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Deltagarna får kunskaper och insikter i hur de kan använda samtidskonst i arbetet i den egna 
barngruppen. Fenomen inom den visuella kulturen som berör barnens egen 
erfarenhetsvärld behandlas och diskuteras. I kursen behandlas bildkonsten och den visuella 
världen i form av lek och hur barnen uppmuntras att uttrycka och reflektera över sina 
iakttagelser och tolkningar av det de sett, hört, upplevt och fantiserat. Deltagarna får prova 
på olika praktiska övningar hur får tips på metoder som lätt kan användas i vardagen. 
Konkreta former för bildberättande tas upp, t.ex. material, uttryck, bildutsnitt, bildens form, 
rörelse, och rytm. Bild som medel är speciellt tacksamt för textsvaga barn som kan uttrycka 
sig visuellt och uppleva känslan av att lyckas. 

 
Utbildare: Susanna Storbacka, Pro Artibus konstpedagog 

 

Susanna Storbacka (f.1991) är utbildad magister inom 
bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetet. Hon har arbetat 
mångsidigt med barn, unga och vuxna inom 
bildkonstpedagogik och museipedagogik i Österbotten och 
Nyland.  

Susanna strävar efter att utvidga elevens konstsyn och visa 
att konst kan se ut, kännas och upplevas på oändligt många 
olika sätt. Susannas intresse ligger i kontemplativ pedagogik. 
Den kontemplativa pedagogiken sätter medvetenheten om 
egna tankar, känslor och förnimmelser i fokus. 

  
 
 

 

Pro Artibus konstpedagoger arbetar med konstfostran för barn på många olika sätt. Publikarbetet 
har sin utgångspunkt i aktuella utställningar eller i en samarbetande konstnärs arbete. En viktig 
målsättning för det pedagogiska arbete är att introducera barnen i olika konstnärliga 
arbetsprocesser och låta dem prova sig fram i en trygg miljö. Det konstpedagogiska arbetet har sin 
grund i samtidskonstens varierande uttryckssätt och arbetsmetoder. Pro Artibus arbetar med mottot 
att konsten inte erbjuder entydiga svar, utan fungerar som ett bollplank för de egna funderingarna. 
Det pedagogiska arbetet sker i hela Svenskfinland. Under sommaren ordnar de konstläger. 

 

 

 


