
Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Välkomna!



Del 1: Lustfylld ordlek 
Tid: 30.11.2022, kl. 9-16 i Helsingfors
Tid: 7.12.2022, kl 9-16 i Vasa

Del2: Skapande dramatik, dramalek och 
gruppstärkande arbete 
Tid: 13.1.2023, kl. 9-16 i Helsingfors
Tid: 20.1.2023, kl 9-16 i Vasa

Del 3: Dansglädje, rytm och rörelse 
Tid: 16.2.2023, kl. 9-16 i Helsingfors
Tid: 23.2.2023, kl 9-16 i Vasa

Del 4: Bild och visuellt berättande 
Tid: 28.3.2023, kl 9-16 i Helsingfors
Tid: 30.3.2022, kl. 9-16 i Vasa
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- Kreativt skapande och socialt lärande. Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder. Fortbildningen består av fyra utbildningsdelar på två olika orter, Helsingfors och Vasa, samt arbete i den egna barn- eller elevgruppen och distansträffar mellan delarna. Vi kommer att behandla olika områden inom konstfostran som stärker utvecklingen av multilitteracitet, kreativitet och mångsidig kompetens hos barn och unga. Genom konst och kreativa sätt att jobba hittar barnen sina egna styrkor och lär känna sig själva och andra. Konst kan användas på olika sätt för att skapa en positiv gruppdynamik och trygghetskänsla. De teman som behandlas är ordkonst, bildkonst, serieteckning, drama och dans ur ett tvärkonstnärligt och praktiskt perspektiv. Ni ska när ni gått fortbildningen ha mer kunskap i hur verksamhetskulturen i era barngrupper kan utformas så att den upplevs trygg och inbjudande där kreativitet och fantasi får utrymme. Detta ökar delaktigheten och förebygger mobbning. Tanken är att vi också mellan varje kursdel i er egen barngrupp ska jobba med något av det vi tagit upp under dagen. Vi samlas på distans mellan varje träff för att återkoppla, diskutera och berätta hur det gått i praktiken. Ha detta bakom örat idag när vi gör de praktiska övningarna, och välj ut något ni vill prova på. Det kan vara en eller flera saker av det vi gör idag och det kan anpassas fritt, det är fritt fram att stjäla kopiera och förbättra allt!!Träffen ordnas: 13.1.2023, kl. 16.00 för Helsingforsgruppen och 17.1.2023, kl.16 för Vasagruppen.



Att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ 
service på svenska inom utbildning och kultur: 

Vision: ”Högklassig utbildning. Livskraftig kultur. 
Meningsfull fritid. På svenska”

Sydkustens landskapsförbund fungerar som en sakkunnig-, 
samarbets-, projekt-, och sekreterarorganisation och arbetar 
tillsammans med våra 16  medlemskommuner och olika 
samarbetsparters 
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- Kort om vår organsiation Sydkusten som håller i trådarna för hela fortbildningen- Sydkustens landskapsförbund arbetar med kultur- och utbildningsfrågor i de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Vi har 16 medlemskommuner. �Vi jobbar mycket med att skapa nätverk och samarbetar över kommun- och sektorgränserna med olika verksamheter som stöder kommunerna. Vi jobbar med frågor av speciell relevans för den finlandssvenska befolkningen. Utbildning, kultur och fritid för barn och unga. Mycket handlar om språkstärkande verksamhet och Sydkusten administrerar förutom Ordkonstskolan också flera läs- och skrivfrämjande projekt. Vi har i år avslutat projektet de finlandssvenska läsambassadörerna, men projektena rätt bok på rätt plats och skrivande skola pågår som bäst. Projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb har som mål att synliggöra småbarnspedagogiken för att göra branschen mera attraktiv.



Ordkonstskolans verksamhet

• Grundläggande konstundervisning

• Kulturskola med hobby för barn, unga och vuxna 
(lågtröskelverksamhet och klubbar i skolor och eftis, 
Finlandsmodellen, Arbis)

• Småbarnsordkonst (ordkonstfostran till daghem, bibliotek och 
familjer, Rimjam, Ordplask, Babypoesi)

• Pedagogik och kompetens (fortbildning, klassordkonst, workshoppar, 
pedagogiskt material)

• Konstformsfrämjande (utvecklings-, lobby- och nätverksarbete)
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Idag kommer vi att bekanta oss med ordkonst som konstform tillsammans med personal från ordkonstskolan och från Wava-institutet. Ordkonstskolan arbetar på många olika sätt om med olika verksamhetsformer.Kärnverksamheten består av ordkonstundervisning. För tillfället går ca 500 barn i ca 40 olika grupper regelbundet i ordkonstundervisning, en gång i veckan. Vi träffas i skolor eller på bibliotek efter skoltid och vi följer en läroplan i grundläggande konstundervisning där deltagarna utvecklas stegvis i olika nivåer enligt ålder och kunskapsnivå.Vi ordnar också annan inte så långsiktig verksamhet i form av olika verkstäder, klubbar i skolor och eftisar t.ex. i samarbete med Arbis eller inom ramen för Finlandsmodellen.Vi erbjuder ordkonst för alla olika nivåer och börjar med de allra minsta i form av Babypoesi, Ordplask, Rimjam och rimlek.En viktig del av verksamheten består av satsning på pedagogisk kompetens för olika yrkesgrupper som jobbar med barn. Vi ordnar fortbildning för klasslärare, småbarnspedagoger, eftisledare, bibliotekarie, ordkonstlärare, m.fl. T.ex. går vi också in i undervisningen och har ordkonst med hela klasser. Ett exempel är Medskapande läsning. Vi utarbetar olika formera av material som stöd för kreativa metoder inom läs och skrivfrämjandet.Eftersom vi är den enda (och faktiskt största) ordkonstskolan på svenska så jobbar vi också mycket med att utveckla konstformen, att få flera aktörer att jobba med ordkonst och att skapa bättre förutsättningar och strukturer för verksamheten. T.ex. att man ska kunna utbilda sig till ordkonstlärare och att det ska bli ett ämne också på akademisk nivå. Medverkar i takorgansitationen Föreningen för ordkonstundervisning i Finland, mm.  



https://ordkonst.fi/sv/bestall/poesifilmer/

https://ordkonst.fi/sv/bestall/bokpaket/

• Ordkonstboken
• Bokpaket åk 1 och 5 och daghem
• Poesifilmer om sinnen och känslor
• Virtuella lektioner
• En bro av poesi

Pedagogiskt material
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Vi har gjort en ordkonst-handbok som går att beställa via ordkonst@sydkusten.fi. �Dessutom har Ordkonstskolan redan i många år samarbetat med olika stiftelser och föreningar som delar ut bokpaket till skolor och dagis. Dels gällande val av innehåll, men också med att utarbeta pedagogiskt material för titlarna. Det här är förstås för att hjälpa lärarna med att jobba mångsidigt med litteraturen och ge dem konkreta verktyg och uppgifter kring böckerna. Just nu jobbar vi med att välja titlar och utarbeta material för ett bokpaket för åk 5. Materialen finns både på webben och som tryckt material och finns tillgängliga för vem som helst, inte bara för dem som fått bokpaketet. Dessutom har vi skapat virtuella lektioner och inspirationsmaterial för åk 1-2 och barn under skolåldern, alltså lättillgängligt videomaterial som pedagogerna kan använda sig av. På detta sätt sprider vi också kunskap om ordkonst som konstform och de metoder och arbetssätt som används inom ordkonsten.

https://ordkonst.fi/sv/bestall/poesifilmer/
https://ordkonst.fi/sv/bestall/bokpaket/


webbsidor

www.ordkonst.fi

www.lasambassadoren.fi

https://ordkonst.fi/sv/bestall/bokpaket/

www.sydkusten.fi/sv/lasningilaget/

www.sydkusten.fi/sv/skrivandeskola/

www.sydkusten.fi

www.eftis.fi

http://www.ordkonst.fi/
http://www.lasambassadoren.fi/
https://ordkonst.fi/sv/bestall/bokpaket/
http://www.sydkusten.fi/sv/lasningilaget/
http://www.sydkusten.fi/sv/skrivandeskola/
http://www.sydkusten.fi/
http://www.eftis.fi/


Ord + konst
• Ordens och berättelsernas konst
• Skapa, leka, läsa, skriva, berätta och 

lyssna med ord, med språket
• Konst som kreativitet och lek utvecklar 

empati, tolerans, fantasi, uttrycksförmåga
• Hitta sin identitet, formulera sina 

värderingar, sina drömmar, nya världar
• Litterärt skapande plus mera -

tvärkonstnärligt
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 Ordkonst handlar om många olika saker där utgångspunkten och kärnan är en kreativ och skapande användning av språket.  Det är ordens och berättelsernas konst. Det är att skapa leka, läsa, berätta och lyssna, med ord, med språket! Ordet språket, det vi kommunicerar med och som är grunden för all inlärning. Konsten, det sätt vi använder orden på och i vilket syfte vi använder orden. Genom att använda orden på olika sätt skapar vi olika stämningar och världar. Vi kan skriva en roman, lyrik till en sång, en teaterpjäs, berätta en vits eller hitta på en gemensam berättelse i stunden.Genom konsten hittas kreativiteten och leken som utvecklar empati, tolerans, fantasin och uttrycksförmågan. Målet med ordkonst är att utveckla barnens kreativitet, stöda deras språkliga uttryck och kulturella mångfald samt hjälpa dem att undersöka och formulera sin verklighet, sin identitet, sina drömmar och att uppleva nya världar. Ordkonst är alltså både en konstform och en metod; det är ett sätt att läsa, tolka och uppleva litteratur, att iaktta, förstå och fantisera kring vad som händer i vår omgivning, att hitta på, berätta och skriva egna texter och att på olika sätt bekanta sig med hur berättelser kan skapas.Ordkonst som begrepp kan också vara okänt och lite svårt. Men ordkonst är också en av de nio konstformerna inom den grundläggande konstundervisningen i Finland, precis som musik, dans, bildkonst, teaterkonst osv och är en egen utbildningsform med en egen lagstiftning och läroplan. 
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Först och främst är ordkonst ändå glädje och gemenskap: glädje över att få skapa tillsammans, glädje över att inspireras av varandra, glädje över att få läsa, skriva och uppleva tillsammans och att ge barn och unga en möjlighet att hitta sina starka sidor och egna uttryck, utveckla sin kreativitet, fantasiförmåga och sociala kompetens.Ordkonstverksamheten skapar också en ny syn på läsning och skrivande. Från att traditionellt har uppfattats som ensamma aktiviteter i hemmet så handlar ordkonsten om gemensamma läs- och skrivupplevelser. Man inspireras, motiveras och lär av varandra. Kort sagt finns ordkonst överallt, och innehåller många olika aspekter. Mycket handlar om metoder och inställning till ord och berättande som konstform. vi omges av ord, texter och språk i vår vardag .Ni har också i er folder ett litet vykort där vi också har definierat hur vi ser och jobbar med ordkonst.Läs artikeln:"Sanataidetta miten ja miksi" på lukuliike.fi Sanataidetta – miksi ja miten? - Lukuliike – LukuliikeSanataide on luku- ja kirjoitusmotivaation moottori - Lukuliike – Lukuliike



Diktmall med intervju:
DEN BRINNANDE VARGEN
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