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nordiska kontakter.
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Nordplus-programmet.
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Drömakademin
Henrik Huldén, projektchef
Dream Academy Norden

Nätverket Svenska nu arbetar i Finland för att
öka intresset för språkkunskaper i allmänhet
och lusten att lära sig och använda svenska i
synnerhet. Dream Academy började som ett
nationellt projekt inom Svenska nu. Under
åren 2012–2014 besökte projektet närmare hundra skolor och orter i Finland och då
märkte vi att det finns en stor pedagogisk och
nordisk potential i verksamheten.
Med stöd av Nordiska ministerrådets program NordPlus kunde så Dream Academy
Norden köra igång hösten 2015. Tanken bakom det hela är enkel: Genom att gå in i en
verksamhet som berör musikintresserade
ungdomar i musikaliskt inriktade gymnasier
på ett emotionellt plan, nämligen deras egen
musik, kan vi skapa en gynnsam atmosfär för
nordiskt utbyte, språkligt samarbete och lärande.
Ungdomarna har under Dream Academy
Norden fått arbeta med sin musik tillsammans med två professionella musiker, producenten och gitarristen Jimmy Westerlund och
låtskrivaren, sångaren Fredrik Furu. Under ett
läsår har grupper på fem elever och två lärare från de deltagande skolorna fått skriva,
komponera, framföra och spela in sina egna
poplåtar på svenska. Många av de finska skolungdomarna har aldrig tidigare använt sina
kunskaper i det svenska språket i något annat sammanhang än i skolarbetet, och inom
Dream Academy Norden har de fått uppleva
att språket är ett verktyg för både musikaliska uttryck och kommunikation inom Norden.
Skolorna har jobbat i par, så att en finsk skola
har en motpart i Sverige eller Norge. Under
delar av projektet har eleverna besökt varandras skolor och bott i familj i det andra landet.

Dream Academy Norden har också gett såväl
de deltagande lärarna som projektledningen
många nya insikter. Inte minst har det visat sig
att de finska elevernas motivation att kommunicera på svenska har stigit kraftigt också
medan de har pratat engelska med sina nordiska vänner.
Artiklarna i den här rapporten bidrar till att
ge uppslag för fortsatta projekt där musik är
ett bärande element. Vi tackar i det här skedet särskilt de lärare som bidragit med texter,
och naturligtvis de deltagande skolorna samt
projektets innehållsproducenter Jimmy Westerlund och Fredrik Furu.
Hanaholmen den 30 mars 2018
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Vi är mycket glada att Dream Academy
landade på vår skola!
sik, och inte bara ett musikprojekt även för oss
från Sverige som har svenska som modersmål.
Vi fick också idéer kring lektionsupplägg i stort
när väl projektet skulle starta.

Ulrika Holmqvist Andersson, musiklärare,
Gymnasieskolan Spyken, Lund

Gymnasieskolan Spyken är en skola i Lund i
södra Sverige, med ca 1100 studenter. Skolan
har alltid varit öppen för nationella och internationella samarbeten. Vi är mycket glada att
Dream Academy landade på vår skola!
Spyken kom med i projektets nordiska start
2015, då Spyken skickade en musiklärare och
rektorn för det estetiska programmet till Hanaholmen i Finland för ett första möte. Med på
mötet fanns representanter från Svenska nu och
lärare och rektorer från Åbo, Kaustby och Åland,
samt en av musikerna i projektet; Fredrik Furu.
Under detta första möte drogs riktlinjer fram för
arbetets gång och innehåll. För att få ett samarbete med fokus på språk och musik var tanken
att varje skola skulle representeras av en musiklärare och svensklärare från varje skola. Under
projektets andra år skulle sedan även Tingsryd i
Sverige, Bergen i Norge och Vanda i Finland vara
med. Åland skulle då inte delta i projektet längre.

Under senhösten drog sedan projektet igång
för våra elever. Innan Fredrik och Jimmy kom till
oss presenterade lärarna projektet och tänkt
upplägg tillsammans för eleverna. Ett femtontal
elever ville vara med i workshop 1, i låtskrivarprojektet under en dag. Tanken var sedan att
fem elever skulle fortsätta i workshop 2 – att
ta emot elever från Kaustby och samarbeta
med dem under en vecka med inspelningen,
samt visa skolan och Lund. Fler elever än de
fem som fick plats ville vara med, och det löste
sig bättre för vår del än vi väntat: Åland drog sig
ur och därmed kunde vi även skicka fem elever
till Åbo.Att bo hemma hos varandra var verkligen positivt. Några av eleverna var lite nervösa
över att ha någon boende hemma hos sig, eller
över att bo i främmande familj. Men det föll väl
ut. Bl. a. lagade ett par av pojkarna från Kaustby
traditionell finsk mat i sin värdfamilj!

Från Spykens håll föll lotten på årskurs ett spetsklassen, att delta i projektet. Det är den klass
som fördjupar sig mest i olika musikkurser och
satsar lite extra på musikämnet. Där fanns också
en svensklärare som gärna arbetar över ämnesgränserna. Det har visat sig vara den viktigaste
faktorn när det gäller att få till samarbeten mellan karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Starten för lärarna skedde hösten
2015, då vi bjöds in till en planeringskonferens
som dessutom innebar att ”prova-på” det som
eleverna sedan skulle genomföra, dvs. att skriva en låt med svensk text som sedan spelades
in under ledning av Fredrik och Jimmy. Detta
var oerhört givande och gjorde att lärarna lärde känna varandra på ett mycket positivt sätt!
Det gjorde också att det verkligen kändes som
ett integrerat projekt mellan svenska och mu-

Vi använde oss av lektioner i ensemble, estetisk
kommunikation och svenska för att förbereda
våra elever. I ensemble repade eleverna på sina
egenskrivna låtar, på estetisk kommunikation
fanns möjlighet både till rep och till fördjupning
kring de skolor och städer vi skulle samarbeta med. Här fick de också planera för Kaustbyelevernas vistelse i Lund, studiebesök och
fritidsaktiviteter. Projektet påverkade även gehörs- och musiklära, där vi talade om hur man
bygger upp en låt, ackord som passar ihop mm.
I svenskan arbetade man bl. a. med textskrivning och olika texttyper. Tyvärr bytte klassen
svensklärare strax före workshop 2 och det
innebar att den nya svenskläraren inte hann
sätta sig in i projektet. Därför blev det istället
två musiklärare som arbetade vidare med projektet från Spykens sida efter workshop 2.
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lärare att styra upp hela veckan och eftersom vi även hade annan undervisning blev det
mycket spring mellan lektioner, studion och
kvällsaktiviteter. Tanken var ju att inte bara
eleverna från Finland skulle göra lektionsbesök hos våra elever, utan även lärarna. Elevernas lektionsbesök planerades väl, men inte
lärarnas i svenska och musik. Det löste sig
dock trots allt till slut. Detta blev också bättre
under år 2, då vi lärare redan från början tog
på oss förarbetet och planerade aktiviteter
under skoldagen i form av studiebesök, lektionsbesök och vikarie i övriga kurser så att vi
kunde ägna mer tid i studion tillsammans med
våra finska kolleger från Vanda och våra elever.

Eftersom det var första året vi arbetade med
projektet, uppstod en del problem som sedan
kunde undvikas under vårt andra år: några av
eleverna hade dålig bakgrundskoll på Jimmy och
Fredrik och kände sig för styrda i processen –
de tog råd om arrangering och komponerande
som kritik av det egenskrivna materialet istället för att ta till sig den förmedlade kunskapen.
Det styrde vi upp år 2 genom att låta eleverna
lyssna på en del av Jimmys och Fredriks egna
material och verkligen trycka på att ta till sig
deras råd redan innan projektet startade.
Ett annat problem för Spyken att det var
oklart från skolledningen om vem som skulle
planera upplägget av veckan för Kaustbybesöket. Önskvärt då var att det hade legat på
rektors ansvar att planera veckan med aktiviteter, kostnader och tid för lärarna i studion
tillsammans med eleverna. Nu föll det på oss

Informationen om vad som skulle ske mellan
workshop 2 och 3 var inte heller helt tydlig:
eleverna skulle repa in covers på svenska och
finska som sedan skulle spelas upp på kom-
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mande konsert på Åland. Våra elever missade
att repa in finska låtar och dessutom att vara
i kontakt med våra finska vänner i Åbo och
Kaustby kring detta. Hade de haft en tydligare kontakt med varandra inför Ålandsträffen
hade de kunnat spela mer tillsammans, vilket
skedde under andra årets projekt.
Mellan workshop 2 och 3 fortsatte eleverna
med att arbeta med sina låtar och dessutom
spelades dessa upp vid två konserttillfällen på
skolan. Ett på dagtid för andra elever på skolan
och en kvällskonsert för föräldrar och andra
inbjudna. Detta skedde även under år 2, då
eleverna dessutom arbetade med covers inför
kommande konsert på sina musiklektioner.
Alla deltagande skolor reste under en vecka på
våren till Åland för workshop 3. Denna vecka
var mycket givande och eleverna arbetade bra
tillsammans. En del praktiska problem uppstod
och det var positivt att Spyken hade två musiklärare med, eftersom vi tillsammans med
övriga skolors musiklärare kunde hjälpa Jimmy
och Fredrik i en stor del av det praktiska musikarbetet. Tyvärr hade musikskolan på Åland
som arrangerade konserten missat att det var
stora prov i skolorna där just då och eftersom
konserten var på dagtid var det en väldigt liten
publik som dök upp. Vi drog ut på starttiden
för konsertstart eftersom Åboelevernas klasskamrater skulle hinna komma med cykel från
färjan mellan Åbo och Mariehamn!

att de då läser samhällskunskap, vilket är en
kurs som också kunde engageras i projektet.
De läser även om nordiska språk i svenskan
vilket passade utmärkt eftersom det nu var
både svenska, finska och nu även en norsk
skola skulle delta i projektet.
Problematiskt nog för projektet och eleverna på Spyken hann de byta svensklärare två
gånger till under läsåret, vilket gjorde att vi
återigen fick knyta två musiklärare till projektet. Vi använde samma musikkurser som
tidigare – ensemble och estetisk kommunikation till projektet, och hade ett likvärdigt
upplägg i dessa kurser som under första året.
Vi arbetade dessutom mer med texterna i
musikkurserna pga. vikarien i svenska. I samhällskunskapen talade man bl.a. om statsskick
i de nordiska länderna. Eleverna engagerades
genom att de (liksom lärarna) skrev några rader då och då på Dream Academys hemsida.
Detta kunde vi dock gjort mer av. Dessutom

Under år 2 följde projektet samma upplägg
med workshops och nu hade vi hunnit se över
vad som gått bra och mindre bra och därför
flöt projektet på mycket lättare och därmed
ännu lite roligare! Från Spykens sida fortsatte
projektet i samma klass som tidigare, mycket
av praktiska skäl: samma musiklärare engagerades och detta var dennes klass. Dessutom
gick eleverna nu i åk 2 och det innebär bl. a.
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var det nytt att det gjordes en tv-dokumentär
om projektet. Det verkade lite obekvämt för
några av eleverna men de växte verkligen under projektets gång!

lan de hårda arbetspassen sammansvetsade
verkligen eleverna. Dessutom gjorde resorna
med guidning och fritid i Helsingfors att eleverna umgicks med varandra över landsgränserna på ett mycket tydligare sätt än under
första året.

Eleverna under detta året fick mycket bra
kontakt med sina besökande vänner från
Vanda och det visade sig tydligt under sista workshopen på Hanaholmen. De övade
in låtar på svenska och finska som de sedan
framträdde med, där eleverna lärde varandra
texter och ackord. Alla eleverna hade hållit
kontakten med varandra under hela våren
och har dessutom fortsatt med det efter projektet tog slut. Det gäller även en stor del av
eleverna från första året.

Dessutom var konserterna mycket bra arrangerade med stor publik, vilket var väldigt
glädjande för alla.
I samband med alla planeringsmöten och träffar har vi lärare haft en mycket god möjlighet
att sätta oss in i respektive lands skolsystem
och roll som lärare, vilket har varit spännande! Vi har bestämt oss för att försöka hålla
kontakten med varandra och försöka hitta andra samarbetsmöjligheter utanför Nordplusprojektet. För Spykens del är det främst tänkt
ett samarbete med Vanda framöver.

Att bo på Hanaholmen var mycket positivt!
Att bo bra, med god mat och att ha möjlighet till avkoppling såsom bastu och pool mel-
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Toiminta kehitti koko koulua
ja päivitti pohjoismaisuutta
teistyötä ja kulttuuritietoutta. Samalla koettiin
erittäin myönteisenä musiikkilukioiden pohjoismainen verkottuminen.

Taina Lehtonen, skolråd, tidigare rektor
Kaustisen musiikkilukio, Kaustby

Kaustisen musiikkilukio pääsi mukaan Dream
Academy Norden –projektiin alkumetreillä. Kiinnostavan sysäyksen antoi projektikoordinaattori Tiinaliisa Granholmin alustava yhteydenotto ja puhelinsoitto. Tiinaliisa
esitteli projektisuunnitelmaa ja hankehakua,
jossa kohderyhmänä olisivat musiikkilukiolaiset Pohjoismaissa. Aihio vaikutti mielenkiintoiselta, sillä siinä yhdistyvät niin musiikki kuin
pohjoismainen yhteistyö ja ruotsin kieli. Kyse
on lukiossa niin tavoiteltavasta oppiaineiden
välisestä yhteistyöstä kuin tekemällä oppimisesta. Kannustus ruotsin kielen opiskeluun on
tervetullutta. Keskustelimme työyhteisössä
hankkeesta ja se koettiin hyvänä virikkeenä
suunnitelmallisesti edistää pohjoismaista yh-

Hankehaku on aina oma projektinsa, se vaatii aktiiviset toimijat, vähintään ainakin yhden
toimijan, primus moottorin ja aktiiviset yhteistyökumppanit. Hakupapereiden kirjoittaminen
on aina viime hetken tapahtuma, hakemuspapereiden valmiiksi saaminen vaatii sen kuuluisan ”viime tipan”. Sattumaa ja hyvää onneakin
tarvitaan: Tämän viime tipan aikaan lukioväki
oli lomalla, mutta minä tapani mukaan jotain
kuitenkin valmistelemassa ja näin Tiinaliisa tavoitti minut hankepapereiden allekirjoituksia
varten. Hakemus tuli ajoissa valmiiksi ja sitten
aikanaan saimme positiivisen päätöksen aloitusta varten. Kaustisen musiikkilukio oli ensimmäisten joukossa mukana projektissa.
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Projektin toteutus Kaustisen musiikkilukion arjessa
Kaustisen musiikkilukio on n. 160 opiskelijan
lukio vireässä Kaustisen kunnassa. Lukio on
aloittanut toimintansa 1.8.1976 ja sillä on valtakunnallinen musiikin erityistehtävä. Opiskelijat tulevat lähes 50 eri paikkakunnalta,
Helsingistä Inariin ulottuvalta alueelta. Koska
useimmat opiskelijat asuvat lähellä koulurakennusta, yhdessä tekeminen ja musisointi
kuuluvat lukion arkeen aamusta iltaan. Osaamista jaetaan ja luovuuden voima synnyttää uusia kappaleita ja uusia kokoonpanoja.
ja osaamista monipuolistavaa ja luovuutta
edistävää. Kansainvälisyys on lukiossamme
luontevaa, enimmäkseen kotikansainvälisyyttä. Musiikkilukiossa on vuosittain vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa, mutta
opiskelijoita tulee myös ruotsinkielisestä
perusopetuksesta. Kaustinen sijaitsee aivan
suomenruotsalaisen kielialueen tuntumassa, Kruunupyyn rajalle on alle 10 kilometriä.
Tätä kotimaisten kielten lähiyhteistyötä edistetään myös jossakin määrin.

Opiskelijoiden kokemuksia
projektin ajalta.

Kaustisen musiikkilukion yhteistyö ruotsinkielisten opiskelijoiden kanssa niin Suomessa
kuin Ruotsissakin on ollut satunnaista. Asenne
ruotsin kielen opiskeluun musiikkilukiossa on
myönteistä. Perusta projektille on ollut hyvä:
ruotsin kielen opettaja Jaana Mäkelä ja musiikin lehtori Markus Luomala ovat kantaneet
päävastuun hankkeen koordinoinnista, rehtori on toiminut kannustajana ja hallinnoijana. Odotukset hankkeelle ovat alusta alkaen
olleet korkealla. Keskeisenä olemme pitäneet
nuorille tarjoutuvaa mahdollisuutta oman
musiikin tekemiseen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja muiden samanikäisten kanssa ruotsin kieltä käyttäen. Musiikkilukion kannalta
verkostoituminen muiden musiikkilukioiden
kanssa on ollut erinomainen lisä.

Kaustisen musiikkilukiolla on ollut mahdollisuus osallistua kahteen Dream Academy Norden –projektiin. Koska näihin kahteen projektiin on osallistunut eri opiskelijat, kokemuksia
on saatu pidemmältä ajalta ja useammalta
opiskelijalta. Opiskelijoiden mukaan saaminen projektiin vaati opettajilta kannustusta ja
rohkaisua. Opiskelijoilla on musiikkilukiossa
lukuisia tapahtumia ja usein tapahtumat vielä
kasautuvat lukuvuoden tiettyihin aikoihin.
Ennakkotehtäviä valmisteltiin oppitunneilla ja
varmaan paljon myös vapaa-aikana. Työpajapäivät olivat työntäyteiset ja jo ensimmäisessä
työpajassa opiskelijat saivat lopputulokseksi
konsertin koko koululle.
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Projektissa toimivien muusikkojen ruotsin
kielellä ohjaaminen opetti opiskelijoita työstämään musiikkia ruotsin kielellä ja jopa keskustelemaan ruotsiksi muutenkin. Englannin kieli
oli haastava jättää sivummalle.Työpajoissa työtä tehtiin innolla, kelloon katsomatta.

että kieltenopiskelu yhdistetään musiikkiin. Mielestäni yksi parhaista tavoista oppia kieltä, on päästä
käyttämään sitä itse. Dream Academy on motivoinut opiskelemaan ja käyttämään kieliä.”
”Dream Academy vaikutti todella positiivisesti kielen opiskeluun. Ehkä vasta projektin aikana tajusi
kuinka suuri osa Suomea ja Pohjoismaita ruotsin
kieli on. Projektin aikana kuuli paljon ruotsin kieltä ja oppi varsinkin kuuntelemaan ruotsia. Matkat
olivat erityisen motivoivia ja muutenkin oli hyvä ja
hyödyllinen kokemus.”

Lukiomme opettajat ovat koonneet opiskelijoilta palautetta projektista ja sen vaikutuksista mm. ruotsin kielen opiskeluun ja motivaatioon. Kokemukset ja kommentit ovat
samansuuntaisia, mutta tässä alla muutama:
”Dream Academy projekti oli mahtava! Projektissa
oltiin musiikin lisäksi tekemisissä eri kielten kanssa. Motivaationi ruotsin opiskeluun kasvoi projektin
myötä. Ruotsia oli tavallaan pakko käyttää ainakin
vähäsen ja sitä täytyi myös ymmärtää. Kappaleet
olivat myös ruotsinkielisiä joten se toi tavoitteen
oppia ymmärtämään kappaleiden merkitys. Itse
musiikkia rakastavana ihmisenä pidän ideasta,

Osallistuvien opettajien kokemuksia
Kaustisen musiikkilukion ruotsin kielen lehtori
ja musiikin lehtori koordinoivat lukiossa hanketta. Heidän yhteistyönsä oli saumatonta ja
musiikin osalta mukaan saatiin tarpeen mukaan
myös muita musiikin opettajia ja äänitekniikan
opettaja. Työyhteisössä keskustelu projektista
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ajoittui erityisesti työpajojen toteutumiseen
ja vierailuihin. Itse työpajoihin opettajat eivät
osallistuneet, mutta ennakkotyö vaati paneutumista monipuolisesti. Opettajat kommentoivat
projektista seuraavaa:

toivomisen varaa. Opettajat kommentoivat: ”Lisäksi olimme, bändi ensisijaisesti, mutta myös
muu ruotsinryhmä aktiivisia Facebook-viestinnässä norjalaisiin vieraisiin päin ennen heidän
saapumistaan Kaustiselle. Tämä oli ”elävää elämää”, hyvää ruotsinkielen käyttöä ja innostavaa.
Tunneilla selvitimme yhdessä Norjasta tulleita,
tietysti norjankielisiä, sähköposteja ja kävimme
läpi projektiin liittyviä ajankohtaisia asioita koko
opiskeluryhmä yhdessä. Bändin musiikkiharjoitukset olivat muulla ajalla musiikinopettajan ohjauksessa, tekstiin ja ääntämiseen liittyviä kysymyksiä mietittiin ruotsinopettajan kanssa.”

Ruotsin ja musiikin yhteistyö on ollut sujuvaa,
koulussamme on totuttu tarttumaan asiaan
tilanteen mukaan ja aina soveltamaan opetuksessa. Erikoistapahtumat otetaan huomioon
opetuksessa ja opiskelussa, spontaanistikin.
Tämä projekti oli periodimainen ja oli eräänlainen pohjoismainen välipala lukuvuoden aikaan.
Opettajat esittelivät projektissa laajemminkin mahdollisuuksia oppiainerajat ylittävään
opetukseen, mutta kuitenkin ruotsin ja musiikin yhteistyö oli kehittyvää ja luontevinta
itse projektin takia. Toteutuneiden työpajojen
jälkeen saavutettuja tuloksia ja tuotoksia esitettiin koulun muulle väelle ja laajemminkin
koulun tapahtumissa.

Projekti on kartuttanut tietoa Pohjoismaista
laajemminkin koko koulussa: ”Opiskelijoiden tekemät kappaleet olivat koulussa esillä, mikä oli
tärkeää. Esityksiä oli päivänavauksessa koulun
salissa tai yhteisötunnilla, jolloin kerrottiin kaikille esim. matkakokemuksista Lundiin ja Ahvenan-

Opettajien mielestä osallistuvat ryhmät jäivät
harmillisen pieniksi. Norjalaisten vierailu Kaustisen musiikkilukiossa osallisti onneksi enemmän
koko koulua. Norjalaiset olivat enemmän läsnä
koulun toiminnassa muutenkin. Valmistelutyöt
tapahtuivat kuitenkin enimmäkseen ruotsinkursseilla. Tehtävänä oli tiedonhakua Bergenistä
ja ryhmien välisenä yhteistyönä koottiin tietoisku julistemuodossa koulun aulaan. Siihen oli kaikilla mahdollisuus tutustua. Lisäksi järjestimme
ohjelmallisen illanvieton, jossa oli mukana muitakin kuin vieraat ja bändissä mukana olleet. Tilaisuus oli ruotsinkielinen ja musiikillinen, monia
aktivoiva. Norjalaisten vierailuun pääsi mukaan
enemmän opiskelijoita ja opettajiakin kuin varsinaisiin työpajoihin. Se oli positiivista!
Projektissa tavoitteena oli työpajojen ja vierailujen välillä pitää yhteyttä tietoverkkoja ja somea
hyödyntäen, mutta siinä toteutuksessa havaittiin
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maalle. Lukuvuoden lopussa matkoista ja projektista oli selostus koulun vuosikertomuksessa.”

arjessa, ei siis pelkästään opiskella – eikä varsinkaan pakosta.

Projekti aktivoi osallistujien kesken, mutta muutenkin lukion arjessa, ruotsin kielen käyttöä.
Ruotsin kieli on tullut entistä luontevammaksi. Opettajan kommentti kommunikoinnista:
”Norjan kieli oli haasteellinen opiskelijoille, se
tuli usein esiin melko murteellisena, ei niinkään
skandinaavisena versiona. Lundissa vierailulla
tilanne vaikutti kuitenkin helpommalta kielen
suhteen. Oli enemmän mahdollisuuksia pärjätä
ruotsiksi, mikä saattoi olla innostavaakin.”

Projektista tiedotettiin aktiivisesti niin somessa kuin maakuntalehdessä ja –radiossa sekä
paikallislehdessä. Musiikkilukion tiedotustiimi
yhdessä aktiivisten opettajien kanssa laati tiedotteet. Projektilla on näin ollut myönteistä
vaikuttavuutta lukiollemme. Opiskelijat erityisesti ovat verkostoituneet ja jatkavat yhteydenpitoaan heille luontevalla tavalla.
Osallistuvalle koululle, lähinnä rehtorille ja
opettajille, oli helppoa, että hanketta koordinoitiin ”ulkoa”. Yhteissuunnittelu käynnisti
toiminnan ja näin toimijat tulivat tutuiksi heti
ensi tapaamisessa. Opettajat informoivat
hankkeesta lukiossa ja kannustivat opiskelijoita mukaan. Koulun osuus oli valmistelevaa
työtä: osallistujien valinta, tiedonvälitys ja puitteiden varmistaminen.

Projekti rehtorin ja koko
koulun näkökulmasta
Dream Academy Norden aktivoi Kaustisen
musiikkilukiossa ruotsin kielen käyttöä entisestään. Ruotsin kieltä käytetään aktiivisesti

Projektin toteuttaminen ja saavutetut tulokset kokemuksineen on lukiolle positiivinen
lisä, mutta totta on, että projekti myös työllistää. Kaustisen musiikkilukion toimintaan sisältyy aina lukuisia projekteja, mutta tässä positiivista oli musiikin ja ruotsin kielen aktiivinen
yhteistyö. Ruotsin kielen opetuksessa on aina
hyödynnetty monipuolisia ja opiskelijoita aktivoivia työtapoja, joten tämä projekti oli tuttu
lisä ja hyvin konkreettinen. Musiikkilukiossa
musiikin hyödyntäminen monessa muussakin
oppisisällössä on tavoiteltavaa. Tässä saimme
konkreettisen sysäyksen ja motivaatiolisän.
Työpajat toteutuksiltaan vaikuttivat tehokkailta, yhdessä päivässä saatiin paljon valmiiksi.
Koettiin onnistumista! Myönteinen yllätys aina
oli, miten aktiivisia ja positiivisia nuoret olivat
kaikissa projektin tapahtumissa. Ensiarvoisen
tärkeää on opettajien kannustava ja aktivoiva
sitoutuminen projektiin. Opettajat mahdol-
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listivat aktiivisuudellaan ja verkostoitumisella
sen, että koko koulun väki koki olevansa osa
tätä projektia.

hankkeen takia oltava viisipäiväisinä. Niinpä
opettajien ohjelmaa kannattaa ennakkoon
myös valmistella yhdessä, jotta siitä saada mielekäs hyöty. Oppilaitokseen tutustuminen ja
tutustumiskohteet kannattaa pohtia tarkkaan,
koska aina on virkistävää ja omaa toimintaa
uudistavaa seurata naapurin toimintaa ja oppia
uutta, mutta myös oppia arvostamaan omaa
työtä ja ympäristöä.

Hyvään toteutukseen liittyy aina myös kehittämisideat tulevaisuutta ajatellen. Siis: Jatkossa
kannattaa sitoa suunnitelmaan enemmän määräajoin pidettävät vähintään virtuaalikokoukset. Yhteissuunnittelut ja –keskustelut toimisivat projektin punaisena lankana. Yhteinen
suunnittelu ja projektin kulun yhteinen käsittely vaativat syventämistä. Suunnittelupalaverit voisivat olla monipuolisia ja kohdennettuja:
aikuisten palaverit käytännön valmistelua varten, musiikin opettajien suunnittelupalaverit ja
nuorten keskustelut ja kuulumisten vaihdot.
Jotta mahdollisimman moni opiskelija pääsee
mukaan, projektiin voisi kiinnittää aina pari
toimittajaopiskelijaa per koulu, jotka dokumentoisivat, raportoisivat ja tiedottaisivat
myös medialle projektista. Tapaamisten on

Summa summarum: Projektiin osallistuminen
kannatti. Toiminta oli koko koulua kehittävää
ja lukiomme pohjoismaisuus päivittyi toiminnan avulla.Tulimme vakuuttuneiksi taas kerran,
että Svenska nu –toiminta on tuloksellista, kun
haluamme aktivoida ruotsin kielen osaamista
lukiossa. Suurenmoinen kiitos, että Kaustisen
musiikkilukio sai olla mukana Dream Academy
Norden –projektissa ja toivottavasti näin on
jatkossakin.Ystävyys säilyy, projektit vaihtuvat.
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Svenskt referat: Dream Academy Norden
på musikgymnasiet i Kaustby
Taina Lehtonen, skolråd, tidigare rektor
Kaustisen musiikkilukio, Kaustby

också utbytesstudenter från olika länder, vilket ger skolan en internationell atmosfär.

När Svenska nu kontaktade Musikgymnasiet
i Kaustby väckte det intresse och gymnasiet
var bland de första skolorna som deltog i
projektet. I projektet förenas musik, nordiskt
samarbete och det svenska språket och därtill samarbete mellan olika läroämnen och att
man lär sig genom verksamhet. Skolan ansåg
det viktigt att främja den nordiska kulturkunskapen och nätverkandet mellan musikgymnasierna. Ungdomarna har fått möjlighet att
skapa egen musik med externa experter och
andra jämnåriga genom att använda svenskan.
Musikgymnasiet i Kaustby har ett riksomfattande specialuppdrag inom musik med studerande från hela Finland och från både finskoch svenskspråkiga områden. Här studerar

Det var en lättnad för skolan att projektet
koordinerades ”utifrån”. Skolans ansvar var
det förberedande arbetet att välja deltagare,
förmedla information och säkra allt praktiskt.
Huvudansvariga för koordineringen av projektet på skolan var svenskläraren Jaana Mäkelä och musikläraren Markus Luomala, medan rektorn sporrade dem och administrerade.
Även några andra musiklärare och läraren i
ljudteknik deltog vid behov. Enligt lärarna var
samarbetet smidigt mellan ämnena svenska
och musik. Lärarna gavs också andra möjligheter till ämnesövergripande undervisning, men
det var samarbetet mellan svenska och musik
som utvecklades och som på grund av själva
projektet var det naturligaste.
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För att få studerande att delta i projektet
måste lärarna informera och uppmuntra.
Förarbetet kräver att även lärarna själva blir
väldigt insatta i projektet. Det viktigaste var
faktiskt att lärarna var uppmuntrande och aktiva i sitt deltagande och att de förband sig till
projektet för att hela skolan skulle känna sig
delaktig i projektet.
Förhandsuppgifterna förbereddes på lektionerna och även delvis på fritiden. Workshopdagarna var hektiska och effektiva, och redan
under den första workshoppen gav deltagarna
en konsert för hela skolan. Man kan alltså säga
att det var framgångsrikt! Att de musiker som
jobbade i projektet instruerade studerandena
på svenska lärde studerandena att bearbeta
musik på svenska och till och med att diskutera på svenska. Det var en utmaning att låta bli
att använda engelska.
Efter workshopparna presenterades resultaten och låtarna för de andra i skolan och
vid skolans olika evenemang. Projektet stärkte kunskapen om de nordiska länderna i hela
skolan när studerandenas egna låtar spelades
till exempel på skolans morgonsamling i salen eller under en gemensam lektion. Då berättade deltagarna om sina erfarenheter från
resorna till Lund och Åland. I slutet av läsåret
skrevs en rapport om resorna och projektet
för skolans årsberättelse.

Att använda levande svenska upplevdes som
positivt och inspirerande. Lärarna tyckte däremot att det var förargligt att de deltagande
grupperna förblev så små. Lyckligtvis aktiverade norrmännens besök i Kaustby hela skolan.
Målet i projektet var att mellan workshopparna och besöken hålla kontakt via datanätverk
och sociala medier, men det lyckades inte så
bra som man hade hoppats.
Tack vare projektet började vi använda svenska på gymnasiet mer aktivt och det blev mer
naturligt. Norskan var mer utmanande för
eleverna, medan besöket i Lund var lite enklare med tanke på språket. Där hade eleverna
bättre möjlighet att klara sig på svenska, vilket
kan ha varit inspirerande.

Det deltagande bandet i första hand, men
också en större grupp inom svenskundervisningen, deltog i kommunikationen med
norrmännen på Facebook före besöket i
Kaustby. Det kändes som ”det levande livet” och var inspirerande och motiverande
för bruket av svenska. Under lektionerna
läste vi norska epostmeddelanden och planerade det praktiska under det kommande
besöket.

Det informerades aktivt om projektet såväl
på sociala medier som i landskapstidningen
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i andra läroämnen. Nu fick vi en konkret gnista och mer motivation.

Förslag:
Det vore bra om kommande projekt hade
fysiska eller virtuella möten med jämna mellanrum. Gemensam planering och gemensamma diskussioner skulle då kunna fungera som
projektets röda tråd. Att planera och diskutera projektets gång tillsammans kräver att man
går djupare in i projektet. Planeringsmötena
skulle kunna vara mångsidiga och riktade: de
vuxna skulle diskutera förberedelser på sina
möten, musiklärarna skulle ha sina egna planeringsmöten, och det skulle finnas möten där
ungdomarna kunde kommunicera sinsemellan.

och -radion samt i lokaltidningen. Informationsteamet på musikgymnasiet skapade meddelandena tillsammans med de aktiva lärarna.
Projektet har således haft en positiv inverkan
på vårt gymnasium. Speciellt studerandena
har bildat nätverk sinsemellan och fortsätter
att hålla kontakt på ett sätt som känns naturligt för dem.

För att så många studerande som möjligt skulle kunna vara med skulle man i varje skola
kunna ha ett par studerande som skulle dokumentera, rapportera och informera om projektet även för medierna. Det lönar även sig
att tillsammans förbereda lärarnas program
på förhand för att få ut maximal nytta. Det är
bra att noggrant planera hur man bekantar sig
med skolan och hur man väljer de olika besöksmålen eftersom det alltid är inspirerande
att följa en annan, liknande verksamhet. På det
sättet lär man sig något nytt och man lär sig att
uppskatta sitt eget arbete och sin egen miljö.

Projektet och dess resultat är positiva för
gymnasiet, men ett projekt betyder också arbete. Det ingår alltid ett flertal projekt i verksamheten på musikgymnasiet i Kaustby, men
det som var positivt med det här projektet
var musikens och svenskans aktiva samarbete.
I svenskundervisningen har det alltid utnyttjats arbetssätt som är mångsidiga och som
aktiverar studerande, så det här projektet var
ett bekant och väldigt konkret tillägg. På musikgymnasiet vill vi gärna utnyttja musik också

Summa summarum: Det lönade sig att delta i projektet. Verksamheten utvecklade hela skolan, och
det nordiska på vårt gymnasium uppdaterades
med hjälp av Dream Academy Norden. Återigen
blev vi övertygade om att vi kan nå resultat med
hjälp av Svenska nu:s verksamhet när vi vill aktivera svenskkunskaperna på gymnasiet. Stort tack för
att musikgymnasiet i Kaustby fick vara med i Dream Academy Norden-projektet. Hoppas att det
kommer att vara så även i framtiden. Det kommer alltid nya projekt, men vänskapen står kvar.
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Projektet öppnade
dörrar för framtida samarbeten
en publik. Eleverna har varit positivt inställda
till upplevelsen. En av de viktigaste saker som
våra elever tar med sig från projektet är de
kontakter som skapats. Att samarbeta med
elever från Sveriges grannländer har öppnat
dörrar för framtida samarbeten och gett eleverna nyttiga erfarenheter av att samarbeta
med människor man inte träffat tidigare.

Daniel Hylse, biträdande rektor, Johan Lydigh,
svensklärare, Viktor Johansson, musiklärare,
Academy of Music & Business, Tingsryd

Academy of Music and Business (AMB) har
deltagit i projektet Dream Academy under läsåret 2016/2017. För våra elevers del innebar
detta att två workshops ägde rum på skolan i
Tingsryd medan det avslutande, workshop 3,
ägde rum på Hanaholmen. Från vårt håll deltog fem elever ur årskurs två.

Projektet i sig ger delvis förutsättningar för
ett ämnesövergripande arbete som involverar
även de elever som inte deltar i projektet. Det
har lyckats till viss del. Överlag har det dock
varit svårt att genomföra i praktiken, vilket
har ett flertal orsaker. En av orsakerna rör
strukturen på skolan. Då vi arbetar med flera
olika projekt samtidigt blir det svårt att inkludera fler lärare i Dream Academy än oss som
arbetat mer aktivt med det, då de oftast redan
är upptagna. Detta gör att vi blir lite isolerade

Projektet har till mångt och mycket varit lyckat, särskilt för de elever som deltagit. Våra
elever har sedan tidigare vana att arbeta i projekt där musik ska produceras effektivt under
en begränsad tid. Trots det har det främjat
deras utveckling att delta i ett projekt i en
större skala, där det inte bara leder till att en
låt spelas in, utan att den även framförs inför
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och projektet blir, istället för någonting som
rör hela skolan, någonting som berör så gott
som enbart de lärare och elever som deltar.
En annan anledning till svårigheterna med
projektets integration rör hur de olika ämneslärarna arbetar. Om man inte, med enkelhet, kan utläsa i ämnets kursplaner någonting
som kan kopplas till projektet blir det svårt
att implementera det på lektionerna. Detta
eftersom man som lärare har en begränsad
tid med sina elever under året samtidigt som
det finns krav från skolverket på vad som
måste finnas med i undervisningen. Detta gör
det svårt att, av tidsmässiga skäl, addera mer
innehåll till undervisningen än vad som redan
finns inplanerad.
I vissa ämnen kan det fungera bättre, såsom
i kursen svenska 2 där det i kursens innehåll
ingår att lära sig om svenskans släktskap med
andra språk, hur de nordiska språken liknar
varandra och hur det fungerar med de svenska minoritetsspråken (där finska ingår) och
hur den svenska språklagstiftningen ser ut.
Här gav det oss möjlighet att diskutera delvis
det finska språket och delvis finlandssvenska.
Utöver kursen Svenska 2 blir det svårt att naturligt föra in någonting kopplat till projektet
i undervisningen.

läggas mer tid på att i projektutformningen
tydligt ge instruktioner, eller tips, på hur det
skulle kunna genomföras i praktiken. För de
finska eleverna blir det troligtvis tydligare då
de ska arbeta med ett språk som inte är deras
modersmål. För de svenska eleverna blir det
inte riktigt samma naturliga språkutbyte.

Den tredje anledningen till att det blir svårt att
integrera projektet i hela skolverksamheten
är brister i kommunikationen mellan oss på
AMB och projektledningen. Den information
som delgivits oss har i första hand rört hur
workshop 1-3 kommer att utformas och hur
den musikaliska aspekten av projektet kommer att genomföras. Vilka förväntningar som
ställs på den övriga skolverksamheten har varit
svår att utläsa ur den information som tilldelats oss. Om målet med projektet i första hand
rör elevernas språkutveckling bör det kanske

Överlag kan det sägas att eleverna har varit
mycket nöjda med projektet. De har fått en
möjlighet att arbeta med professionella musiker och med elever från andra länder vilket
har varit nyttiga erfarenheter för dem. Även
det kulturella utbyte som skedde när de finska eleverna hälsade på i Tingsryd och när de
själva fick en möjlighet att besöka Helsingfors
och Hanaholmen under workshop 3 har varit
uppskattat av eleverna och, tror vi, har varit
viktig för deras personliga utveckling.
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Dream Academy Norden
överbryggar språkbarriärer
svenskaundervisningen erbjöd vi våra elever att
skriva textförslag till bandets egen poplåt. På så
sätt involverade fler elever än bandets fem medlemmar i projektet.. När bandet sedan senare
på hösten träffade musikerna Jimmy Westerlund
och Fredrik Furu hade de en råversion av låten.

Valto Pernaa, svensklärare
Vaskivuoren lukio

Vaskivuoren lukio är ett musikgymnasium i
Myrbacka,Västra Vanda med cirka 1000 elever.
Skolans undervisning inom musik är mångsidig
och av mycket hög kvalitet, utbudet är brett
och vi har olika musikevenemang på gång hela
tiden. Ändå har vi inte haft så mycket samarbete i ett nordiskt perspektiv. Därför är vi
glada över att under säsongen 2016–2017 ha
fått vara med i projektet Dream Academy och
speciellt Dream Academy Norden

Vår vänskola i projektet var Gymnasieskolan
Spyken i Lund. Vi skickade en presentationsvideo om vårt gymnasium till Lund och eleverna
presenterade också sig själva med korta videor.
Några blev också kompisar med svenskar på
Facebook och lärde känna varandra lite före
resan till Lund. I januari reste vi till Lund och
stannade fem dagar. Resan var ur flera perspektiv mycket lyckad. Hela Dream Academy Norden 2016-2017 kulminerade i april i två gemensamma konserter med alla skolor i projektet.

Förberedelserna för projektet påbörjades redan
i början av läsåret. Svenskalärarna, ledaren i musikgymnasiet och läraren i rockmusik kartlade
noggrant tillsammans potentiella deltagare för
projektet. Och det fanns många! Till slut satte
vi ihop ett band med fem utåtriktade, språkkunniga och begåvade ungdomar. Inom ramen av

Som lärare är jag väldigt tacksam för att ha fått
vara med i Dream Academy Norden. I en mu-
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sikvärld där engelskan ofta är förstavalet, var
det kul att se hur de finskpråkiga eleverna, efter
att inledningsvis ha skrivit på engelska övergick
till svenska. Delatagarna från vår skola berättade efteråt att de av projektet blivit mer motiverade och öppna för att lära sig svenska och
andra språk. Samtidigt förtydligade samarbetet
med andra nordbor nyttan med att lära sig
kommunicera på främmande språk. Det faktum
att eleverna delade musikintresset och var motiverade att delta i projektet, underlättade samarbetet mellan olika skolor.Trots att det var lite
nervöst i början jobbade ungdomarna förvånansvärt professionellt och bra ihop. När de får
göra sin “grej“ öppnar de sig, är äkta och orädda
och visar sina känslor via musiken. Många deltagare sjöng om självupplevda saker som betydde
mycket för dem. Ett bra exempel var låten som
ungdomarna från Lund framförde. Man kunde
tydligt se att musiken för ihop ungdomar. Det
gäller bara att låta dem ta eget ansvar. Allt detta
lyckades i Dream Academy Norden.

Den nya läroplanen i gymnasieutbildning betonar bland annat individens förmåga att samarbeta med andra, internationella färdigheter
med språkkunskaper och integrationen mellan olika ämneshelheter. Jag tycker att Dream
Academy Norden är ett utmärkt exempel på
detta i praktiken. Projektet har möjliggjort
ämnesöverskridande verksamhet, utvecklat
det nordiska samarbetet och fått de unga inspirerade att lära sig språk. Genom att sammanföra nordiska ungdomar, har finländarna
fått chansen att öva sin svenska och på köpet
fått vänner, kanske för livet.
Projektet har också påverkat min vardagliga
undervisning positivt. Det har blivit lättare
att berätta om våra nordiska grannländer, deras kultur och språk. Ett stycke i en skolbok
vaknar till liv när man har konkreta exempel,
berättelser och personliga erfarenheter.Pedagogiskt tycker jag att mina undervisningsmetoder har blivit mångsidigare genom att jag
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så ett utmärkt exempel på möjligheten att skapa nya nordiska kontakter mellan skolorna inblandade. Redan under den andra dagen i Lund
var jag tillfrågad om vårt gymnasium skulle vilja
vara med i Student Leadership Conference koordinerad av Gymnasieskolan Spyken. Det är
således inte bara relationerna mellan eleverna
som utvecklats utan även kontakterna mellan
de involverade lärarna och skolorna.
En av våra elever berättade för några veckor sedan att hon har varit i kontakt med den
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds
universitet. Hon tänker söka dit efter att ha
blivit färdig med gymnasiestudierna i Finland.
Det faktum att hon redan har kontakter i
Lund har hjälpt henne mycket med processen
och beslutet. Det här är tack vare deltagandet
i projektet.
Dream Academy Norden har alltså sammanfattningsvis givit de unga fruktbara nordiska
kontakter, en unik chans att göra musik tillsammans med jämnåriga från Norge och Sverige och skapat nya vänner. Projektet har också sänkt tröskeln för finskspråkiga ungdomar
att prata och lära sig svenska. Våra ungdomar
har till och med fått några gig efter konserterna på Hanaholmen och på det sättet bekantat
sig med arbetslivet som musiker. Vad annat
kan man önska sig av ett lyckat projekt?

har kunnat utnyttja såväl erfarenheter som
material från projeket. Jag har till exempel
visat den korta dokumentären som finns tillgänglig på Yle Arenan och vi har tillsammans
med elever lyssnat på låtar som har spelats in
under säsongerna. Eleverna har frågat detaljerat om det svenska gymnasieutbildning och
många har blivit intresserade av att i framtiden
jobba i utlandet. Jag har till exempel berättat
om Nordjobb och fortsatta studier i Sverige,
men också om de svenskspråkiga högskolorna i Finland.

Det har varit mer än trevligt att följa med på
den här resan. Speciellt vill jag tacka Fredrik
Furu och Jimmy Westerlund. Deras arbetsmetoder och engagemang var väldigt uppskattade bland ungdomarna. Ett stort tack också
till alla på Hanaholmen. Att kunna sova bra på
ett nyrenoverat hotell, njuta av god mat i fem
dagar och tillbringa tid i det trivsamma Lund
var en trevlig omväxling till skolvardagen Jag
väntar ivrigt på nästa Dream Academy-vecka
i april. Musik kan bryta språkbarriärerna.

Fastän endast fem elever från vår stora skola
var direkt involverade i projektet, vet väldigt
många om Dream Academy. De som var med,
har bara haft positiva saker att berätta. Det
har resulterat i att betydligt fler sökte till Dream Academy Norden för innevarande säsong
(2017-2018). Dream Academy Norden är ock-
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Norden kom närmare
och eleverna har kunnat kombinera svenska
och musik på bästa möjliga sätt.

Ulla-Maija Karjalainen, svensklärare,
Savonlinnan taidelukio

Jag tror att eleverna börjar förstå att kunskaper i svenska kan vara guld värda i framtiden.Varför inte börja studera i något nordiskt
land senare i livet! Jag hoppas att det här projektet har uppmuntrat eleverna att våga använda svenska på riktigt också utanför skolan.

Att integrera språk och musik har varit och
är svårt för tidsbrist är den största orsaken
och studentskrivningarna förstås, men tack
vare detta projekt har jag blivit ”friare”. Man
kan lära främmande språk genom att lyssna
på låtar, fylla i ord som fattas i texten och själv
skriva texter och komponera melodier. Jag är
säker på att eleverna får bra feedback som
uppmuntrar dem att fortsätta. Den nya läroplanen ger oss möjlighet att skräddarsy något gemensamt, gränsöverskridande helheter
t.ex. att skapa en ny kurs MUSIK I NORDEN
på svenska (min idé).

Att få vara med i sådana här projekt är mycket givande för hela skolan, den bästa internationaliseringsfostran man får. Vi lever i en global värld men vi glömmer lätt bort Norden.
Det är lite problematiskt att väcka elevernas
intresse för grannlandet Sverige och de övriga
nordiska länderna.

Nyslotts geografiska läge påverkar negativt
elevernas motivation att studera svenska. Vi
bor så långt borta från svenska språket. Därför tänker för många elever, varför plugga
svenska, när jag kan göra mig förstådd på engelska. Jag som svensklärare borde alltid hitta
på något nytt för att få eleverna att studera
svenska och inte välja bort två kurser av de
obligatoriska fem kurserna.

Dream Academy har varit till stor hjälp i att
öka elevernas grannlandskunskaper. Norden
kommer på något sätt närmare, när man samarbetar med ett nordiskt land. Vi nyslottsbor
har haft möjlighet att samarbeta med Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Genom
projektet har eleverna fått nya vänner, vi lärare
har kunnat knyta kontakter, träffa kolleger och
skapa ett nätverk att samarbeta med i framtiden. Heidi Takanen (vår musiklärare) håller på
att planera en studieresa till Bergen. Allt detta
är ytterst viktigt för oss i östra Finland.

”Något nytt” för vår skola har varit Dream
Academy. Vi har varit med minst tre gånger

Dream Academy har erbjudit Nyslotts
konstgymnasium något unikt, oförglömliga
dagar att jobba i musikens tecken i vår egen
skola. Resan till Bergen var höjdpunkten. Finska och norska elever samarbetade, de fick
prova på olika saker tillsammans, lära känna
varandra bättre och märka att de har mycket
gemensamt.
Vi på Konstgymnasiet är glada över att vi har
varit med i projektet och hoppas att likadana
projekt får fortsättning.
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God erfaring med samhandling
på tvers av kulturskiller

(6 elever og 2 lærere) reiste til Kaustby. Elevene
overnattet hos finske elever og det fungerte bra.

Elise Hilde Eide Tveit, språklärare,
Nordahl Grieg videregående skole

Vi (musikklærerne) følte at det var dårlig organisering for oss den uken, med tanke på hva
vi skulle gjøre (opplegg). Vi fikk beskjed om
at vi bare skulle gå inn i en klasse og observere, det var ikke avtalt på forhånd. Vi måtte
gå inn til rektor og hilse på, hun kom ikke og
tok imot oss da vi kom til skolen på tirsdagen.
Det var uklart hvem som hadde ansvar for
opplegget – skolen eller representantene for
Dream Academy.

Dream Academy Norden prosjektet
2016-2017
Workshop 1: Bergen, november 2016
Jimmy og Fredrik kom til Nordahl Grieg videregående skole (NGV) og jobbet med elevene,
begynte å skrive på låten og finne melodi. Dette fungerte bra. Kanskje arbeidsgruppen var litt
stor, siden alle musikkelevene på NGV var med
på denne workshopen. Av erfaring hadde det
vært nok med bare de musikkelevene som var
med på Dream Academy-prosjektet.

Vi var med på en konsert med en felespiller
og åpen konsert etterpå. Dette var kjekt å
være med på. Ellers tok Mika (lærer Kaustby)
oss med til et museum/kulturhus og viste oss
rundt der og alle folkemusikkinstrumentene
som var der. Dette var kjekt for oss lærere.

Workshop 2: Kaustby, februar 2017
Vi fra NGV som var med på Dream Academy
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Det «skandinaviske språket» føler jeg ikke var
så enkelt med de finske elevene når de skulle
snakke med våre norske elever. Kommunikasjonen mellom de finske og norske elevene
gikk for det meste på engelsk. Det var mange
av de finske elevene som ikke kunne snakke
svensk eller ikke forstod hva vi norske sa, da
begynte de å snakke engelsk. Dette var ikke
så lett å «flette» inn i prosjektet.Våre norske
elever hadde to foredrag om Norge og norsk
kultur i Kaustby, en for DA-gruppen og en for
hele skolen. Vi opplevde at de finske elevene
i liten grad forstod norsk (og svensk, for den
del), og at presentasjonen kanskje burde vært
på engelsk. Men da er litt av poenget med
nordisk språkutveksling borte, synes jeg.

re. De jobbet med begge låtene som de skulle
fremføre på konsertene. Dette var god øving
for elevene vi hadde med, de ble godt scenevant og fikk god erfaring med samhandling på
tvers av kulturskiller. Konsertene gikk kjempefint, og resultatet ble veldig bra.
Hanaholmen var et fint sted å være og det var
god mat og drikke! Det var koselig da alle reiste til sentrum og spiste middag sammen. Det
var kjekt med en sightseeing i Helsingfors.
Kanskje det kunne vært enda mere spilling på
tvers av skolene, blandet gruppe på forskjellige
låter. Nå var det elevene som skulle fremføre
sin selvlaget låt og en coverlåt, evnt. låne noen
på instrumenter en ikke hadde i besetningen
sin. Mere miks hadde vært fint for å bli enda
mere kjent. Ellers har det vært et bra prosjekt
med samspill, sceneopptreden, konsertene,
treffe folk fra forskjellige land.

Workshop 3: Hanaholmen, april 2017
Hanaholmenoppholdet var veldig bra. Elevene
fikk øve mye på låtene som du skulle fremfø-
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Polkupyörällä
Dream Academy Norden –konserttiin
Arto Heiskanen, svensklärare,
Puolalanmäen lukio, Åbo

Jo vuosien ajan olen järjestänyt polkupyöräretken Ruotsiin tai Ahvenanmaalle lukioikäisten oppilaitteni kanssa. Matka on aina
tehty lukuvuoden lopussa, toukokuussa,
kun vuoden työt on tehty ja pyöräilykelitkin ovat suopeat. Useimmiten matkalle ovat
osallistuneet innokkaat A-ruotsin lukijat 1.
vuosikurssilta. Valitettavasti paikkoja on aina
ollut vähemmän kuin matkalle mukaan haluavia, mutta loppupeleissä paikat on arvottu
tai jaettu hakemusten perusteella. Valintaperusteena on ollut myös aktiivisuus sekä
ruotsin kielen opinnoissa että osallistuminen
oppituntien ulkopuoliseen toimintaan. Ruotsi-kerho on järjestänyt teatterivierailuja, kahvilatoimintaa ja esimerkiksi yhteistoimintaa
paikallisen ruotsinkielisen esikoulun kanssa.
Lukiolaiset ovat lukeneet satuja ja pelanneet
lautapelejä esikoululaisten kanssa, naturligtvis på svenska.
Keväällä 2016 koulumme oli mukana Dream
Academy Norden –projektissa, jossa tuotettiin yhteispohjoismaista musiikkia musiikin
ammattilaisten johdolla. Projektivuoden
2015-2016 kokoontuminen ja päätöskonsertti pidettiin Ahvenanmaalla. Yhdessä
Svenska nu –projektin toimijoiden ja Dream
Academy Norden –vastaavien kanssa sovimme, että voisimme yhdistää keväisen polkupyöräretken ja projektitapaamisen, koska
tapaamispaikka oli sopivan lähellä Ahvenanmaalla. Två flugor i en smäll!

sertin vanhassa elokuvateatterissa. Meidät
toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi yleisön
roolissamme. Riisuimme pyöräilykypärät päästämme ja menimme konserttiin. Oli mukava
nähdä lavalla tuttuja oppilaita sekä omasta
koulusta että jo edellisen Turun projektikokouksen tiimoilta tuttuja eteläruotsalaisia musiikin opiskelijoita.
Konsertti kesti noin tunnin, ja oli mukava
nojautua elokuvateatterin pehmeään selkänojaan ja kuunnella nuorten vahvoja esityksiä. Huomasi, että heillä oli ollut intensiivinen musiikintekemisen meininki kolmen
päivän ajan.

Lähdimme pyörinemme aamulaivalla Turusta
kohti Maarianhaminaa keskiviikkona 18.5. Laivalla oppilaat pitivät esitelmiä ja Kahoot-visoja Ahvenanmaahan liittyen. Sää suosi meitä, ja
olimme pian Maarianhaminassa, jossa Dream
Academy Norden piti projektiviikon kon-

Muusikot jäivät konserttipaikalle, ja me
hyppäsimme pyörien päälle, suuntana yhteinen majapaikka Ålands Folkhögskola Påls-
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bölessä, noin 30 kilometrin päässä. Toisen
opettajan kanssa päätimme ajella rauhallisia
maaseututeitä pitkin. Katselimme keväistä
luontoa kevätesikkoineen ja nuuskimme
maaseudun tuoksuja. Meistä sporttisimmat
halusivat vauhtia polkemiseen ja ajoivat edellä pitkin tuntemattomia reittejä. Etupartio
odotteli meitä hitaammin polkevia jälkijoukkoja hiukan epäilevinä kapeilla metsäteillä,
mutta onneksi kännykät ja googlemapsit
ohjasivat meitä oikeaan suuntaan.

merenkulkumuseoon ja pannukakuille. Dream
Academy Norden –porukka matkasi bussilla,
ja tapasimme satamassa.
Noin 60 kilometrin mittainen pyöräily
vuorokauden aikana piti ruokahalun hyvänä,
joten laivan seisova pöytä oli juuri sopiva
vaihtoehto loppumatkalle. Tapakulttuurien
opettaminen on osa matkailua ja yhdessä
tekemistä. Niinpä pidimmekin lyhyitä ”maljapuheita” ruokailun yhteydessä både på finska
och svenska. Viking Grace saapui Turkuun, ja
me kokoonnuimme vielä autokannella ennen
kuin jokainen suuntasi omaa reittiään kotiinsa. Matka oli aika lyhyt, mutta siihen mahtui
paljon mukavia kokemuksia. Seuraavan vuoden 2017 toukokuussa teimme kollegaopettaja Sari Juvosen ja seuraavan vuosikurssin
kanssa uuden pyörämatkan Ahvenanmaan
maisemiin, ja matkat jatkuvat…

Majoittuimme Pålsböleen ja lämmitimme
pizzat sekä saunan. Nuoret pelasivat jotain
keskenään, ja me aikuiset saunoimme ja vaihdoimme viikon kuulumisia.Yhteisen aamiaisen
jälkeen lähdimme taas polkemaan, nyt asfalttiteitä pitkin Godbyn kautta Maarianhaminaan. Laiva lähti klo 14.30, joten ehdimme vielä

Matkat ovat aina kannustaneet kielenopiskeluun. Kumma kyllä, myös lyhyet polkupyörämatkat riittävät motivoimaan ruotsinopiskeluun ja luomaan yhteishenkeä. Matka on
aina yhteisprojekti ja se tiivistää osallistujien
välejä. Matkan vierailukohteet tulevat tutuiksi ja herättävät innostuksen tehdä vastaavia
tutkimusmatkoja myöhemminkin omalla ajalla. Tästä minulla on lukuisia kokemuksia vuosien varrelta. Eikä ainoastaan matkoja, vaan
monet ovat innostuneet lähtemään opiskelemaan tai töihin Ruotsiin, osittain varmasti
näiden matkojen takia!
Dream Academy Norden –projektiin osallistuneet nuoret pääsivät tietysti aivan eri tasolla
osallisiksi pohjoismaisesta yhteistyöstä, mutta
tällainenkin yhteistyön sivujuonne oli varmasti
positiivinen kokemus siihen osallistuneille.
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Svenskt referat: Med cykel till
Dream Academy Norden-konsert

Cyklisterna bodde på Ålands Folkhögskola med de andra eleverna, och under den
gemensamma kvällen spelade eleverna spel
med varandra och lärarna hade möjlighet
att umgås sinsemellan. Följande dag åkte
hela gänget tillbaka till Åbo, och buffémiddagen på färjan var ett utmärkt, gemensamt
programnummer under vilket det hölls tal
både på finska och svenska.

Arto Heiskanen, svensklärare,
Puolalanmäen lukio, Åbo

Redan i flera år har jag på våren brukat göra
en cykeltur till Sverige eller Åland med sådana
elever som är intresserade av svenska. På våren
2016 var gymnasiet Puolalanmäen lukio med på
Dream Academy Norden-projektet vars slutkonsert då hölls i Mariehamn på Åland. Därför
valde vi i samråd med Dream Academy Norden-projektets ledning att göra vår cykeltur till
Åland och slutkonserten.Två flugor i en smäll!

Resorna har alltid uppmuntrat eleverna till att
studera språk. Konstigt nog lyckas också korta cykelturer motivera eleverna att studera
svenska. Dessutom skapar de sammanhållning.
En resa är alltid ett gemensamt projekt som
för deltagarna närmare varandra. Eleverna
blir bekanta med de olika besöksmålen under
resan och blir intresserade av att själva göra
motsvarande forskningsresor på fritiden. Och
det är inte bara resor, utan många har t.om.
åkt till Sverige för att studera eller jobba där –
säkert delvis på grund av just de här resorna!

På båtresan från Åbo till Mariehamn höll
utflyktsdeltagarna presentationer och Kahoot-frågesporter om Åland, och framme i
Mariehamn väntade de bekanta eleverna från
Åbo och södra Sverige på oss.
Vi satte oss i publiken och kunde avnjuta en konsert med de fina resultaten av läsårets ansträngningar. Det märktes att konserten hade föregåtts
av tre gemensamma, intensiva repetitionsdagar.
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Några röster från elever
Elevröster från Lund

Elevröster från Kaustby

Jag tycker att projektet var jättekul! Det var väldigt intensivt att
umgås med en främling dygnet
runt i fem dagar, först i Sverige och sedan i
Finland, men jag tror att jag talar för oss alla
när jag säger att vi alla hade tur och fick jättetrevliga gäster. Dagarna på hotell i Finland var
väldigt intensiva socialt, personligen tycker jag
att det hade varit skönt om man fick lite mer
inplanerad ”egentid” och pauser där man kunde vara ifred, bara för att slappna av lite. Jag var
sjuk under hela veckan i Finland, så det kan ha
påverkat min ork. Jag tycker att vi fick mycket
utrymme, men samtidigt hjälp och stöd från
Jimmy och Fredrik i låtskrivningsprocessen,
alla i gruppen blev nöjda med slutresultatet.

Dream Academy påverkade motivationen för att studera svenska väldigt positivt. Man kanske
fattade först under projektet hur stor del
av Finland och de nordiska länderna svenskan verkligen är. Under projektets gång hörde
man mycket svenska och lärde sig speciellt att
lyssna på svenska. Resorna var väldigt motiverande och det var en bra och nyttig upplevelse även annars.

”Projektet ökade min motivation
att läsa svenska”
Dream Academy-projektet var
underbart! Förutom att vi jobbade med musik handlade det om
olika språk. Projektet ökade min motivation
att läsa svenska. Vi var på sätt och vis tvungna
att använda svenskan och också förstå den.
Låttexterna skrevs på svenska vilket motiverade mig att lära mig förstå låtarnas budskap.
Jag som älskar musik tycker om idén att förena språkinlärning med musik. Jag tycker att
ett av de bästa sätten att lära sig språk är att
man har möjlighet att använda språket. Dream Academy har motiverat mig till att studera
och använda språk.

Projektet i sig var kul! Jag upplevde alla känslor man kan uppleva.
Även om jag var skeptisk till producenterna och även om jag insåg att popproducenter inte är min grej fick jag lära mig så
otroligt mycket på vägen. Jag har nästan daglig
kontakt fortfarande med min ”finne”: vi planerar att ses till sommaren. Jag har även planer
på att plugga finska och kanske börja Musikhögskola i Finland nästnästa år och vi diskuterar huruvida vi båda borde söka samtidigt!

”Jag upplevde alla känslor man kan
uppleva”
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Elevröster från Tingsryd

Min vecka i finland var riktigt härlig! Det var lite jobbigt i början
innan man hade lärt känna alla,
men nu i efterhand har jag fått massa fina nya
vänner. Att vara i studion och jobba var väldigt roligt, men det som gjorde själva resan
tyckte jag var allt däromkring egentligen. Att
få lära sig om hur Finland fungerar, skolsystemet, det sociala och kulturen där i kring. Jag
hamna även hemma hos en jättemysig finsk
familj som tog så väl hand om mig. Jag längtar
tillbaka och har gjort ända sen jag åkte hem!

Jag tycker att dagarna i Finland var
fantastiska. Först nervositeten att
träffa främmande människor som
pratar ett annat språk. Åka dit med vetskapen
om att man måste samarbeta och inte vet om
man kommer komma överens. Jag var nervös
och lite orolig över att bo hemma hos en familj
jag aldrig träffat förut. Men jag måste säga att jag
blev positivt överraskad. Killen jag bodde hos
var supertrevlig och gjorde det otroligt lätt och
den där nervositeten rann ganska snabbt av en.
Han visade mycket av den finländska kulturen
och vi kom väldigt bra överens. Sedan var det
dags att umgås med alla i grupp och börja göra
klart låtarna och sedan spela in. Första dagen
var mest hänga runt och snacka musik och lära
känna alla för mig då vi inte spelade in våran låt
första dagen.Andra dagen fick vi samarbeta för
att få ihop alla delar av låten. Basisten fick tex
lära sig låten på en dag och sen spela med oss
dagen efter. Det här var en helt ny upplevelse
då både liveinspelning och att spela musik med
människor som man knappt känner är helt nytt
för mig. Men det var jättekul. Jag hade jättekul
under hela veckan, vi fick nörda ner oss och
snacka skit kring all möjlig musik och artister
vilket var fantastiskt kul. Sen hade finländarna
planerat kvällsaktiviteter då vi alla åkte till olika
ställen och gjorde olika saker. En kväll var vi på
konsert och en kväll var vi hos en av eleverna.
Jag uppskattade detta väldigt mycket och det
gav gruppen en bra sammanhållning på så kort
tid. För att sammanfatta hade jag en väldigt bra
och rolig vecka i Finland. Jag är väldigt nöjd
över låtarna och att detta projektet finns.

Jag tycker att veckan i Finland har
varit högt över förväntningarna.
Redan första kvällen så trivdes jag
väldigt bra och hade väldigt kul. Jag tycker att
det var bra att när vi kom till skolan första
gången så fick vi sätta oss ner och prata med
dom. Det gjorde så att vi snabbt blev bekväma med varandra och då började vi ha väldigt
kul. Vi blev ett riktigt bra kompisgäng och vi
hade mycket saker gemensamt. Att bo ensam
svensk tillsammans med en av de finska eleverna tycker jag också fungerade bra och jag
hade inte det jobbigt alls. Deras skola var också väldigt trevlig och intressant. Vi gjorde saker på kvällarna, vi åkte in till Helsingfors och
kollade lite, åt mat, kollade på en fantastisk
konsert och sista kvällen så var vi alla hemma hos en av de finska eleverna och åt tacos

”Dream Academy är ett minne som
kommer följa med hela ens liv”
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och det var väldigt kul. Jimmy och Fredrik var
helt fantastiska och låtarna vi gjorde tyckte jag
blev jätte bra.

livet. Kul att se hur fort en flummig låt kan
bli en hit på några timmar. Att hjälpa finskarna
och spela med dom där emellan var också en
inspiration som man lätt kan missa. Sen var
alla aktiviteter som vi gjorde efter jätte roliga
med. Dream Academy är helt enkelt ett minne
som kommer följa med hela ens liv och kan
inte vänta tills konserten!!!

Att få komma till Finland och
spendera veckan på den skolan
tillsammans med de nya vännerna från Finland var faktiskt något av det bästa och roligaste jag gjort. Gruppen vi hade
var underbar! Skulle verkligen kunna göra
detta igen.

När vi först satte oss på tåget mot
Finland var jag nervös och osäker
på hur veckan skulle bli. Att åka
till ett nytt land, jobba med nya människor
och framförallt att bo hos en total främling
var skrämmande, tänk om vi inte kom överens! Mina rädslor försvann så fort vi anlände
på skolan och möttes av eleverna från den
andra skolan och alla inblandade i projektet.
Vi blev så bra bemötta av alla och det kändes
som att vi lärde känna varandra på en gång.
En av det roligaste sakerna med hela resan
var att uppleva skillnaderna i skolan och i livet mellan Sverige och Finland. Det vi gjorde
mest var att prata med varandra om hur våra
liv skiljde sig åt och på vilka sätt vi liknade
varandra. Att spela musik tillsammans och
jobba på våra låtar tillsammans med Jimmy
och Fredrik var en av de roligaste och mest
givande musikupplevelser jag haft. Vi hade ett
så öppet och stöttande klimat att man vågade
ta för sig och uttrycka sina åsikter. Det vikti-

Jag har då varit med på projektet
Dream Academy. Dream Academy är en rolig erfarenhet som du
lär dig av men även har kul i. Jag och tre andra
elever från min klass skrev en egen låt. Jag har
alltid gillat att skriva låtar men har varit den
som oftast sitter själv. Genom att få chansen
och va med i Dream Academy har jag nu lärt
mig nya tekniker och fått motivation att fortsätta. Att se hur andra arbetar gör mer skillnad än vad man tror och det har varit den
största inspirationen skulle jag säga. Instrument mässigt har vi färgat ackorden och de
har fått mig att lära mig nya ackord osv. Sedan
åkte vi till Finland vilket var helt otroligt. Jätte kul att vi fått bo hos egna familjer och se
skillnaden som faktiskt existerar mellan Sverige och Finland. Att sedan spela in allt var ett
minne som kommer följa med en resten av
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gaste kände jag var det att man vågade göra
fel utan att behöva oroa sig över att de andra
skulle döma en. Det är så viktigt när man ska
spela upp något som man själv skrivit inför
andra och försöka göra det så bra som möjligt. För att kunna ta emot feedback, utvecklas
och prestera så bra man kan måste man känna sig trygg och omgiven av människor som
man vet accepterar en. Av egen erfarenhet
vet jag att det kan vara svårt att åstadkomma även om man känt någon länge, så att vi
lyckades med det trots att vi bara umgåtts
i några dagar var verkligen fantastiskt. Att vi
umgicks och åt tillsammans på kvällarna var
inte bara jättekul, utan jag tror även att det
var en av de stora anledningarna till varför vi
kände oss bekväma med varandra trots den
nya bekantskapen. Jag har verkligen fått nya
vänner och erfarenheter och ser fram emot
att träffa alla igen!

japaikkaan oli hieman raskas mutta maisemat
olivat upeat ja sää oli loistava pyöräilyyn. Majapaikassa illalla pelasimme yhdessä muiden
oppilaiden kanssa korttia ja katsoimme Suomen jääkiekon MM-ottelua. Nukuimme siellä
yhden yön ja aamulla lähdimme polkemaan
takaisin Maarianhaminaan ja pysähdyimme
siellä ihanassa pienessä kahvilassa, jossa myytiin ahvenanmaalaista pannukakkua. Reissu on
yksi parhaimmista lukiomuistoistani.
Ahvenanmaan pyöräretki oli todella hauska kokemus. Vaikkei
menomatkalla reitti ollut aivan
selvä, toi se vain matkaan lisää tietyntyyppistä jännitystä. Itsestäni ainakin tuntui siltä, että
ryhmämme ryhmäytyi hyvin ja retken jälkeisillä ruotsinkursseilla on ollut hauskempaa
juuri tämän yhteenkuuluvaisuudentunteen
takia. Dream Academy Norden -projektilaisissa oli paljon kavereitani ja kuulin heiltä, että
heilläkin oli ollut varsin hupaisaa ja monet olivat ystävystyneet muista kouluista projektissa
mukana olleiden kanssa.

Elevröster från cykelturen

Resan var jätterolig och unik
därför att jag besökte Åland
med cykel för första gången. När
vi anlände till Mariehamn, gick vi på en konsert för att lyssna på låtar som var tonsatta
av Dream Academy Norden. Konserten var
en framgångsrik helhet. Efter konserten började vår händelserika cykelresa till Ålands
Folkhögskola.

En ollut mukana Dream Academy
Norden-projektissa mutta päätimme kaverini kanssa kuitenkin
lähteä pyöräretkelle Ahvenanmaalle katsomaan projektilaisten aikaansaannoksia, jotka
olivat todella upeita. Retki oli todella mukava.
30 kilometrin pyöräily Maarianhaminasta ma-

31

Nytänkande och kreativa Nordplus
flaggskeppsprojekt genom åren
Utvecklingsbågen har varit tydlig. Samarbetet
med artister har fortsatt och projektet har
utvecklats till ett rent nordiskt projekt med
en alldeles ny dimension - hur ungdomar i
Norden får chansen att tillsammans uppleva
språken och musiken. Även sättet att arbeta
ämnesöverskridande och i varierande läromiljöer har varit med i projekten från början.

Nina Eskola, ledande sakkunnig,
Nordplus medadministratör Utbildningsstyrelsen

Nordplus programmen stöder mobilitet, projekt och nätverk inom utbildning. Att främja
barn och ungas intresse för nordiska språk
och språkförståelse är ett av Nordplus huvudmålsättningar.

Projekten har presenterats på tillfällen i Norden och fått en utspridning som inga andra
Nordplus projekt koordinerade från Finland
har lyckats med. Effekterna är förstås alltid
svåra att mäta men personligen är jag övertygad att vägen till de ungas värld har man lyckats nå med Dream Academy-projekten.
Ett stort tack för möjligheten att ha fått samarbeta med Svenska nu, och på håll få följa
med Dream Academy Norden och musikskapandet bland gymnasieeleverna!

Projektansökningarna som nätverket Svenska nu lämnat in planeras tydligen i en kreativ
hubb som föder idéer inom språkundervisning som är före sin tid, eller just rätta i tiden.
Ser att Dream Academy, eller drömmen om
den startade redan år 2011 med det tuffa projektet ”Phat-Pakkå interaktiva rap workshoppar för unga”. Då var Redrama anlitad som
inspiratör och det ordnades workshops runtom i Finland.
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Dream Academy Norden är ett projekt som främjar nordiskt samarbete
genom att förena musik och språk. Ungdomar och lärare som deltog
i projektet förde vidare sina värdefulla upplevelser och lärdomar till
studiekamrater och arbetsgemenskap. Inspirationen sprids vidare som
ringar på vattnet eller som positiva, vibrerande toner.
Marja-Leena Kivelä, universitetslärare, Uleåborgs universitet

Nordplus
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