
Preliminärt program och utbildare Helsingfors januari 

Modul 1: Konstfostran och ordkonst, teori och praktik  

15-16.1.2021   

Introduktion till utbildningen. Deltagarna får bekanta sig med ordkonst som konstform. Introduktion i 

ordkonstundervisningens upplevelsebaserade metoder med tvärkonstnärliga element med avstamp 

litteratur. Läroplanen i den grundläggande konstundervisningen i ordkonst och olika ingångssätt till 

läsning, skrivande och berättande utforskas. Erfarna ordkonstlärare ger exempel på praktiska övningar 

med impulser från litteratur, saga, samtid och fri fantasi. Deltagarna inspireras till kreativt skapande med 

språket med barn i olika åldrar och får bekanta sig med Sydkustens ordkonstskolans verksamhet, 

lärmaterial, projekt och pedagogiska stödmaterial till litteratur.  

 

Fredagen den 15 januari 2021 

Luckan Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors 

8.50-9.20 Frukost 

9.20-10.50 Välkomstord och presentation av utbildningen 

Monica Martens-Seppelin, rektor Sydkustens ordkonstskola 

10.50-11.00 Paus 

11.00-12.00 Vad är ordkonst? 

Katja von Wendt, ordkonstlärare och planerare Sydkustens ordkonstskola 

12.00-13.00 Lunch (egen bekostnad) 

13.00-14.30 Introduktion till berättande och berättarkonst 

Ann-Luise Bertell, författare, teaterchef, ordförande GLÖD-Österbottens berättarcentrum rf 

14.30-15.00 Kaffe 

15.00-16.00 Workshop i berättarteknik och –strukturer 

Ann-Luise Bertell, författare, teaterchef, ordförande GLÖD-Österbottens berättarcentrum rf 

 

Lördagen den 16 januari 2021 

Luckan Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors 

8.50-9.20 Frukost 

9.20-10.50 Grundläggande konstundervisning, nationell och lokal läroplan 

Katja von Wendt, ordkonstlärare och planerare Sydkustens ordkonstskola 

10.50-11.00 Paus 

11.00-12.00 Läroplanen i praktiken 

Katja von Wendt, ordkonstlärare och planerare Sydkustens ordkonstskola 

12.00-13.00 Lunch (egen bekostnad) 

13.00-14.30 Hur bygger man upp en ordkonstlektion? 

Lotta Sanhaie, ordkonstlärare Sydkustens ordkonstskola 

14.30-15.00 Kaffe 

15.00-16.00 Praktiska ordkonstövningar 

Lotta Sanhaie, ordkonstlärare Sydkustens ordkonstskola 

 



 

 

 Utbildare 

    

 

 

 

Ann-Luise Bertell 

Ann-Luise Bertell är författare, teaterchef och ordförande för GLÖD-Österbottens 

berättarcentrum rf. (Foto: Frank A Unger) 

 

 
 

 

 

 

Monica Martens-Seppelin 

Monica Martens-Seppelin är rektor för Sydkustens ordkonstskola och vice 
ordförande för Suomen sanataideopetuksen seura. Hon är en av eldsjälarna som 
har utvecklat ordkonst som konstform i Finland. 
 

 
 

 

 

Lotta Sanhaie 

Lotta Sanhaie har undervisat i ordkonst på Sydkustens ordkonstskola sedan 2012. 

Hon har många ordkonstgrupper och använder sig gärna av litteratur och humor 

när det gäller att inspirera barn till att skriva. Lotta gillar upplevelsebaserad 

ordkonst och går i sin undervisning in för att ge eleverna starka minnen som de kan 

bära med sig länge. Lotta belönades med Årets ordkonstgärning år 2019. 

 
 

 

 

Katja von Wendt 

Katja von Wendt är planerare, ordkonstlärare samt lärare i svenska och litteratur. 

Hon har även utarbetat pedagogiskt material för högstadieelever. 

 

 


