Om Berättarministeriet
I korthet
Berättarministeriet, grundat 2011, är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och
religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är
trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.
Stiftelsen är en riktad insats för elever och lärare i socioekonomiskt utsatta
områden. Verksamheten driver utbildningscenter för barn och unga, med
stort fokus på stöd till lärare i årskurserna 2 till 5, bland annat genom nya
lärandemiljöer samt genom utveckling av pedagogiska, kostnadsfria och
kreativa läromedel förankrade i läroplanen.
Berättarministeriets utbildningscenter
Idag finns tre utbildningscenter förlagda i Stockholm: Hagsätra, Stockholm:
Husby, samt Gamlestaden i Göteborg. Husby öppnade 2013, Hagsätra 2015
och Göteborg 2017. Placeringen av utbildningscenter sker på uppdrag av den
aktuella kommunen och är behovsriktat. Behovskriterierna baseras på
offentlig statistik om upptagningsområdenas socioekonomiska faktorer där
arbetslöshet, bostadsområdenas medelinkomster och föräldrars
utbildningsbakgrund är centrala. I tillägg till detta kartläggs antalet grundskolor
för ett aktuellt upptagningsområde och officiella skolresultat och dess trender
följs kontinuerligt. Behovskriterierna utgår från internationell forskning om
direkta eller indirekta relationer mellan socioekonomiska faktorer och barns
skolgång.
Antal skolor som ingår i Berättarministeriets upptagningsområden:

Husby

49

Hagsätra

35

Göteborg

38

Totalt:

122

Avsiktsförklaring
Ryggraden i en utvecklad demokrati är ett fungerande och välmående
utbildningsystem. Kvaliteten på utbildningen i ett land är en tydlig indikator på
nationens långsiktiga välstånd. En jämlik och god utbildning är även den mest
effektiva insatsen mot mänsklig alienation som kan få enskilda individer att
vända samhället ryggen och förlita sig på extremism, våld och hat. Språket är
vårt främsta kommunikationsredskap i relation till våra medmänniskor och form
för kunskapsackumulation och överföring till nästa generation. Sverige har en
stark skriftkultur. Förväntningarna på individen om att hen ska kunna söka och
tillgodose sig skriftlig information är, i en internationell jämförelse, höga. Den
som inte kan hitta och navigera i informationsflödet riskerar att hamna vid sidan
av samhället. Kopplingarna mellan en likvärdig skola, den socioekonomiska
rörligheten i samhället och medborgarnas tilltro till demokrati som
samhällsystem och meritokrati är stark. Obligatorisk grundskola och rätten till
gratis universitetsutbildning har lyft Sverige från att vara ett fattigt land i norr
till en av världens mest framgångsrika och framstående demokratier. Sverige
har sedan mitten av 1900-talet haft ett tydligt fokus på barnens utbildning och
den svenska skolan sågs internationellt länge som föredömligt. Möjligheterna
att göra en klassresa var stora i Sverige och resten av den fria världen. Detta
har förändrats och utvecklingen är oroväckande. De senaste PISArapporterna
har väckt stor uppmärksamhet i Sverige och bidragit till att lyfta skolan och
lärarens roll på den politiska agendan. Huvudansvaret för våra barns utbildning
ligger på skolan och lärarna har fått vårt gemensamma förtroende och
mandat att ge våra barn avgörande kunskaper, stärka deras kritiska tänkande
och förmågor att erövra ny kunskap. Men även om barnens utbildning är
skolans ansvar så bör det vara allas vår prioritering då det är av största vikt
för samhällsutvecklingen. Vi behöver samverka bortom traditionella sektorer,
positioner och ramar för att gemensamt stötta lärarna att vända utvecklingen så
att inte fler barn definieras av föräldrarnas arv och utanförskap.
Berättarministeriets uppdrag är att i områden med hög arbetslöshet:
•På ett lustfyllt & kreativt sätt inspirera barn & 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 till lärarna

Berättarministeriets verksamhet och metod
Översikt
Berättarministeriet erbjuder skolor i våra upptagningsområden kreativa och
kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra
detskrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är
förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare.
Våra program följer en och samma grundstruktur. Barnen introduceras genom
en noga genomarbetad storytelling, som driver lärandeprocessen, till ett
problem som de ombeds att lösa. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra
utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter
lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget
Berättarministeriet”. Lärarna närvarar men deltar inte aktivt när skolklassen
besöker utbildningscenter under första tillfället utan erbjuds istället möjlighet
att observera sin klass och reflektera över elevernas inlärningsprocess.
Lärarna fortsätter sedan driva storyn i klassrummen genom lärarhandledning
och material som lärarna får med programmen. Utbildningscentren tar emot en
till två klasser per dag, fyra dagar i veckan. Gemensamt för alla våra aktiviteter
är att de syftar till att stärka elevens språkkunskaper med storytelling som
drivande tråd och pedagogiskt grepp för att uppmuntra och inspirera till
lärande, skapande och kreativitet.

BM- effekten

Barnet möter:
Arbetslöshet, en stressig hem- och
skolmiljö. Fördomar i politiken.

Barnet möter:
En trygg, välkomnande, kreativ och
stärkande miljö.

Skolan:
Läraren känner av segregationens
effekter i klassrummet.

Skolan:
lärare känner sig sedda och får stöd i
den dagliga undervisningen.

Upptagningsområde:
Stigmatisering och nedmontering av
samhällets närvaro i området.

Upptagningsområde:
Positiva nyheter stärker självbilden
och identiteten.

Omvärld:
Nås av nyheter om ”förorten”.
Segregation bidrar till polarisering.

Omvärld:
Volontärernas positiva kraft engagerar
och bygger broar.

Mer om oss
Användbara länkar
Vår hemsida: Berattarministeriet.se>>
Våra pedagogiska program: Våra program>>
Senaste nyheterna: Pressmeddelanden>>
Berättarministeriet i media: Pressklipp>>
Pressbilder
På Berättarministeriets Flickr-sida hittar du bilder att ladda ned och använda
i sammanhang där Berättarministeriet nämns. Ange alltid fotografens namn i
samband med publicering.
Pressbilder på flickr >>
Talesperson

Presskontakt

Dilsa Demirbag-Sten
Generalsekreterare
Berättarministeriet
dilsa.ds@berattarministeriet.se
070-958 82 04

Fanny Siltberg
Pressansvarig
Berättarministeriet
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073-682 31 25

Sociala medier
Facebook>>
Twitter>>
Instagram>>
Linkedin>>

Våra filmer
Barnen behöver dig - om
volontärskapet>>
Berättarministeriet - stöd
för läraren>>
Imagine – en kortfilm om
fantasins kraft>>
Pennsvärdet 2019 – möt
Pavlina Spanos>>

Mer information
Wikipedia>>

