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Observationspunkter
Syftet med följande underlag är att du som lärare ska kunna följa vad som händer under
programmet Redaktör Schwartz bokutgivning och på så sätt få en djupare förståelse för den
bakomliggande pedagogiken. I underlaget nedan beskriver vi varje pedagogiskt moment i detalj,
så att du kan följa metoden steg för steg. Det finns även utrymme att föra anteckningar över
iakttagelser du gör under programmet.

Vår pedagogiska grundsyn
Berättarministeriets skolprogram vilar på en pedagogisk grundsyn. Den bygger på att vi tror på ett
lustfyllt och interaktivt lärande där eleverna använder alla sina sinnen. De får lyssna, skriva, rita,
berätta, prova föremål, titta på film och interagera med varandra och med de vuxna.
Vi strävar efter att inspirera eleverna till att hitta sin inre motivation. Det gör vi genom att använda
oss av engagerande berättelser som skapar en lustfylld kontext för eleverna att kliva in i och bli
medskapare av. Det kan till exempel handla om att lösa uppdrag och mysterier. Genom att göra
eleverna till medskapare i programmet väcker vi deras nyfikenhet. Vi uppmuntrar eleverna att
ställa frågor och använda sin fantasi, snarare än att fokusera på att göra rätt eller fel.
På Berättarministeriet utgår vi från att alla barn är kreativa och vi låter alla få definiera sig själva.
I alla våra program vill vi också stärka eleverna genom att ge dem en expertroll. På så sätt visar vi
förtroende för deras förmågor.

Pedagogiska moment
1. Inbjudan
Aktivitet: Klassen får en inbjudan från Berättarministeriets bokförlag som du läser upp
i klassrummet.
Syfte: Brevet väcker elevernas nyfikenhet och motivation. Som särskilt utvalda att hjälpa bokförlaget tilldelar vi direkt eleverna en expertroll. Expertrollen stärker elevernas tilltro till den egna
förmågan.
Brevet och samtalet kring detta ger även eleverna utrymme att:
• lyssna, ställa frågor och uttrycka åsikter
• bygga vidare på vad andra har sagt genom att kommentera med egna tankar och upplevelser
• vara med i samtalet, lyssna och försöka sätta sig in i en annan persons sätt att tänka och
resonera.

Mina observationer:
-

2.1 Alien supermarket
Aktivitet: Vi möter eleverna i vår utomjordingsbutik där de får utforska sortimentet och miljön.
I butiken får även medarbetare och elever bekanta sig med varandra på ett lekfullt sätt.
Syfte: Butiken fungerar som katalysator för elevernas fantasi. Vi signalerar att ingenting är omöjligt
och att på Berättarministeriet tar vi fantasi på allvar. Butiken fungerar som en interaktiv station där
alla sinnen stimuleras och på så sätt stärker vi lärandet.
Butiken ger även eleverna utrymme att:
• pröva egna idéer och lösa problem
• vara kreativa och nyfikna
• använda kritiskt tänkande
• lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
• lära och utforska självständigt och tillsammans med andra

2.2 Namnlappar
Aktivitet: Alla elever får varsin namnlapp och får själva bokstavera sitt namn.
Syfte: Namnlappen gör att vi kan tilltala alla elever med förnamn, vilket är det enda vi definierar
dem utifrån. Det möjliggör även att vi kan hålla ett personligt tilltal så att varje elev känner sig
sedd. Genom att de själva får bokstavera sina namn stärker vi deras expertroll samtidigt som alla
behandlas lika. Ingen elev behöver uppleva att de sticker ut för att de är den enda som
behöver bokstavera sitt namn.

3. Den magiska dörren
Aktivitet: Eleverna får samarbeta kring att komma på ett lösenord som öppnar den magiska dörren.
Tillsammans tar de steget in på bokförlaget.
Syfte: Dörren symboliserar en övergång från en värld till en annan, i detta fall en dörr in i den litterära
världen. Alla klasser lyckas öppna den magiska dörren och går därmed in i utbildningscentret som
vinnare. Genom en lekfull och inspirerande miljö hoppas vi kunna väcka elevernas skaparglädje.
Övningen ger eleverna utrymme att:
• samarbeta
• stärka tilltron till den egna förmågan

4. Bokförlaget ber om elevernas hjälp
Aktivitet: Medarbetarna på bokförlaget är entusiastiska över att eleverna är på plats och presenterar
elevernas huvudsakliga uppdrag; att hjälpa medarbetarna att skriva en fantasifull berättelse.
Syfte: Genom att ge eleverna ett tydligt uppdrag med en mottagare stimuleras deras intresse för
att skriva. Eftersom medarbetarna behöver elevernas hjälp tilldelas de återigen expertroller och
medarbetarna och barnen blir ett starkt team tillsammans.

Mina observationer:
-

5. Samtal med redaktör Schwartz
Aktivitet: Redaktör Schwartz tror inte att barn kan skriva men övriga medarbetare på bokförlaget
är övertygade om elevernas förmåga.
Syfte: Med redaktören som projektionsyta väcker vi den inre dialogen hos eleverna och stärker
motivationen att skriva en berättelse. Redaktör Schwartz symboliserar även elevernas inre tvivel.
Med medarbetarnas stöd uppmuntras eleverna till att lita på sin förmåga att fantisera och berätta.
Dörren till Schwartz kontor symboliserar en möjlighet. Schwartz kan ju teoretiskt sett komma ut,
vilket håller nyfikenheten vid liv. Genom att låta eleverna vara medskapare i programmet väcker vi
den inre motivationen, där nyfikenhet och kreativitet driver viljan att lära.
Samtalet väcker elevernas lust att:
• lyssna, ställa frågor och uttrycka åsikter
• bygga vidare på vad andra har sagt genom att kommentera med egna tankar och upplevelser
• vara med i samtalet, lyssna och försöka sätta sig in i en annan persons sätt att tänka och
resonera
• använda kritiskt tänkande

Mina observationer:
-

6. Alfabetstest
Aktivitet: Eleverna sätter sig i alfabetisk ordning.
Syfte: Genom att fördela eleverna efter bokstavsordning bryter vi upp befintliga gruppstrukturer.
Eleverna stärker sin samarbetsförmåga och tilltron till den egna förmågan.
Övningen ger även eleverna utrymme att:
• träna på alfabetet och alfabetisk ordning
• pröva idéer
• lösa problem

Mina observationer:
-

7.1 Gemensam berättelse
Aktivitet: Eleverna hjälps åt att skriva en gemensam inledning där de ger förslag på, och röstar
fram de olika byggstenarna i en berättelse. En nedtecknare skriver ordagrant ner det eleverna
berättar och en illustratör ritar en bild utifrån berättelsen. Eleverna är experter, därför rättar vi dem
inte grammatiskt utan skriver ner berättelsen såsom de själva formulerar den.
Syfte: Syftet med den gemensamma övningen är att stimulera elevernas intresse för att skriva och
visa hur de på ett enkelt sätt kan börja bygga en berättelse. Eleverna lär sig dramaturgins grunder.
För att främja berättarglädjen understryker medarbetarna vikten av fantasi, ett budskap som förstärks av att vi har en nedtecknare som sköter nedskrivandet av elevernas berättelse. Alla förslag
är välkomna, vi värderar inte och strävar efter att alla elever känner sig delaktiga.
Övningen ger eleverna utrymme att bekanta sig med:
• berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll
• hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning
samt litterära personbeskrivningar
• hur ord och bild samspelar

Mina observationer:
-

7.2 Röstning
Aktivitet: Eleverna får rösta fram de olika byggstenarna i berättelsen.
Syfte: Genom att rösta får alla möjlighet att vara med och bestämma innehållet i berättelsen.
Vi lyfter och levandegör begreppen ”demokrati” och ”rösthemlighet”.
Övningen (7.1 och 7.2) ger eleverna utrymme att:
• lyssna, ställa frågor och uttrycka åsikter
• vara med i samtalet, lyssna och försöka sätta sig in i en annan persons sätt att tänka
och resonera

Mina observationer:
-

8. Individuellt skrivande vid borden
Aktivitet: Eleverna sätter sig i mindre grupper vid borden och fortsätter skriva och/eller rita.
Vid borden sitter minst en medarbetare från bokförlaget.
Syfte: Med idéer som väckts i den gemensamma övningen fortsätter eleverna att bygga sin egen
berättelse i text eller bild. Med många närvarande vuxna på plats har vi möjlighet att uppmärksamma alla elever. Vårt mål att alla känner sig sedda och stärkta och att de associerar skrivande och
berättande med något lustfyllt. Vi värderar bilder lika högt som text och trycker på att även bilder är
en form av berättande.
Övningen ger eleverna utrymme att:
• utveckla sin förmåga att skapa en berättande text, enskilt och tillsammans med andra
• uttrycka sig genom olika estetiska former (text och bild)
• utveckla sitt skriftspråk och tilltron till sin egen skriftförmåga
• bekanta sig med hur en text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning
• träna på sin handstil och stavning

Mina observationer:
-

9. Eleverna delar med sig
Aktivitet: Uppläsning/bildvisning
Syfte: Att lyfta fram elevernas berättelser och stärka deras tilltro till sig själva. Under uppläsningen
övar sig även eleverna i att lyssna på och respektera varandra. Vi visar lika mycket intresse för en
bild som för en text.
Övningen ger eleverna utrymme att:
• träna sig på muntlig presentation och muntligt berättande
• stärka sin medvetenhet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.
• lyssna och ställa frågor

Mina observationer:
-

