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VÅR VISION ÄR ETT SVERIGE DÄR 
ALLA BARN OCH UNGA ÄR TRYGGA 

I DET SKRIVNA ORDET OCH HAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR ATT AKTIVT 

DELTA I SAMHÄLLSLIVET.



GENERALSEKRETERAREN 
HAR ORDET

Den fjärde industriella revolutionen, 
framdriven av globalisering och AI, 
har ritat om samhällets spelplan. 
Utbildning, bildning, kreativitet och 
kritiskt tänkande är avgörande för 
att den tekniska utvecklingen ska 
bidra till att lösa, och inte förstärka, 
de komplexa samhällsutmaningar 
vi står inför. En demokratisk 
samhällsutveckling börjar alltid i 
grundskolan genom lärarens dagliga 
undervisning och möte med våra barn. 
Det är i skolan som alla barn får 

möjlighet att utvecklas till 
autonoma individer och ansvarsfulla 
samhällsmedborgare. Skolan är en av 
våra viktigaste samhällsfunktioner 
och den demokratiska institution som 
ska ge alla elever, 
oavsett bakgrund 
och förutsättningar, 
samma möjligheter.

Bostads-
segregationens 

”VI HAR BEHÖVT 
STÄLLA OM” 

”EN DEMOKRATISK 
SAMHÄLLSUTVECKLING BÖRJAR 
ALLTID I GRUNDSKOLAN GENOM 

LÄRARENS DAGLIGA UNDERVISNING 
OCH MÖTE MED VÅRA BARN.”

negativa konsekvenser har lett till att 
skolan har allt större utmaningar i 
sitt uppdrag att kompensera för barns 
familjebakgrund, vilken i hög grad 
inverkar på hur de lyckas med sin 
skolgång. Det har med andra ord blivit 
allt svårare för skolan att uppfylla 
sitt kompensatoriska uppdrag. 
Berättarministeriet kan spela en viktig 
roll genom att bidra till nya arbetssätt 
och fördjupad kunskap om lärarnas 
förutsättningar och behov. Genom 
att stötta lärare i områden med högt 
socioekonomiskt index vill vi bidra 
till en god och likvärdig utbildning 
– grunden för en fungerande liberal 
demokrati.

Berättarministeriets verksamhetsår 
har präglats av pandemin och dess 
konsekvenser för skolan. Vi har behövt 
ställa om och i allt större utsträckning 
mötts digitalt, och därigenom också 

upptäckt nya möjligheter att stötta 
fler lärare. Vi har lanserat digitala 
program, som vi ser fram emot att 
vidareutveckla efter återkoppling från 
lärarna. 

Engagerade och närvarande 
vuxna i form av våra volontärer är 
en viktig beståndsdel i vår metod 
– att stärka barnens tilltro till sin 
egen förmåga och deras lust att 
lära och uttrycka sig. Vi genomför 
digitala volontärutbildningar och 
fortbildningar med stor framgång. 

I dag har vi en väl upparbetad 
kunskap och struktur för att arbeta 
såväl analogt som digitalt med lärare 
och volontärer. Jämte vårt digitala 
arbete är vi glada att åter kunna ta 

emot elever och 
volontärer i våra 
utbildningscenter. 

Vår utmärkelse 
Pennsvärdet 
lyfter varje år en 

lärare som genom sin undervisning 
stärker sina elevers språkutveckling, 
kreativitet och kritiska förmåga. 
2021 valde vi, för att särskilt belysa 
lärarnas insats under de stora 
omställningar och ökade krav som 
pandemin innebar, att dela ut 
Pennsvärdet till två mottagare. 

För att vi ska kunna möta 
samhällets och skolans utmaningar 
behöver vi samverka bortom sektorer 
och befintliga ramverk. Med syfte att 
öka kunskapen om de olika möjligheter 
och samverkansmodeller som finns 
för idéburna aktörer att stödja det 
offentligas uppdrag, anordnade vi i 
september ett seminarium om IOP 
– idéburet offentligt partnerskap. 
Vi har under året även medverkat 
på Bokmässan och Stockholms 
bokhelg, och i samarbete med KTH 
anordnat seminariet Grundskolan 

som grundsten. Berättarministeriets 
metod har också fått internationell 
uppmärksamhet och sprids nu i det 
europeiska nätverket European Toolkit 
for Schools.

Vi har fyllt tvåsiffrigt och med 
anledning av detta gav vi ut en 
jubileumsbok, som skildrar våra första 
tio år. Mycket har hänt och vi kan med 
stolthet konstatera att vi uppfyller 
vårt syfte att stärka den liberala 
demokratin genom att vara ett stöd  

för lärare som verkar i skolor med högt 
socioekonomiskt index. 

Vi blickar nu framåt mot ett år 
där vi återigen kan mötas och verka 
för att vända skolans utmaningar 
tillsammans med våra lärare och 
volontärer, och tack vare stödet från 
våra partner.



 VAD ÄR BERÄTTARMINISTERIET?

VISION 
Stiftelsen Berättarministeriet verkar 
för att främja den liberala demokratin 
genom att minska segregationens 
negativa effekter på barns skolgång. 
Vår vision är ett Sverige där alla 
barn och unga är trygga i det skrivna 
ordet och har förutsättningar att 
aktivt delta i samhällslivet. Det gör 
Berättarministeriets verksamhet till 
en riktad demokratiinsats. 

BERÄTTARMINISTERIETS 
MÅLGRUPP OCH SYFTE 
Genom 
beprövade 
metoder 
stöttar vi 
lärare och 
elever i 
områden med 
högt socio-
ekonomiskt 
index. 
Socioekonomiskt index räknas fram 
genom att man tittar på föräldrarnas 
socioekonomiska status. Inkomst- och 
utbildningsnivå, utländsk bakgrund 
och ekonomiskt bistånd är några 
av de parametrar som räknas in. 
Socioekonomiskt index hänger ofta 
tätt samman med hur stor andel av 
eleverna på en skola som uppnår 
gymnasiebehörighet. Genom att rikta 
oss till skolor med högt index bidrar 
vi på ett konkret sätt till att förbättra 
möjligheterna för de elever som på 
gruppnivå har sämst förutsättningar 
att gå ut grundskolan med godkända 
betyg.  

 Berättarministeriet driver 
utbildningscenter i Husby och 
Hagsätra i Stockholm och i 
Gamlestaden i Göteborg. Våra 
utbildningscenter har skapats och 
utformats med syfte att vara en 

lärandemiljö som aktiverar alla 
sinnen. Vi har många vuxna på 
plats, vuxna som ser och lyssnar 
för att skapa den trygghet som 
krävs för att alla elever på ett 
lekfullt sätt ska kunna utforska 
berättelsen, sig själva, sin omgivning 
och sitt språk. Alla grundskolor i 
våra upptagningsområden erbjuds 
kostnadsfria skolprogram som lockar 
elever, oavsett kunskapsnivå, att 
erövra det skrivna ordet. Programmen 
utgår från läroplanen och är 
utvecklade i dialog med lärarna för att 

möta deras 
specifika 
behov. 
Berättar-
ministeriet 
arbetar för 
ett Sverige 
där alla 
barn, oavsett 
bakgrund, 

har tillgång till en god och jämlik 
utbildning.  

VÅR PEDAGOGISKA METOD 
Berättarministeriets metod stöttar 
elevernas språkutveckling, deras 
tilltro till sin egen förmåga och 
ett lustfyllt lärande. Det sker i 
form av kreativa skolprogram som 
innehåller artefakter, läromedel och 
aktiviteter vilka tillsammans bidrar 
till att utveckla elevernas språk och 
stimulerar deras kreativa förmåga. 
Berättarministeriet använder 
berättande – storytelling – som 
pedagogiskt redskap, och allt vi gör 
är djupt förankrat i verksamheten 
i de skolor vi samarbetar med. 
Berättande är något som förenar oss 
över tid och rum, skapar oväntade 
möten mellan människor, får oss att 
träda in i världar vi inte kände till. 

ETT SVERIGE DÄR 
ALLA BARN, OAVSETT 

BAKGRUND, HAR 
TILLGÅNG TILL EN GOD 

OCH JÄMLIK UTBILDNING.  



Gemensamt för alla program är att de 
är språkutvecklande, att de ska stärka 
elevernas tilltro till sin egen förmåga 
och att de är utformade för att det ska 
gå att arbeta med samma tema i flera 
ämnen samtidigt. 

 Alla program har en ram-
berättelse som utspelar sig på 
Berättarministeriets bokförlag, där 
förlagets buttra redaktör, N. Schwartz, 
oroar sig över medarbetarnas brist 
på fantasi. Programmen binds 
samman av ett tema och har en tydlig 
början och ett tydligt slut. Med stöd i 
programmaterial och lärarhandledning 

får läraren utrymme att utmana 
elevernas språkliga färdigheter. När 
eleverna kommer tillbaka till skolan 
har man återkommande textsamtal i 
klassen, vilket skapar en gemensam 
förståelse för det man har läst och hört. 
Elevernas egna tankar och idéer har 
en central roll – utan elevernas egen 
inre motivation och drivkraft tappar 
berättelsen sin betydelse, och därmed 
sin kraft. 

En styrka med Berättarministeriets 
pedagogiska modell är att den 
ger utrymme för varierade under-
visningsmaterial och arbetsformer.   

Hur arbetet genomförs för att alla 
elever ska kunna ges den vägledning 
och stimulans de behöver i sitt lärande 
varierar och avgörs av läraren, som 
anpassar arbetsformen för att stärka 
den enskilda elevens språkutveckling. 
Alla program och fortbildande 
insatser genomförs årskursvis, vilket 
innebär att lärarna i hela arbetslaget 
kan arbeta med samma program i 
undervisningen. På så vis skapas en 
gemensam plattform för kollegialt 
lärande på en skola. Lärare kan också 
genom programmen få inspiration 
till hur annan undervisning kan 
göras lustfylld för eleverna: Vilka 
faktorer i undervisningen har effekt 
på elevernas språkutveckling? Hur 
skapas engagemang så att alla elever 
vill bidra?  

TRESEKTORIELL 
SAMVERKAN
Berättarministeriet finansieras 
genom en tresektoriell 
samverkan mellan privat, 
offentlig och ideell sektor. Med 
hjälp av partnerskap med företag 
och anslag från fristående 
finansiärer, IOP (idéburet 
offentligt partnerskap), pro 
bono-partner och volontärer 
kan vi fortsätta vår verksamhet. 
Berättarministeriet har 90-konto 
och är medlemmar i Giva Sverige. 

Programmen innehåller vad man 
kallar öppna frågor, det vill säga 
frågor som saknar givna svar och som 
utmanar eleverna att tänka själva 
och att skapa. Genom att eleverna 
erbjuds flera sätt att ge uttryck för 
sina tankar – i tal, i skrift och i bild 
– kan alla delta, oavsett språklig 
nivå och förmåga. Självreflektion, 
problemlösningsförmåga och 
kritiskt tänkande är centrala 
begrepp i Berättarministeriets 
program, liksom i läroplanen. De 
flesta elever förstår naturligtvis att 
det som pågår är fiktion, men de 
väljer att delta eftersom miljön är 
fantasieggande, trygg och tillåtande. 
Hos Berättarministeriet lämnar 
eleverna den förutsägbara tillvaron 
och blir fria i tanken. Vår övertygelse 
är att fantasi och nyfikenhet är de 
bästa förutsättningarna för ett lustfyllt 
lärande. 

AGENDA 2030 
Berättarministeriet verkar aktivt 
för de globala målen i Agenda 
2030 med störst anknytning till 
Hälsa och välbefinnande (3), God 
utbildning för alla (4), Minskad 
ojämlikhet (10), Hållbara städer 
och samhällen (11) samt Fredliga 
och inkluderande samhällen (16).

BERÄTTANDE FÖRENAR OSS ÖVER TID OCH 
RUM, SKAPAR OVÄNTADE MÖTEN MELLAN 

MÄNNISKOR, FÅR OSS ATT TRÄDA IN I 
VÄRLDAR VI INTE KÄNDE TILL. 



TIDSLINJE
2021 fyllde Berättarministeriet 

tvåsiffrigt, vilket firades 
med jubileumsskriften 

Berättarministeriet – 10 år 
i demokratins tjänst, som 

dokumenterar stiftelsens första 
tio år i ord och bild. Här är 

några höjdpunkter …
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DEN SVENSKA SKOLAN

DEN SVENSKA SKOLAN – FRÅN 
JÄMLIKHET TILL SEGREGATION 
När den svenska skolan kommuna-
liserades 1991 var den erkänt ett av de 
bästa skolsystemen 
i världen, och kanske det allra mest 
likvärdiga. Men detta är i grunden 
förändrat i dag. 

I takt med bostadssegregationen 
har också den svenska skolans 
förutsättningar och därmed behov 
förändrats. Bostadssegregationen 
har fått långtgående konsekvenser 
för hela skolväsendet. Skillnaderna 
i studieresultat har en allt tydligare 
korrelation till elevernas bakgrund. 
Föräldrarnas socioekonomiska 
förutsättningar 
påverkar 
elevernas 
skolgång mer 
och mer.

SKOLANS 
BETYDELSE 
FÖR 
INDIVIDEN 
Forskning pekar på att längre 
skolutbildning har tydligt positiva 
effekter på folkhälsan. Men 
hur är det med det omvända? 
Vilka blir konsekvenserna av ett 
skolmisslyckande? 

 I Socialstyrelsens Social 
rapport 2010 finns samlad data 
om ungdomar som hamnat i 
kriminalitet, drogmissbruk, långvarigt 
bidragsberoende eller tagit sitt liv. 

I rapporten försöker man se vad 
som kan identifieras som riskfaktorer, 
och vilka bakgrundsfaktorer som är 
kännetecknande. 

på samhället och demokrati som 
styrelseskick. Den liberala demokratin 
och dess folkvalda hämtar sitt mandat 
ur folkviljan, vilken manifesteras 
genom allmänna val. Ett stort 
valdeltagande, en upplyst befolkning 
och ett levande offentligt samtal 
där alla kan delta är grunden för 
att medborgarna ska kunna göra 
genomtänkta och upplysta val. Skolan 
är den institution som bäst kan säkra 
att varje barn får en god och jämlik 
utbildning, och därmed förutsättningar 
att aktivt delta i samhällslivet.  
Genom bildning möjliggörs en själslig 
resa för individen.

Vad analysen visar är att den 
enskilt största riskfaktorn är ett 
skolmisslyckande. De elever som 
lämnade grundskolan med inga eller 
ofullständiga betyg löpte markant 
större risk att hamna i svåra problem 
och missbruk. Effekten av ett 
skolmisslyckande är långt mycket 
större än effekten av socioekonomisk 
bakgrund. Den viktigaste skydds-
faktorn för en ung människa är en 
god och jämlik utbildning och en 
skola som förmår att uppfylla sitt 
kompensatoriska uppdrag.

SKOLANS BETYDELSE FÖR 
DEMOKRATIN 

DEN VIKTIGASTE 
SKYDDSFAKTORN FÖR 
EN UNG MÄNNISKA ÄR 

EN GOD OCH JÄMLIK 
UTBILDNING. 

En bristande 
skolbakgrund 
riskerar 
att inverka 
negativt på 
individens 
självbild och 
uppfattning, 
men också 
hens syn 

EFFEKTEN AV ATT INTE FÅ 
GYMNASIEBEHÖRIGHET ÄR 
LÅNGT MYCKET STÖRRE ÄN 

EFFEKTEN AV SOCIOEKONOMISK 
BAKGRUND.



PANDEMINS EFFEKTER PÅ EN 
LIKVÄRDIG UTBILDNING FÖR 

ALLA BARN  

Skolans kompensatoriska uppdrag 
– att alla elever oavsett bakgrund 
får en likvärdig utbildning – möter 
stora utmaningar. Elever blir alltmer 
uppdelade efter socioekonomisk 
bakgrund. Föräldrarnas utbildnings-
bakgrund och inkomstnivå avgör i 
hög grad elevers skolresultat, både för 
utlandsfödda och elever med svensk 
bakgrund.   

OECD slår i rapporten Improving 
Schools in Sweden: An OECD 
Perspective 
(2015) fast att 
den bristande 
likvärdigheten 
mellan skolor 
i Sverige 
påverkar både 
kvaliteten på 
undervisningen 
och jämlikheten 
negativt. 
Vidare menar OECD att det svenska 
skolsystemet inte kan hantera 
de negativa effekter valfrihet och 
konkurrens lett till.   

Utöver segregationens negativa 
effekter på skolans kompensatoriska 
uppdrag har elevernas och 
skolpersonalens förutsättningar 
påverkats av pandemin. Skolverkets 
rapport Covid-19-pandemins påverkan 
på skolväsendet (2020) visar att 
pandemin riskerar att förstärka 
den redan bristande likvärdig-
heten i skolan, och har lett till 
ökad frånvaro bland både lärare 
och elever vilket riskerar att leda 

till såväl utbildningstapp som hög 
arbetsbelastning för lärare.   
Pandemin har dessutom inneburit 
sociala och psykiska konsekvenser för 
många elever, som oro, isolering och 
begränsade möjligheter till aktiviteter 
utanför skolan. Mindre studievana 
elever och elever i behov av stöd har 
många gånger påverkats mer än 
andra. Det är tydligt att pandemin har 
haft en negativ inverkan på skolans 
förmåga att, utifrån olika elevers 

skilda förut-
sättningar, 
tillgodose 
deras behov 
av en skolgång 
som främjar 
språk- och 
kunskaps-
utveckling. 
Det finns 
därför ett 

stort behov av fortsatta åtgärder för 
att motverka risken för kunskapstapp 
och för att stärka det hälsofrämjande 
arbetet. Hälften av de kommunala 
huvudmännen uppger att nyanlända 
elever och elever med bristande 
kunskaper i svenska är prioriterade 
grupper för extra stöd. För att 
motverka pandemins negativa effekter 
på skolan efterfrågas läromedel, 
kompetensutveckling och stödmaterial. 
Det är här Berättarministeriet kan 
bidra.   BERÄTTARMINISTERIET 

BIDRAR TILL ATT MINSKA 
PANDEMINS NEGATIVA 

EFFEKTER. 

FÖRÄLDRARS 
UTBILNINGSBAKGRUND 

OCH INKOMSTNIVÅ 
AVGÖR I HÖG GRAD 

ELEVERS 
SKOLRESULTAT



MÖT ÅRETS PENNSVÄRD 

2021 års mottagare av 
Pennsvärdet är Cristina Kullberg, 
lärare på Långmosseskolan i 
Göteborg, och Ulrica Ambrosius, 
lärare på Oxhagsskolan i Kista. 
Två mycket värdiga vinnare 
som ger sina elever de bästa 
förutsättningar för att lyckas med 
sin skolgång.  
 
JAG LITAR PÅ ATT MINA ELEVER 
KAN LYCKAS
Ulricas främsta inspirationskälla är 
hennes elever. Nyfikna, arbetsvilliga, 
glada, frågvisa och läsande! 
I Ulricas klass finns det alltid en 
bok man läser tillsammans, för att 
ge alla förutsättningar för en god 
läsförståelse. Till exempel genom 
”sitting drama”, där några elever 
spelar karaktärer ur boken och de 
andra ställer frågor till dem. Eller som 
en tidigare elev som nu går i nian sa: 
”De bästa stunderna var när vi läste. 
Jag minns varenda bok vi läste under 
hela mellanstadiet.” 

Vad utmärker din pedagogik? 
Då nästan alla mina elever är 
andraspråkselever är det språk- och 
kunskapsutvecklande arbetet centralt 
för mig. Eleverna ska ha den stöttning 
de behöver i alla ämnen för att förstå 
de texter och det talade språk de 
möter i skolan. Det är också viktigt att 
eleverna vet, och litar på, att vi vet att 
de kan lyckas. 
 
Vad driver dig i ditt läraryrke? 
Att se eleverna utvecklas 
kunskapsmässigt och växa som 
människor under de tre år vi har 
dem på mellanstadiet är en oerhörd 
drivkraft och en otroligt stor glädje. 

Att arbeta i team med lika drivna 
kollegor gör glädjen ännu större. 
 
Vad betyder en utmärkelse som 
Pennsvärdet? 
Det betyder så mycket att som lärare 
i socioekonomiskt utsatta områden bli 
uppmärksammad på det här sättet. 
Det känns verkligen hedrande och är 
ett kvitto på att vi gör skillnad för våra 
elever. 
 
ALLA BARN ÄR VÅRA 
GEMENSAMMA BARN
Att få undervisa i en lärmiljö med 
plats för alla, oavsett funktionella 
olikheter, trosuppfattning och social 
bakgrund, betraktar Cristina som 
en stor inspirationskälla. Genom att 
öva på att ställa frågor, ifrågasätta, 
berätta och lyssna på andra utrustar 
hon sina elever med verktyg som 
hjälper dem att bygga upp och 
behärska det svenska språket. Hennes 
elever utvecklas hela tiden och inte 
sällan glömmer de bort att ta rast för 
att det de håller på med är så roligt 
och meningsfullt. Atmosfären i hennes 
klassrum andas lugn, trygghet, tillit 
och glädje, och att eleverna trivs i 
skolan och med sin lärare går inte att 
ta miste på. 
 
Vad utmärker din pedagogik? 
Jag jobbar med skriv- och läsprocessen 
tidigt. Det är viktigt att eleverna får 
verktyg för att bygga och behärska 
svenska språket, skriftligt och 
muntligt. Det leder till att de blir 
medvetna om olika sätt att använda 
språket på ett tidigt stadium. Jag vill 
bidra till ett samhälle där alla trivs 
och mår bra, och har möjlighet att 
vara med och påverka. Kunskaper, 

”PENNSVÄRDET BEKRÄFTAR ATT 
JAG ÄR PÅ RÄTT SPÅR.”    

PENNSVÄRDET

 är vår årliga utmärkelse 
till lärare som verkar i 

socioekonomiskt utsatta områden. 
Lärare som stärker sina elevers 
språkförmåga, kreativitet och 

kritiska tänkande. Priset består 
av ett stipendium på 25 000 kr 
och en silverbrosch formgiven 

av Aviva Scheiman. 

Ulrica Ambrosius och Cristina Kullberg 



färdigheter och ett väl fungerande 
språk öppnar dörrar som leder till 
positiva möten, dialog, reflektion och 
diskussion. Det är min drivkraft i min 
lärargärning.  
 
Vad betyder en utmärkelse som 
Pennsvärdet? 
Pennsvärdet bekräftar att jag är på 
rätt spår. Att jobbet jag utför bidrar 
till att förmedla kunskap och förbereda 
eleverna för att aktivt delta 
i samhällslivet.     

 ”Grattis till den här fina 
utmärkelsen”, sa utbildningsminister 
Anna Ekström i sin hälsning till årets 
Pennsvärd. Vi kan bara instämma och 
tacka för det fantastiska arbete de gör. 

Alla Pennsvärdetmottagare samlade: Lana Dervisic (2020), Ulrica Ambrosius (2021), Pavlina Spanos (2019), 
Jenny Söderhjelm Larsson (2018) och Cristina Kullberg (2021). 

”DET BETYDER SÅ MYCKET ATT SOM 
LÄRARE I SOCIOEKONOMISKT UTSATTA 

OMRÅDEN BLI UPPMÄRKSAMMAD PÅ 
DET HÄR SÄTTET.”

Berättarministeriets bokförlag har 
publicerat 921 nya författare!

 Alla barn som 
kommit till oss har 

blivit sedda och 
uppmuntrade av en 
vuxen. I snitt har vi 
varit en volontär per 

2,5 barn. 

           Regeringen instiftade 
Läsrådet, en aktör 

inom det läsfrämjande 
arbetet i hela Sverige. 
Berättarministeriets 

generalsekreterare Dilsa 
Demirbag-Sten är en av 

ledamöterna.

921
TRE SAKER VI VILL LYFTA 
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lärare har kommit med 
sin klass till oss. 100 % 
av dem rekommenderar 

Berättarministeriet 
till en kollega!

92

Pennsvärdet, Berättarministeriets 
lärarpris, delades ut för fjärde året 

i rad. Utbildningsminister Anna 
Ekström sände sin hälsning till årets 
Pennsvärd: Cristina Kullberg, lärare 

på Långmosseskolan i Göteborg, 
och Ulrica Ambrosius, lärare på 

Oxhagsskolan i Stockholm.  

PENNSVÄRDET

96 % av de aktiva 
volontärerna tycker 
att uppdraget känns 

meningsfullt och 
rekommenderar andra att 

bli volontärer.



MÖT STYRELSELEDAMOT 
ANDERS LAGO

Anders Lago har varit 
kommunstyrelseordförande 
i Södertälje och förbunds-
ordförande för HSB, och han är nu 
bland annat förbundsordförande 
för riksförbundet FUB. Anders är 
känd för sitt engagemang i asyl- 
och flyktingfrågor och för att få 
fler människor i arbete. Han var 
en av dem som tog initiativ till 
det första utbildningscentret i 
Södertälje och sitter sedan 2013 
i Berättarministeriets styrelse. 

Varför är du engagerad 
i Berättarministeriet? 
Det kommer från mitt 
samhällsengagemang. Jag har bott 
i Södertälje sedan 1980-talet, och jag 
har sett segregationen och vad den gör 
med våra samhällen. Vi har övergett 
förorterna med högt socioekonomiskt 
index. Grunden för mitt engagemang 
är att det finns en massa barn och 
unga som vi inte har gett möjlighet 
att utvecklas. Jag tror vi tänker helt 
fel. Unga människor som kommer till 
Sverige kommer att leva här i 50–60 
år. Det är väl investerade pengar att 
ge dem en bra start. 

Mitt första möte med 
Berättarministeriet var när jag 
arbetade som kommunalråd i 
Södertälje. Vi hade etablerat Tom 
Tits, ett science center där barn och 
unga på ett lekfullt sätt får interagera 
med naturvetenskap och teknik. När 
Dilsa Demirbag-Sten presenterade 
Berättarministeriet såg jag det som en 
motsvarighet inom humaniora: ett sätt 
för barn att på ett lekfullt sätt komma 
i kontakt med litteratur och konst.
 

Hur ser du på framtiden? 
Jag tycker att Berättarministeriet 
är en bra organisation och vill gärna 
hjälpa till att utveckla verksamheten, 
som jag uppfattar att lärarna ser 
som ett verkligt stöd. Det finns ett 
nytänkande inom vår pedagogik – ett 
fokus på lust och nyfikenhet. Jag tror 
också att det är bra att vi utvecklar 
den här typen av samverkansformer 
mellan kommuner, näringsliv, 
civilsamhälle och, inte minst, 
volontärer. Se på folkbildningsrörelsen, 
nykterhetsrörelsen och så vidare. 
Jag tycker att Sverige har hamnat 
på efterkälken när det gäller 
civilsamhällets roll, jämfört med 
exempelvis Frankrike eller Spanien. 

Under våren 2021 genomförde vi 
en digital volontärvecka där vi 
erbjöd både grundutbildningar 

och fördjupande fortbildningar till 
såväl befintliga som nya volontärer. 

Totalt deltog 257 personer.

Berättarministeriet genomförde, 
på uppdrag av Skolverket, 
en pilotstudie av nationellt 

undervisningsstöd och material för 
lustfyllt lärande i skolor med högt 

socioekonomiskt index och stor andel 
elever med annat modersmål än 

svenska. Syftet var att undersöka 
förutsättningarna för en nationell 
spridning av undervisningsstöd. 

VOLONTÄRVECKAN

PILOTSTUDIE 

VÄLDIGT TILLÅTANDE KLIMAT DÄR ELEVERNA 
FÅR KÄNNA SIG VIKTIGA OCH VÄRDEFULLA. 

– lärare i Hagsätra
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MÖT EN VOLONTÄR

Olivia Spångberg är en av de 155 
nya volontärer som utbildats under 
2021. Olivia är 25 år och pluggar 
till gymnasielärare i svenska 
och svenska som andraspråk på 
Stockholms universitet. Vi fick en 
liten pratstund efter hennes första 
avslutade pass som volontär:
 – Jag hade haft koll på 
Berättarministeriet ett tag och 
känt att wow, det här måste jag 
testa.

Jag tycker att det är väldigt kul 
med skrivande och berättelser, och 
jag gillade att det verkar finnas en 
sån glädje och ett sånt engagemang 
i verksamheten. Jag tror att det är 
givande för barnen att man gör det 
på ett roligt sätt, och att samtidigt 
hela pedagogiken är inbyggd. Just 
den här glädjen i att få skriva 

själv och få prova sina tankar, att 
det inte finns något rätt eller fel, 
utan att det bara är fantasin vi 
fokuserar på, och det lustfyllda 
i skrivandet. 

Känslan efter mitt första pass 
är att jag känner mig jättetaggad 
och att det har varit så roligt. Jag 
längtar efter att komma hit nästa 
vecka igen. Min favoritdel av passet 
var den gemensamma berättelsen. 
När barnen nästan hoppade och 
sträckte sig upp med armen så 
högt dom bara kunde, för alla var 
så engagerade och ville berätta om 
just sin idé som skulle vara med i 
berättelsen. Men också sen i slutet 
när dom inte kunde slita sig, utan 
bara satt och skrev och skrev och 
skrev.

nya volontärer har utbildats.
155 lärare som gick ett 

skolprogram 2021 ser 
Berättarministeriet 

som ett stöd i 
undervisningen. 

8/10 

AKADEMIBOKHANDELN 

Vi är stolta och glada över att 
Akademibokhandeln valt att bli ny 

huvudpartner till Berättarministeriet. Förutom 
att vara med och finansiera vår verksamhet 

hjälper de oss att nå ut med kommunikation till 
sin stora, läsintresserade publik. Under hösten 
gästades till exempel Akademibokhandeln på 

Mäster Samuelsgatan i Stockholm av en 
Alien Supermarket Pop Up Store. 

3
föreläsningar i 
samarbete med 
Folkuniversitetet: 
Boken som barriär, 
Gängkriminalitet 
och Utan läsande, 
inget skrivande.  

MÖTET MED BARNEN 
ÄR FANTASTISKT. DET 

TILLSAMMANS MED VETSKAPEN 
ATT VI GÖR SKILLNAD 

MOTIVERAR MIG.
– volontär i Göteborg
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MÖT EN MEDARBETARE

Angelina Drakopoulos är 
projektledare och pedagogiskt 
ansvarig på Berättarministeriet. 
Sedan Angelina började på 
Berättarministeriet, för fyra 
år sedan, har hon fördjupat sin 
kompetens inom pedagogik och 
metod, vilket lett fram till den 
roll hon har idag.

Vad jobbar du med?
Jag har jobbat på BM sedan 
maj 2018; i snart fyra år. Jag 
jobbar som projektledare och 
pedagogiskt ansvarig, men 
har tidigare även jobbat flera 
år som utbildningsledare på 

utbildningscentret i Göteborg. 
I min roll har jag ett övergripande 
ansvar för pedagogik och storytelling 
– allt från programutveckling till 
implementering och kvalitetssäkring. 
Jag jobbar nära våra kollegor i 
utbildningscentren, och följer även 
upp det dagliga arbetet 
i programverksamheten.

Hur kan en dag på Berättarministeriet 
se ut för dig?
En av de bästa sakerna med 
Berättarministeriet är att dagarna 
är väldigt varierande. Jag jobbar 
dagligen med olika projekt: planerar 
lärarfortbildningar, gör justeringar 

i program utifrån lärares feedback 
och planerar lärar- och elevaktiviteter 
inför kommande termin. Ofta 
tillbringar jag förmiddagen med 
skolprogram i utbildningscentret, där 
jag finns som stöd för nya och gamla 
kollegor. 

Varför sökte du dig till BM?
Berättarministeriet för mig är en 
plats där människor möts för att 
hitta konstruktiva lösningar på ett 
växande samhällsproblem. Syftet, 
tillsammans med vår metod, gör 
Berättarministeriet 
till en kreativ, 
framåtblickande 
och positiv kraft 
som gör skillnad 
för människor 
varje dag. Barn får 
chans att växa och 
tillägna sig språket, 
och lärare får ett 
stöd i sitt dagliga 
arbete som gör 
dem lite mindre 
ensamma med utmaningarna i skolan. 
Jag sökte mig till Berättarministeriet 
för att få vara en del av en positiv 
utveckling när det parallellt blåser 
kalla vindar i många andra delar av 
samhället. 

Vad är roligast med ditt jobb?
Att få möta alla människor som 
på något sätt är involverade i 
Berättarministeriets verksamhet 
– barn, lärare, volontärer, partner, 
kollegor och många andra. Alla dessa 
människor gör att min värld växer lite 
varje dag.
 
Vad är mest utmanande med ditt jobb?
En av de mest utmanande sakerna är 
nog frustrationen över att inte räcka 
till. Vi pratar dagligen med skolor och 

vet att behovet av stöd är så mycket 
större än vad vi i nuläget kan bidra 
med. Det blir viktigt att vara uthållig, 
att inte ge upp och att påminna sig 
om att vi är många som arbetar 
mot samma mål. Inte minst under 
pandemin, när verksamheten periodvis 
legat nere, har det varit viktigt att 
påminna sig om varför vi finns och 
vilken skillnad vi gör för lärare och 
barn. 

Var hoppas du att Berättarministeriet 
befinner sig om fem år? 

Då hoppas jag på 
tre saker:
1. Berättar-
ministeriet 
fortsätter sitt 
samarbete med 
Skolverket och 
kan finnas som 
stöd för fler 
skolor med stort 
behov i hela 
Sverige, både 

med fysiska och digitala program och 
fortbildningsinsatser. 

2. Om fem år har Berättarministeriet 
fördjupat sitt samarbete med 
olika lärosäten, och det görs 
bland annat följeforskning på 
vår metod. BM är också en 
integrerad del av lärarstudenternas 
verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU).

3. Berättarministeriet har dessutom 
minst tredubblat sin volontärstyrka, 
vilket innebär att vi har en än högre 
vuxentäthet och kvalitet på våra 
program. BM som folkrörelse sprider 
sig och engagerar fler i samhället, och 
vi har bra spridning av volontärer från 
olika delar av landet och samhället.

”MIN VÄRLD VÄXER 
LITE VARJE DAG.”

”JAG SÖKTE MIG TILL 
BERÄTTARMINISTERIET 

FÖR ATT FÅ VARA EN 
DEL AV EN POSITIV 

UTVECKLING”



RESULTATRÄKNING FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag 
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande 
resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31   

   6 449 003 6 160 422
   7 442 014  9 061 911
   2 488 245   609 011
        33 950  27 042

 
 16 413 212  15 858 386

-12 824 088  -11 504 069
  -1 527 971  -1 643 559
     -627 621  -628 000
-14 979 680  -13 775 628

   1 433 532  2 082 758

              -46 -1 265
    -46  -1 265

 
   1 433 485  2 081 493
  
   1 433 485  2 081 493

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

0  4 083 236
  1 433 485
0  5 516 722

Förslag till disposition av årets resultat 
Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att i ny räkning överförs: 

5 516 722 

5 516 722

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt dess ekonomiska ställning per 
2021-12-31 och 2020-12-31 framgår av följande resultat- och balansräkningar 
samt noter.

Berättarministeriet är en allmännyttig stiftelse som har 90-konto och är 
medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige. Det innebär att verksam-
heten årligen granskas och att det finns tydliga krav på hur stiftelsen får 
använda sina pengar. Bland annat måste minst 90 procent av kostnaderna 
användas för att främja ett allmännyttigt ändamål – i Berättarministeriets 
fall utbildning samt omsorg av barn och unga. Dessutom får ett ekonomiskt 
överskott inte vara för stort under ett år, minst 75 procent av intäkterna 
måste under året användas till att främja det allmännyttiga ändamålet. Om 
kostnaderna ett år är lägre än intäkterna så förs hela det beloppet över till 
nästa års räkning. Ett ekonomiskt överskott ett år kommer med andra ord 
att användas under kommande år till det allmännyttiga ändamålet. 

Balanserat resultat

Summa



BALANSRÄKNING 2021 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Konst

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

2 702 806  625 000
   140 349  29 833
     51 708  17 738

   833 416       853 769
3 728 279  1 526 340
  
  
3 118 958  3 918 296
3 118 958  3 918 296
  
6 847 237  5 444 636
  
6 879 360  5 539 496

         0  72 745
32 123  22 115
         0              0   
32 123  94 860
  
32 123  94 860

Eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

2021-12-31 2020-12-31

4 083 237 2 001 744
1 433 485 2 081 493
5 516 722 4 083 236

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

   
   437 161 763 582
    0  0
    0  0
   454 927 375 470
   470 550 317 207
1 362 638 1 456 259
  
6 879 360 5 539 496

2021-12-31 2020-12-31



FRAMÅTBLICK – ÖNSKAD 
EFFEKT PÅ KORT OCH LÅNG SIKT  

STÖRRE VALFRIHET FÖR LÄRARE 
OCH ÖKAD KAPACITET ATT 
STÖTTA FLER SKOLOR 
För lärare och elever som inte kunde 
besöka våra utbildningscenter under 
pandemiperioden har vi pilotutvecklat 
digitala versioner av programmen. Det 
innebär större möjlighet och flexibilitet 
för lärarna och arbetslagen. De digitala 
versionerna kan dessutom genomföras 
även vid omvärldsförändringar som 
pandemier och liknande, vilket stärker 
säkerheten att finnas närvarande för 
skolor också när förutsättningarna 
förändras.

De digitala versionerna innebär att 
Berättarministeriets kapacitet att 
erbjuda lärare och elever i skolor med 
högt socioekonomiskt index läromedel 
och stöd ökar. De digitala versionerna 
av våra program utvecklas med 
likvärdig kvalitet som de traditionella 
och innebär fortsatt att läraren har 
tillgång till närvarande vägledning och 
kollegialt lärande genom lärarkollegor 
och Berättarministeriets pedagoger. 

Under 2022 kommer skolor med högt 
socioekonomiskt index i Stockholm och 
Göteborg, samt kranskommuner, att 
erbjudas gratis skolprogram. Under 
året påbörjas också arbetet med att 
etablera ett utbildningscenter i Malmö. 
Detta innebär att vi redan under 
2022 kommer att nå ut med våra 
skolprogram till betydligt fler elever än 
tidigare. 

Under de kommande åren planeras 
antalet program som erbjuds i digital 
version att utökas parallellt med 
vidareutveckling av programmen 
utifrån lärarnas systematiska 
utvärdering av effekten för en 
språk- och kunskapsutvecklande 
undervisning. På längre sikt betyder 
det att vi kommer att kunna erbjuda 
våra kostnadsfria skolprogram till 
skolor med högt socioekonomiskt 
index oavsett var i Sverige de befinner 
sig och därmed fortsätta arbetet mot 
ett Sverige där alla barn, oavsett 
bakgrund, har tillgång till en god och 
jämlik utbildning.

UTVÄRDERING OCH 
KVALITETSSÄKRING

Berättarministeriet har i tio års tid 
dagligen mött lärare på skolor med 
högt socioekonomiskt index. I slutet 
av varje termin utvärderas innehåll 
och upplägg i skolprogrammen 
tillsammans med deltagande lärare. 
Samtliga lärare svarar på en enkät 
som berör innehåll, upplägg och elev-
resultat. Utvärderingen genomförs i 
samarbete med Ramboll Management 
Consulting. Kvantitativa mål för 
kompetensutvecklingen och stöd-
materialet är 
att 85 procent 
av deltagarna 
rekommenderar 
programmen 
till en kollega, 
samt att minst 
9 av 10 deltagande lärare anser att 
programmen är ett stöd 
i undervisningen. 

Lärarnas samlade erfarenhet i 
form av exempel från den dagliga 
undervisningen, reflektioner kring 
utövandet och specifika behov ligger 
till grund för alla Berättarministeriets 
kompetensutvecklande insatser. På 
så vis sker ett kollegialt lärande, 
inte bara mellan kollegor i den egna 
skolan utan i en större grupp lärare 
som delar liknande utmaningar och 
förutsättningar. 

 Över 5 000 lärare har genomfört, 
utvärderat och tillsammans med 
Berättarministeriet utvecklat 
programmen under tio års tid för 
att de ska möta skolornas komplexa 
behov och främja elevernas språk- 
och kunskapsutveckling, oavsett 
förkunskaper. Från november 2011 
till och med december 2021 har 58 000 
elever deltagit i Berättarministeriets 
skolprogram. 

Samtliga läromedel, stödmaterial 
och kompetensutvecklande insatser 
utvecklas med utgångspunkt i 
skolornas och lärarnas uttryckta 
behov, utifrån de specifika 
förutsättningar som råder i 
områden med högt socioekonomiskt 
index. Materialet och insatserna 
utvecklas enligt Berättarministeriets 
utvärderingsmetoder samt de teorier 
och den beprövade erfarenhet som 
ligger till grund för programmen. 

Även 
utbildnings-
momenten 
utvecklas 
efter kritisk 
granskning 
av och 

synpunkter från professionen. Våra 
pedagoger utvecklar programmets 
läromedel (lärar- och elevmaterial) 
i samråd med och på förfrågan av 
professionen. För att säkerställa 
att programmet blir relevant 
och ändamålsenligt genomförs 
informationsträffar med lärare och 
analys av tidigare lärarenkäter innan 
utvecklingen av ett nytt läromedel 
påbörjas. Utgångspunkten är att 
utveckla elevernas kunskaper i, och 
om, svenska språket med förankring 
i kursplanen och på ett sätt som svarar 
mot kursplanens kunskapskrav för 
respektive årskurs. När en första 
prototyp av programmet finns färdig 
testas det i en pilotomgång som 
utvärderas och justeras. Därefter 
genomförs ytterligare en pilotomgång 
som även den utvärderas och justeras 
innan skolprogrammet kan rulla ut 
i full skala.  

ÖVER 5 000 LÄRARE 
HAR UTVÄRDERAT

 PROGRAMMEN.



PARTNER 
En förutsättning för att Berättarministeriet ska kunna verka 
för alla barns rätt till språk och kreativitet är våra partner. 
Vi vill rikta ett stort, varmt och djupt känt tack för ert stöd.  

HUVUDPARTNER 
Akademibokhandeln 
Bonniers Familjestiftelse  
Cancerfonden 
Catarina och Sven Hagströmer  
Familjen Robert Weils Stiftelse  
Göteborgs stad  
Platzer Fastigheter Holding AB  
Stenastiftelsen  
Stiftelsen Göteborgs barnhus 
Stockholms stad  

PROGRAMPARTNER  
Hallwylska museet  
Världslitteraturhuset bibliotek

Göteborg  

PRO BONOPARTNER  
Bonnierförlagen 
CloudScience International AB  
DNAB  
Kanter Advokatbyrå 
Koncept Stockholm  
Pocketshop 
Ramboll Management Consulting  

PROJEKTPARTNER 
Folkuniversitetet 
Karolinska Institutet  
KTH  
Vinnova 
 

FAKTARUTA

Berättarministeriet är en icke vinstdriven, politiskt 
och religiöst obunden stiftelse. Verksamheten 
är möjlig tack vare nära samverkan mellan 

tre sektorer: privat, offentlig och ideell sektor. 
Berättarministeriet finansieras med hjälp av anslag 
från fristående finansiärer och genom partnerskap 
med företag som går in med rörligt kapital under 
minst ett år. Samverkan med det offentliga sker 
genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) 

med Stockholms stad och Göteborgs stad. 
Partnerskapet innebär finansiering tre år i taget 

och en nära samverkan kring Berättarministeriets 
uppdrag med respektive skolförvaltning. Våra pro 
bono-partner bidrar med sin tid och yrkesexpertis 

utan kostnad.




