt från utvärderingen. I tredje fasen skalas 
programmet upp och lanseras i  Berättarministeriets upptagningsområden. 
Samtliga program justeras därefter systematiskt baserat på lärarnas 
terminsvisa utvärdering. 

Redaktör Schwartz 

bokutgivning

Gulduppdraget 

& Bokslukarna

Tidningsskaparna

Redaktör Schwartz 

Forskningsresa

Den mystiska lådan  

Historieskrivarna

Trailerskaparna 

& Kartuppdraget

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2019

Tidslinje över 
Berättarministeriets programlansering



Berättarministeriet har arrangerat ett antal fortbildningsdagar på teman som 
digitalt och kreativt lärande och storytelling för lärarna i Berättarministeriets 
upptagningsområden. Lärarna som deltagit är överlag positiva och efterfrågar 
fler liknande insatser. 

Utifrån Berättarministeriets utvärderingar och kontinuerliga dialog med 
lärarna i aktuella upptagningsområden framkommer över perioden samman-
fattningsvis att lärarna efterfrågar ett utvecklat stöd i sin egna professions- 
utveckling parallellt med klassernas deltagande i program samt längre 
program med fler lektionstillfällen.

9 10
lärare intygar att Berättar- 

ministeriets metod är ett stöd
i undervisningen

av lärarna rekommenderar 
Berättarministeriet till 

en kollega

2019 års programutvärdering där 247 lärare deltog visar 

att lärarna överlag är mycket nöjda med Berättar- 

ministeriets komplement till sin undervisning. 

”Bra med små grupper och många vuxna som hjälper eleverna att 
hålla fokus, då utvecklas språket.”

”Eleverna får extra träning i att skriva och komma igång 
med skrivandet.”

”Det har lyft alla.”

På frågan om hur Berättarministeriets 
program verkar språkstärkande för eleverna 

svarar deltagande lärare bland annat:

”Ett välgjort projekt med utförligt material som fångar elevernas intresse 
och som leder till kreativt skrivande.”

”Det har stöttat min undervisning och även hjälpt mig se vilka elever 
som behöver stöd och även att den skrivande texten är något klassen 

behöver utveckla.”

I öppna svar i Berättarministeriets program- 
utvärderingar lyfter lärarna bland annat:

9 10
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Lärarnas röster 
(Novus 2019)

Hösten 2019 genomförde Berättarministeriet en undersökning bland lärare 
i stiftelsens upptagningsområden tillsammans med Novus. Syftet med 
undersökningen var att öka förståelsen för lärarnas professionella situation 
och professionsutvecklingsbehov. Detta för att Berättarministeriet ska 
kunna anpassa sitt stöd till lärarna därefter, samt lyfta lärarnas röster. 
Dessa lärare arbetar i områden där många elever har en tung ryggsäck 
med sig in i klassrummet. Den höga arbetslösheten i socioekonomiskt 
utsatta områden påverkar eleverna genom att situationen hemma kan vara 
svårare och stödet hemifrån mindre. Detta ökar pressen på lärarna och 
deras kompensatoriska uppdrag. Det är därför avgörande för Berättarmi-
nisteriet att kartlägga de behov som är specifika för just dessa lärare. 

336 lärare deltog i undersökningen som genererade svar av både mer 
kvantitativ natur, såväl som kvalitativa. Sett till antalet utvalda gav 
undersökningen en låg svarsfrekvens. Svaren kan därför inte ligga till 
grund för generella slutsatser, utan ger en uppfattning om de svarandes 
situation i just den här enkäten. Huvuddragen sammanfattas: 

Inom digitalt lärande finns det största 
behovet för professionsutveckling

Digitalt lärande 44%

Arbetssätt som utvecklar  

elevernas kreativa tänkande
32%

Språkstärkande arbetssätt 27%

Arbetssätt som utvecklar 

elevernas kritiska tänkande
20%

IT 20%

Ämneskunskaper 16%

Ämnesövergripande arbete 15%

Svenska 2 10%

Didaktik 8%

Pedagogik 7%

Projektledning 4%

Har inget behov av

professionsutveckling
1%

Annat 3%

Vet inte 2%

FRÅGA: Om du har ett behov, inom vilket eller vilka av nedanstående 
områden anser du dig ha störst behov av professionsutveckling?

336 lärare deltog i undersökningen. Källa: Novus 2019.
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Kollegialt lärande och mindre tematiska 
konferenser är föredragna former för

professionsutveckling

Kollegialt lärande 49%

Mindre tematiska konferenser genomförda på skolan 
med utomstående talare/workshopledare 45%

Av skolverket framtagna utbildningar såsom till 
exempel ”läslyftet” 37%

Akademiska kurser 

(universitet och högskola)
35%

Eget läsande 28%

Digitala kurser 27%

Mindre tematiska konferenser 
genomförda på skolan i egen regi 18%

Stora konferenser såsom Skolforum, SET 15%

”Blended learning”-kurser 7%

Har inget behov av professionsutveckling 1%

Annat 2%

Vet inte 2%

FRÅGA: Om du har ett behov, på vilket eller vilka av nedanstående sätt 
föredrar du att få professionsutveckling?

336 lärare deltog i undersökningen. Källa: Novus 2019.

Digitalt lärande
Det största behovet för individuell professionsutveckling faller inom digitalt 
lärande, språkutvecklande arbetssätt och metoder som utvecklar elevernas 
kreativa och kritiska tänkande. Det är även det som arbetslaget ger uttryck 
för att ha störst behov av. Stöd i att arbeta ämnesövergripande är också ett 
tema som återkommer. Bland de som instämmer att de behöver ytterligare 
professionsutveckling för att möta behoven hos sina elever är det professi-
onsutveckling inom digitalt lärande som främst nämns. De som vet hur 
digitala läromedel och verktyg används har lärt sig det på egen hand/
av eget intresse eller via fortbildning – kurser/utbildning/lärt av kollegor. 
De som inte har kunskap uppger att de behöver mer utbildning, bättre 
utrustning och tid. 

Egna anteckningar:
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Språkutveckling
Många av eleverna i Berättarministeriets upptagningsområden är 
flerspråkiga. Det påverkar lärarnas situation i klassrummet och deras 
behov av professionsutveckling för att kunna möta varje elev utifrån deras 
förutsättningar. Majoriteten av lärarna upplever att flerspråkighet bidrar till 
nya synsätt och ökad språkmedvetenhet, samt att flerspråkigheten gör det 
möjligt för elever att lära av, och hjälpa, varandra. De lärare som inte ser 
ett värde av flerspråkighet i undervisningen lyfter framför allt att det saknas 
resurser för att stötta eleverna och nyttja flerspråkigheten, samt att i de 
fall där eleverna inte behärskar något av sina språk på en tillräcklig nivå så 
påverkar det språkinlärning och undervisning negativt. 

På vilket sätt sker professionsutveckling idag och vilka är 
förbättringsområdena
Fyra av tio lärare anser att de själva ansvarar för att initiera professions- 
utveckling. Man upplever att man själv har kompetens, men i mindre 
utsträckning att skolan ger resurser för kompetensutveckling. 

Kollegialt lärande och mindre tematiska konferenser på eller i anslutning 
till den egna skolan är föredragna sätt att få professionsutveckling. Bland 
de som instämmer med att de har bra kunskapsutbyte inom arbetslaget är 
villighet och förmåga att dela med sig med kollegor en förutsättning. Det 
som förhindrar ett bra kunskapsutbyte inom arbetslaget är tidsbrist. 

Vidare lyfts att kunniga och duktiga föreläsare samt relevant innehåll är 
viktigt. Innehållet bör vara relevant för arbetssituationen med praktiska 
verktyg som kan appliceras direkt i undervisningen samt att det utgår från 
relevant pedagogisk forskning. Skollyft och fortbildningar framtagna av 
Skolverket framhävs som utvecklande. 

Egna anteckningar:
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”Jag tycker att jag alltid behöver hålla mig uppdaterad kring senaste 
skolforskningen. Jag tycker det är utvecklande med kollegiala samtal, 

man lär av varandra och är aldrig fullärd.”

”Digitalt lärande och IKT. Vi ligger efter gällande den teknologiska 
biten. Vi går mot ett allt mer datoriserat samhälle men ändå använder vi 

inte teknologin i så stor grad som vi skulle kunna göra.”

”All professionsutveckling kommer att hjälpa till att möta mina elevers 
behov på bättre/nya/annorlunda sätt.”

Avslutningsvis sammanfattas ett urval av 
de svar på öppna frågor som lärarna lyfter i 

undersökningen

Lärarutbildning och digitalisering 
(Demoskop 2016)

Under 2016 genomförde Berättarministeriet en undersökning bland lärar- 
studenter i samarbete med Demoskop. Syftet med undersökningen var att 
kartlägga hur nästa generations lärare uppfattar lärarutbildningens fokus 
på digitalisering som ett verktyg i skolan. I studien deltog 1 346 studenter. 

Digitala hjälpmedel är ett tydligt prioriteringsområde
De flesta är nöjda med sin utbildning, men av de som är kritiska är en 
tredjedel av de svarande kritiska mot de digitala hjälpmedlen. De som gått 
lång tid på sin utbildning är mer kritiska, framförallt till brist på lärarledda 
lektioner och digitala hjälpmedel. Bland studenterna upplever kvinnor och 
äldre studenter sig själva som mindre datamogna än vad män och yngre 
personer gör. En utmaning i digitaliseringen av utbildningen är att samtidigt 
som det finns tydliga önskemål om ökad digitalisering i utbildningen 
uppfattar studenter tryckta källor som mer trovärdiga.  
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Förberedelserna för att bedriva digitaliserad utbildning brister
Nästan hälften av de svarande upplever att förberedelserna för att bedriva 
digitaliserad utbildning är dåliga. 

Slutsatser
Man är i huvudsak positiv till utbildningen, men kritisk till delar av den. 
För att höja kvaliteten på lärarutbildningen bör man utveckla de digitala 
hjälpmedlen i undervisningen och förbättra förberedelserna för att bedriva 
digitaliserad undervisning. Det lyfts också att man bör se över prioriteringar 
inom utbildningen och hur man arbetar med arbetsuppgifter och case. 
Ytterligare en utmaning är att nöjdheten med utbildningen och studiemoti-
vationen avtar dramatiskt över tid. 

Kritik mot förberedelser för 
digitaliserad utbildning

FRÅGA: Hur väl tycker du man i den utbildning du går förbereder blivande 
lärare på att bedriva digitaliserad undervisning?

Samtliga 6 17 32 28 16 1

20% 40% 60% 80% 100%

5 Mycket bra 4 3 2 1 Mycket dåligt Ej svar

0%

Bas: Samtliga, 1 346 intervjuer. Källa: Demoskop 2016.

Språkstärkande inslag i 
Berättarministeriets verksamhet 

(Ramböll 2019)

Hösten 2019 genomförde Berättarministeriet en undersökning om de 
språkstärkande inslagen i programverksamheten tillsammans med 
Ramböll. Fyra lärare som deltagit i Berättarministeriets verksamhet 
intervjuades. Syftet med undersökningen var att få en förståelse för 
hur Berättarministeriet kan utveckla det språkstärkande inslaget i 
verksamheten för att ytterligare bidra till att alla barn erövrar språket och 
har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. 

Bakgrund
Samtliga lärare är mycket positiva till Berättarministeriets verksamhet. 
Lärarna anser att verksamheten tillför ett värdefullt komplement till 
ordinarie undervisning som kan tas vidare in i klassrummet, samt är väl 
förankrad i läroplanen. Berättarministeriets programverksamhet bidrar till 
att skapa lust för språk, skrivande och berättande.  

Flera lärare lyfter att brister i elevernas ordförråd och luckor i språket utgör 
en utmaning i deras undervisning. En lärare lyfter att eleverna har ett långt 
mindre ordförråd än vad man trott från början, vilket påverkar all inlärning i 
allmänhet och språkutvecklingen i synnerhet. 
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Funktioner som Berättarministeriet fyller i lärarnas undervisning:

Språkutveckling främjas
Lärarna uppfattar att Berättarministeriets verksamhet på ett systematiskt 
sätt fångar upp behovet av språkutveckling. Programmen upplevs vara väl 
anpassade för att stärka språket, samt som ett välutvecklat verktyg för att 
kunna mäta elevernas språkutveckling. Den språkstärkande effekten är 
extra tydlig för flerspråkiga elever som sällan får möjlighet till vardagliga 
konversationer på svenska. Det är något som Berättarministeriet erbjuder 
genom sin metod och många närvarande vuxna. Detta är viktiga aspekter 
för elevernas språkutveckling och ordförråd.

Särskilt uppskattat för språksvaga elever
De lekfulla aspekterna av Berättarministeriets metod, samt elevernas 
möjlighet att växa och utvecklas i en ny miljö lyfts fram som framgångs-
faktorer. Metoden gör det möjligt för språksvaga elever att delta på sina 
villkor, vilket uppskattas.

Kreativ och trygg lärandemiljö
Vidare lyfter lärarna tillgången till nya lärandeupplevelser genom Berättarmi-
nisteriet liksom det höga antalet närvarande vuxna, vilket skapar ett unikt 
utrymme för reflektion och observation av eleverna, som positivt. Detta ger 
lärarna värdefulla nya insikter kring elevernas lärande och utveckling.
Genom att delta i Berättarministeriets verksamhet upplever lärarna ett 
utökat stöd inom ramen för en trygg process där eleverna stärks i sitt 
språk bland annat genom det vardagliga talet, kreativa övningar i grupp och 
väl anpassat material.

Sammanfattning
Överlag upplever lärarna att verksamheten stärker både lärare och elever 
pedagogiskt, samt verkar språkutvecklande. Utvecklingsmöjligheter som 
framkommer i intervjuerna är bland annat utforskandet av fler uttryckssätt 
än det skrivna ordet, till exempel i form av än mer digitala inslag.  
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Forskningsstudie med 
KTH 2018

Den pågående forskningsstudien ”Technology supported storytelling for 
engaged student learning” undersöker hur lärare kan arbeta med att 
utveckla digital kompetens som en del av berättande. Studien beräknas 
vara klar år 2022 och det första arbetspaketet av en serie har i nuläget 
avslutats. Intervjuer har genomförts under höstterminen 2018 med 9 
stycken lärare från Berättarministeriets upptagningsområden som alla 
deltagit i Berättarministeriets program. 

De preliminära forskningsresultaten utifrån den första omgången intervjuer 
beskriver fyra övergripande teman:

• Lärare har tillräcklig tillgång till mjuk- och hårdvara, men en begränsning 
är att skolorna i för stor utsträckning har läsplattor och inte datorer. 

• Lärare uppger att de aktivt arbetar med att utveckla elevers digitala 
kompetens, men få kan beskriva vad det innebär att ha en digital 
kompetens(t.ex. vad är det nya i kurs- och läroplaner som de skall 
lära sig).

• Lärare beskriver ett varierat intresse från skolledningar.
• Lärare beskriver utmaningar gällande hur de själva kompetensutvecklas 

och är oroliga för en ökad arbetsbelastning.

Gällande professionsutveckling visar undersökningen att lärare ofta lär sig 
själva genom att pröva sig fram, samt genom självstudier, men de behöver 
studiematerial och tid. Vidare upplever lärarna stress och press kring att 
arbeta och undervisa inom digitalisering utan att de själva har tillräckligt 
med tid för egen professionsutveckling. 

Egna anteckningar:
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Slutsats
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Utifrån underlaget ovan kan tre centrala teman identifieras inom vilka flest 
lärare indikerat att de behöver professionsutveckling. Det var också inom 
dessa tre områden som lärarna upplevde störst behållning av Berättar- 
ministeriets metod och verksamhet:

• Digitalt lärande/digitala verktyg
• Språkutvecklande arbetssätt
• Kreativt och kritiskt tänkande 

Det digitala lärandet är en central del av lärarnas fortbildningsbehov. 
Berättarministeriets underlag indikerar att lärarstudenter inte får med sig 
den digitala kompetens som krävs för att möta behov på digitalisering i 
skolan och att verksamma lärare ser digitalt lärande som sitt största  
professionsutvecklingsbehov. Skolan har i uppdrag att stärka elevernas 
digitala kompetens, men lärarna behöver stöttning i sin egen digitala 
kompetens, samt användandet av digitala verktyg i undervisningen för att 
kunna genomföra sitt uppdrag. Detta är något som lärarna upplever oro 
och stress kring. 

Fortbildningsbehov i skolor med 
högt socioekonomiskt index

En motsättning som framkommer i Demoskop-undersökningen är att lärar- 
studenter upplever större tilltro till tryckta källor än digitala, men samtidigt 
vill arbeta mer med digitalt lärande. Det innebär ett behov av bättre 
förståelse för källkritik både hos lärare och i förlängningen hos eleverna. 
Därmed handlar inte digital kompetens endast om hur man använder 
digitala verktyg, utan också om digital intelligens och att kritiskt kunna 
granska digitala källor.

Ytterligare ett professionsutvecklingsbehov som lärarna lyfter är att arbeta 
med språkstärkande arbetssätt och språkutvecklande undervisning. Många 
elever i Berättarministeriets upptagningsområden har luckor i sitt språk i 
form av till exempel bristande ordförråd. Även om flerspråkigheten innebär 
många positiva effekter kan den också innebära en utmaning för att erövra 
språket. 

Värt att notera är att de positiva konsekvenserna som flerspråkighet 
medför (exempelvis nya synsätt, att man lär av varandra och ökad 
språkmedvetenhet) kan realiseras först när det finns resurser nog  

Egna anteckningar:
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(tex. i form av fler närvarande vuxna) att ta tillvara på dem och arbeta 
med språkförbistringar. Lärarna lyfter till exempel att utrymme saknas för 
att hinna lyssna in alla elever utifrån deras behov, eller skapa tillräckligt 
många språkstärkande moment i undervisningen. Det leder till att den 
mest grundläggande delen i språkstärkande undervisning, att kartlägga 
elevernas nuvarande kunskaper, får stå tillbaka. 

Berättarministeriets verksamhet erbjuder utrymme, tid och en lärandemiljö 
där just den typen av observation och språkutveckling främjas. Vidare 
framkommer det i Rambölls utvärdering att lärarna uppger att eleverna 
i en kreativ process får möjlighet att uttrycka sig på nya vis, vilket är ett 
framgångsrikt språkstärkande arbetssätt. För att kunna stötta eleverna i 
sin språkinlärning behöver lärarna resurser och ökad kompetensutveckling 
inom språkutvecklande arbetssätt. 

Metoder som stärker elevernas kreativa och kritiska tänkande är ytterligare 
ett område som många lärare uppger att både de själva och deras 
arbetslag behöver profesionsutveckling inom. Detta går i linje med både 
digitalt lärande och språkutveckling. Den digitala utvecklingen ställer krav 
på elevernas kritiska tänkande samt källkritiska förmåga. Att integrera det 
kreativa och lustfyllda lärandet i klassrummet anses vara en förutsättning 
för språkutveckling. 

Vidare är det tydligt att lärarna efterfrågar professionsutveckling som är 
verksamhetsnära, gärna i anslutning till den egna arbetsplatsen, och som 
leds av kompetenta personer. Idag ligger ett stort ansvar på lärarna själva, 
och många uppger att de prövar sig fram och ägnar sig åt självstudier. 
Möjligheter finns därmed att öka det kollegiala lärandet inom professions- 
utveckling. 

Egna anteckningar:
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