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Fordypning i språkforming - for lærere og andre interesserte 

 

Høsten 2021 setter vi i gang med et nytt etterutdanningstilbud for Steinerskolelærere- 

og barnehagepedagoger. Tilbudet vil være åpent for interesserte utenfra, og vi 

inviterer også deltagere fra de andre skandinaviske landene. 

 

Dette er et tilbud til alle som ønsker å fordype arbeidet med språk og stemme, 

gjennom språkformingens unike muligheter, enten det er i skolen eller barnehagen, i 

andre samfunnsarenaer, i kunstnerisk - eller personlig utvikling. 

 

Kurset går over tre år, med et eget kursbevis for hvert av årene. Det vil være tre 

moduler på to og en halv dag fordelt ut over året, samt fire individuelle 

veiledningstimer mellom hver modul - altså åtte individuelle timer til sammen årlig. 

For de som kommer langveis fra vil vi prøve å gjøre avtaler om individuell 

undervisning med en kvalifisert lærer så nært bostedet som mulig. 

 

 

INNHOLD: 

I dette kurset vil du få mulighet til å fordype kunnskaper og ferdigheter innenfor 

språkformingsfaget ut over det pedagogiske. Vi vil arbeide med de musikalske og 

plastiske kvalitetene i språket, og med stemmens muligheter til å kunne uttrykke disse 

kvalitetene. Vi vil lytte oss inn i de ulike stilartene i språket, også gjennom 

skriveøvelser. Og som en kunstner maler med farger, vil vi male med lyder, rytmer, 

klanger, fraser, tempo, retninger og gester i språket - for å nevne noe.  Den 

pedagogiske bruken av språkformingen vil vi komme inn på i den grad den kan berike 

forståelsen av språkets kvaliteter, og språkformingen i seg selv. Og selvfølgelig vil en 

slik fordypning også være til inspirasjon i en skolehverdag - og ikke minst i det som 

gjelder å ivareta stemmen og forebygge "lærerheshet", og i formidlingen av litteratur. 

 

 

MER OM INNHOLD: 

Noe av det vi vil arbeide med er: 

- språket og stemmen i spennet mellom mening og musikk - fra døde forestillinger, 

retorikk og manipulasjon til sansefylde, livgivende kraft og autentisitet  

- lydenes vesen, alliterasjon, norrøne versemål, norrøn språkopplevelse, de 

skandinaviske språkenes røtter 

- rytme og pust - fra det musikalske og rytmiske i pusten og stemmen og språket 

generelt til verseføtter og skandering 
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- greske versemål, gresk språkopplevelse 

- episk stil, det fortellende, muntlig og litterær fortelling, den gode fortellerstemmen, 

forankre og jorde stemmen, få kontakt med bunnen/gulvet uten å presse  

- lyrisk stil, lovmessighetene som holder følelser i stemmen på en autentisk måte, fra 

det sarte til det voldsomme, lyrikk og lyriske elementer i andre tekster 

- dramatisk stil, klarhet, målrettethet, artikulasjon, effektiv tale, dialog, teater 

- stemmepleie, forebygge og kurere "lærerheshet", få tilgang til livskreftene gjennom 

stemmebruk og språkglede og en god pust, gi stemmen ut uten å miste krefter, den 

kraften du former språket med speiles tilbake til deg selv 

- resitasjon og deklamasjon 

- sjelegester, stemninger, talestrømmens retninger og bevegelser 

- stille deg inn i klangrommet, la talestrømmen komme gjennom deg og ut og fram 

- finne din stemme, autentisitet 

- Rudolf Steiners språkformingsøvelser og egne og andres øvelser 

- skriveøvelser 

- øve å stå frem, alene og sammen, finne trygghet i stemmen og ditt eget uttrykk 

- nyansering ut fra stemmens og språkets lovmessigheter 

 

 

LÆRERE: 

Tre dyktige og erfarne lærere og utøvere i språkforming vil drive dette kurset sammen: 

Martin Goldberg, Dag Blakkisrud og Fanny Parow Knill. I tillegg vil vi knytte til oss 

andre språkformere for den individuelle undervisningen. 

 

 

PÅMELDING: 

Påmelding til kurs@steinerhoyskolen.no innen 20. august hvor det opplyses om: 

Navn 

Gateadresse 

Postadresse 

Telefonnummer 

Fakturaadresse (dersom arbeidsgiver betaler). 

 

Det vil også være mulighet for rullerende opptak. Det vil si at det vil være mulighet til 

å komme inn i kurset på et senere tidspunkt, så lenge det finnes ledige plasser. 

 

 

MODULENE I DET FØRSTE UNDERVISNINGSÅRET 2021/2022: 

 

Sted: 

Alle samlingene vil finne sted i Oslo, fortrinnsvis i Steinerhøyskolens lokaler i Prof. 

Dahls gt. 30.  

 

Tid: 

Hver modul går fra onsdag kveld kl. 17.30 til fredag ettermiddag kl. 16, og utgjør 

totalt 15 timer.  
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Datoer for samlingene: 

MODUL 1: 27. oktober til 29. oktober 2021 

MODUL 2: 19. januar til 21. januar 2022 

MODUL 2: 27. april til 29. april 2022 

 

Pris:  
NOK 13.500 i året.  
Prisen omfatter både de tre modulene og de åtte individuelle timene. 

NB! forhåndsbetaling. Betalingsfrist 30.08.21 for det første året. 

 

Te, kaffe, frukt og kjeks i pausene inngår i prisen. Lunsj må du ta med, eller kjøpe i 

nærheten.  

 

Kontaktperson: 

Fanny Parow Knill er kontaktperson for kurset. Du er hjertelig velkommen til å ta 

kontakt på epost fpknill@hotmail.com Merk eposten "Kilden" 

 
 
 

  

 

 


