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MO I RANA: Nordland Teater skal denne høsten på
veien med en forestilling basert på Halvdan Sivertsens
viser.

– Vi har med nærmere 50 låter signert Halvdan Si-
vertsen. Vi har laget en historie rundt sangene der perso-
nene han synger om er med, sier teatersjef Reidar Søren-
sen til VG. «Nordaførr» har premiere i Bodø 4. oktober
før den skal ut på turné Nordland rundt. NTB

Hylles av Nordland Teater Oslo 20031124. Halvdan Si-
vertsen fronter årets juleplate
fra Frelsesarmeen. CDen fra
Frelsesarmeen blir lagt ut for
salg mandag og heter «Frelse-
sarmeens juleplate 2003 -
Halvdan Sivertsen med the
New York Staff Band». 

BRUSSEL: Sammen med forfatterkolleger fra elleve land fikk
Carl Frode Tiller mandag EUs litteraturpris. Han får prisen for
romanen «Innsirkling» fra 2007, en roman han også ble innstilt
til Nordisk Råds litteraturpris for. EUs litteraturpris deles ut for før-
ste gang. I år får forfattere fra tolv land pris, neste år får elleve
europeiske forfattere prisen og året etter ytterligere elleve. Det
betyr at over en treårsperiode er prisen delt ut til én forfatter fra
hver av de 34 landene som er med i EUs kulturprogram. NTB

EU-pris til Carl Frode Tiller OSLO 20080121:
Forfatteren Carl Frode Tiller, alvor-
lig portrett. Han mottok Mads
Wiel Nygaards legat  for sin bok
«Innsirkling» under Aschehougs
vårlansering i Oslo mandag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen /
SCANPIX 

– I hele Europa er barneoppdragelse i ferd med å bli et helt privat anliggende. 
Før var alle bidragsytere til barns dannelse, nå strever usikre foreldre alene.

Ønsker seg en «slow-school» 
Tekst: TRINE STYVE VARLO
Foto: ALFRED AASE

HAUGESUND: Pedagogen Godi
Keller er på Haugesund folkebi-
bliotek for å snakke til foreldre.

– De sa på nyhetene her forle-
den at 34 prosent av ungdom-
mene nå dropper ut av den
videregående skolen.   Ikke
minst guttene strever intenst
med å sitte stille i 13 sammen-
hengende  år. Vi ser
det samme i andre
land. I Tyskland  er
«tiltak» det eneste
de har å by dem. Ar-
beidsplasser finnes
jo ikke...

Godi Keller er
bekymret for en
skole som konkurrerer på ka-
rakterer og har  nasjonale prø-
ver som sin ypperste målestokk.

– Barn trenger å være nysgjer-
rige, trygge og åpne for å klare

seg i verden. Barn har ulike ty-
per intelligens. Noen er musi-
kalske, noen er praktiske, noen
er svært gode på å lese egne og
andres følelser – og vi trenger
dem alle, påpekte Keller.

Utenfra
Selv er han far til to og bestefar
til to. Han er sveitser, men har
bodd i Norge siden 1972. Mye

av tiden har han
vært lærer på
Steinerskoler. Nå
foreleser han på
lærerutdanning-
en på Rudolf Stei-
ner-høyskolen i
Oslo. I tillegg gir
Keller kåserier i

radioen, skriver i aviser og gir
kurs for lærere og foreldre.

– Mye  av min jobb er å hjelpe
foreldre til å bli tryggere opp-
dragere. Jeg viser dem hvordan

de bedre kan observere og for-
stå sine barn.

Pedagogen er bekymret for
alt snakket om teorimål. At ma-
tematikk, engelsk og morsmål
får all oppmerksomheten,
mens dannelsesaspektet i sko-
len skyves ut. At all annen intel-
ligens enn den matematisk-lo-
giske havner i skyggen.

Livskunnskap
– Askeladdens to storebrødre
med BI-bakgrunn, to biler, villa
og gjerne en Bachelor i tillegg,
blir likevel til stein når trollet
dukker opp. Fordi livet også
krever andre typer kompetanse
enn ren kunnskap.

Godi Keller mener at forel-
dre skal gi barna sine en «niste-
pakke» som inneholder vilje,
trygghet, selvtillit, sosiale evner,
nysgjerrighet, åpenhet og evne
til å se muligheter – samt en so-

lid porsjon livsmot og livsglede
med på veien.

Tenk alder
De voksne må huske at barn i
ulike aldre lærer på ulike måter.

– Slik jeg ser det handler opp-
dragelse mer om å ta vare på det
som allerede er i barnet, enn om
å legge noe til.

Selvtillit næres av utfordring-
er og fortjent ros. Og alle barn
har noe de kan roses for og ut-
fordres på, hvis de bare blir sett. 

Han ser ut over dem som er
kommet for å høre ham snakke.

– Dere har alle et begavet
barn der hjemme, et kompetent
barn. Men de må sees.

Og nysgjerrigheten må
pleies. Med entusiasme og for-
bud mot fasitsvar. De er grun-
nen til at så mange barn misli-
ker naturfag. Det er altfor
mange enkle svar som ikke fø-

rer hodet videre  i det faget. Et
uendelig potensial med nye og
spennende spørsmål bråstop-
pes av en ofte altfor enkel for-
klaring.

Keller anbefaler både opp-
dragere og lærere å holde igjen
litt.

– Jeg går inn for en slow-scho-
ol: En skole der kunnskapen ik-
ke pådyttes barn for tidlig. En
skole  som lar barnet få utvikle
seg gradvis.  

Trikset er å få verden til å vok-
se, i stedet for at ungdom allere-
de i videregående nærmest ser
for seg slutten på alt og har for-
klaringen på det hele. Vi treng-
er voksne  som våger å la side-
veiene  være med på kunnskap-
skartet også,  sa Godi  Keller til
en lydhør forsamling.

trine.styve.varlo@h-avis.no

«Dere har alle
et begavet
barn der
hjemme»
Godi Keller

VERDISKIFTE: Godi Keller mener at vekten på teoretiske fag i 13 år skaper mange skoledrop-outs.


