
Vi er skabt af 
”Ordskaber” – for ord skaber virkelighed, også i skolen! Måske bliver man ramt af et FortællerAngreb...

I interviewet fortæller ordskabe-
ren Steiner om fortællingen som 
læringsværktøj, der samtidig er en 
fortryllende oplevelse for lærere 
og især elever – det handler om at 
skærpe værdien af det fortalte, og 
det kan man gøre på mange må-
der.

Børn & Bøger er på besøg hos en, der har 

ordet i sin magt. Et meget venligt og imøde-

kommende menneske møder os, der er tale 

om Steiner Steinmetz eller slet og ret Steiner, 

som alle blot siger i alle sammenhænge.

Han optræder i mange forskellige sam-

menhænge, og hvis man ude i byen har hørt 

noget om en vis Steiner, så kunne det godt 

være i forbindelse med kurser eller som coach, 

måske som underviser i mange skolesammen-

hænge eller ved FortællerAngreb.

Det kan også være, man har deltaget i en 

Lystløgner Aften, ja man kunne blive ved, og 

det er rigtig nok: Steiner er en mange-facette-

ret person, som dækker et fantastisk stort felt 

af spændende opgaver og tilbud.

Før, nu og fremtiden

Vi sidder i det kontor- og kursuskompleks, 

som rummer Steinerinstitutionen, her er vi sat 

stævne, samtalen er i gang, og hvad er mere 

naturligt som første spørgsmål til Steiner end 

lige at få afklaret følgende: 

• På din hjemmeside står der allerøverst 

Fortælling giver os et glimt af, hvem vi er, har 

været og kan blive! Hvad betyder det egent-

ligt?

Steiner svarer: 

- Det handler om før, nu og fremtiden, 

for vi er skabt af fortællinger, og vi er jo som 

mennesker kun den historie, vi er enige i.

Dermed slår han fast, at de historier, vi 

vælger at fortælle, er med til at de"nere os, 

og dermed også er med til at forme fremtiden 

til den person, man kan blive.

Hvem er så Steiner? Han fortæller sprud-

lende, at han altid har fortalt, og med et smil 

på munden, at han i skolen har været frygte-

lig irriterende, og straffen var ofte 20-tabellen 

skrevet mange gange til næste dag!

Først skolen, så gymnasiet, så vinduespud-

ser – hvad skal man være? Kim Larsen og Finn 

Nørbygård var oprindeligt skolelærere, det var 

brugbart, de viste vejen.

Fortæller værdier gennem handling

Steiner begyndte derfor som lærerstuderen-

de og kunne i virkeligheden hermed skubbe 

beslutningen om, hvad han skulle være. Blev 

lærer. Arbejdede som pædagog og instituti-

onsleder, underviste i fængsel og meget mere 

– men alt sammen formede det vejen til i dag.

Steiner har også undervist i det private er-

hvervsliv, og der har været tale om kurser for 

ledelse, blandt andet temadage i Centeret for 

Ledelse og Danske Domstole – hver gang med 

henblik på at skærpe værdien af det fortalte, 

det sagte og for den sags skyld gestikken.

For også at forstå at historier fortæller 

værdier gennem deres handlinger, siger han.

• Vi skal nu se nærmere på skolens verden, 

hvor læreruddannelsen har været vigtig. Hvad 

byder du på her? 

Svaret falder prompte og med et grin:

- Hvor lang tid har du?

Så siger han: 

- Jeg ved, hvad der fungerer i skolen.

Bemærkelsesværdigt er det, siger han, at 

en række ord er faldet ud af PISA-undersø-

gelser og af alle mulige andre undersøgelser, 

ord, der ikke kan måles på – nemlig Dannelse! 

Af Kent Poulsen
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Derefter slår Steiner et stort slag for at 

rede"nere og genskabe fortællingen som et 

pædagogisk og didaktisk værktøj – i alle fag 

for den sags skyld – et stærkt læringsværk-

tøj.

Engagement og dialog

- FortællerAngreb er mit ”#agskib”, et sådant 

værktøj, som kort fortalt er en samlende op-

levelse fra 0. til 9. klassetrin, for hele skolen. 

Lærerne på skolen er orienteret om proces-

sen, inden det går løs, fortæller han. 

- Og det gør det, går løs, undervisning af-

brydes på en venlig måde af en række histo-

riefortællere, der kommer med fortællinger 

på 10-12 minutter. Dette sker skoledagen 

igennem med 2-3 fortællinger per klasse, på 

forskellige tider og i alle fag. Det udløser stort 

engagement og dialog mellem eleverne – 

samtalen er i gang.

- Hørte I også en mærkelig historie, lyder 

det i frikvartererne eksempelvis… Dermed 

bliver det også en slags socialt eksperiment! 

Man efterlader en historie i lokalet, og det er 

så op til læreren og eleverne, hvad man vil 

med den. Det er en fortryllende oplevelse for 

lærere og ikke mindst eleverne.

- Efter dagens program er der evaluering 

med lærerne, her stilles skarpt på fortælle-

kunstens teknikker, fortællingen som lærings-

værktøj, hvordan man formidler sin faglighed, 

som fortæller.

FortællerAngreb har ramt godt 200 skoler 

landet over gennem de seneste ti år – det er 

alligevel noget!

Steiner arrangerer også rene workshops 

for det pædagogiske personale, og han næv-

ner, at når han stiller spørgsmålet, hvilken læ-

rer de selv husker bedst fra deres egen skole-

tid, er svaret: Den som fortalte historie. 

Den bedste løgnehistorie

Lystløgnerklassen er om fremlægningsteknik-

ker, som raf"neres til brugbar viden. Det ud-

vikles gennem LystløgnerBattle, et færdigt un-

dervisningsforløb med workshop på "re timer, 

der er det pædagogiske værktøj.

Her kæmper eksempelvis tre femteklasser 

– sammen i fællesskab – om at "nde på den 

bedste løgnehistorie og fortælle den godt. Et 

fælles, vigtigt undervisningsforløb, hvor læ-

rerne til slut er dommerpanelet.

Alt dette og meget mere kan læseren "n-

de mere uddybende på hjemmesiden www.

ordskaber.dk. 

Lystløgner Aftenen skal lige til slut omta-

les, det er en succeshistorie, ti år gammel og 

kører succesfuldt. Det "nder sted i Køben-

havn – i Huset i Magstræde, hvor omkring 

650 historier er rullet ud gennem årene.

Steiner er en mange-

facetteret person, som 

altid selv har fortalt og slår 

et slag for at rede#nere 

og genskabe fortællingen 

som et pædagogisk og di-

daktisk værktøj og skærpe 

værdien af det fortalte.
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