Kunskap, glädje och mycket musik – Tack Estland för en underbar konferens!
DKG:s tionde regionala europeiska konferens hölls i Tallinn 26 -29 juli 2017 i
strålande väder och i närvaro av 170 deltagare från 10 länder. 20 av deltagarna
kom från USA. Särskilt skall nämnas vår internationella President Carolyn Pittman
och Barbara Day. Det var under Barbara Days tid som internationell president som
Riksföreningen i Estonia grundades år 2008.
Esternas varma välkomnande gjorde detta möte till ett av de mest lyckade
europeiska mötena. Organisatoriskt fungerade allt oklanderligt och lägg därtill de
många aktiviteterna som vi kunde dela med varandra med den fantastiska
historiska stadskärnan som kuliss.
För oss svenskar har Estland en speciell betydelse eftersom Estland 1561 ställdes
under svenskt beskydd efter angrepp från Ryssland. I samband med freden i
Nystad 1721 avträdde Sverige både Estland och även Livland till Ryssland.
Den estniska huvudstaden Tallinn är en stad som är lätt att älska och det är inte
konstigt. Staden har en härlig blandning av öst och väst, och invånarna i Tallinn är
varma människor. Staden är mycket fin med kontrast av medeltidsarkitektur och
moderna byggnader. Roligt att en del byggnader har influenser från våra
skandinaviska länder, och att så många sevärdheter är så pass välbevarade-

Konferensen inleddes som sedvanligt med en högtidlig flaggparad där de
utgående riksordförande förde in fanorna. Sverige presenterades som landet med
Pippi Långstrump och Abba. Två svenskor hade det hedersamma uppdraget att
bära in respektive bära ut DKG-fanan: Marianne Skardéus och Anne-Mari AskerBadersten.

Bärarna av DKG-fanan gudmödrarna

Nya riksordförande I Europa för 2017-2019.

Marianne Skardéus och Anne-Mari

Tvåa från v. svenska riksordförande 2017–2019 Ewa Johansson.

Asker-Badersten

Konferensen öppnades med välkomnande ord från ”Europe Regional Director” BjØrg Nakling,
Norge, och följdes av inspirerande ord av vår Internationella President Carolyn Pittman. Därefter
gav Estlands utbildningsminister Mailis Reps en fyllig översikt över hur utbildningen skall
utvecklas för ett framtida Estland.
.

Carolyn Pittman

Mailis Reps

“Estonian Night” avhölls i 1903 arkitektritade ”Estniska skolan nummer 21”, med
mottot ”Utbildning för det 21 århundradet”. Deltagarna bjöds på en fantastisk
exposé av gammal och ny estnisk musik framförd av skolans mycket begåvade
elever, elever som ställt upp trots sommarlovet.

Ingrid Stjernquist och Elisabeth Stärner lät sig väl smaka av DKG tårtan efter Estonian Night.

Nytt för konferensen var de s.k. ”Take away sessions”, som man kan säga ersatte
den tidigare Informationsmässan/Info Fair.

Här presenterades under tio minuter olika kommittéers arbete. Fördelen med
detta arrangemang var att inga krockar med andra aktiviteter uppstod och att
presentatörerna och konferensdeltagarna kunde lyssna till alla föreläsningar.
Konferensens föreläsningar höll mycket hög klass och anknöt alla till Estlands
historia, traditioner, utbildningsväsende, musikundervisning och modern
teknologi.
Så redovisade Sandra Mälk från Tallinns Museum sin forskning kring skolarkitektur
och hur lokaler och byggnader speglar synen på lärande.
Denna föreläsning kompletterades senar under konferensen med ett besök på
skolmuseet.
25 delegater vandrade iväg med Urve Läänemets i täten till Rävalagatan för att besöka Tallinns
skolmuseum. Vi togs emot av ”skolfröken” i svart fotsid klänning à la 1800 - tal och två elever i
tidsenliga dräkter. Efter en kort introduktion om muséet fördes vi in i ett klassrum typiskt för en
byskola i slutet av 1800-talet. Skolsalen bestod av två långbord i trä med tillhörande långbänkar,
en tramporgel, griffeltavla, bläckhorn, korgar med vässade gåspennor, tyglappar att torkabläck
med och räkneramar. Vi fick en kort introduktion om skolan i Estland från 1700 - 1913. Därefter
började skoldagen som den kunde se ut 1884. Efter tsar Alexander III:s tillträde ökade
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Sedan var det dags för den viktiga lektionen i ryska! Strasvuitje! ”kak tebja-savut” – vad heter
du? ” menjasavut Anne-Mari” – jag heter Anne-Mari och ett antal ord: bröd, potatis, kål etc.
lärdes in.

Plötsligt slogs dörren upp och en imposant herre helt klädd i svart och med ”fadermördare”
stegade in i skolsalen allt medan han avfyrade en kaskad av ryska meningar med sin sonora
basröst. Fröken blev märkbart nervös och svarade inspektorn att klassen just höll på med en
lektion i ryska. Så började då utfrågningen på ryska. En av eleverna råkade viska något på
estniska och vips fick han stå i skamvrån. En annan elev som blev nervös råkade säga att han
hette ”potatis” vilket gjorde inspektorn missnöjd. Lärarinnan fick order om bättre undervisning.
Han skulle återkomma! Inspektionen avslutades med en lovsång till tsaren på ryska, vilket
godkändes tack och lov, som vi övat! Klassen och fröken kunde andas ut för denna gång.
Barnen skickades till skolan i tre år från 10 års ålder till 13. Skolåret pågick från den 15 oktober
till 15 april. Skoldagen varade bara några timmar. Föräldrarna betalade en avgift och man
skickade med matsäck varje dag.
1913 fick Estland ett eget skolsystem och efter Estlands självständighet 1918 blev estniskan
nationalspråk.

Meeri Sild tog oss med in i det moderna lärandet genom att presentera arbetet
med projekt som använder sig av olika IT-program.
Rain Mikser, specialist på läroplaner och extra läroplaner, Tallinn Universitet,
visade på betydelsen av de extra läroplanerna för främjandet och utvidgandet av
studenternas kulturella horisonter och därmed också gör att studenterna väljer
aktiviteter som ger en meningsfull fritid. Detta torde vara en förklaring till den
mycket starkt levande kulturella tradition som finns i Estland vad gäller musik,
litteratur och konst. Ungdomskörerna är numera så många att man vartannat år
anordnar en särskild musikfestival för barn och ungdomar.

DKG-medlemmen
PhD Kristi Kiilu från Estlands
akademi för konst
och teater och ansvarig för
konferensens
musikprogram gav också en
föreläsning om
hur man undervisar barn i olika
åldrar i musik.
Föredraget var illustrerat med
många You Tubeklipp och gav en god bild av hur
aktivt man arbetar med musikundervisningen i Estland. Kristi Kiilu är också
medlem av ISME – International Society for Music Education.

PhD Tiina Rüütmann
från Tekniska universitet i
Tallinn. Hon arbetar
med att få utbilda fler
ingenjörer. Detta är
idag en bristvara. För att
stimulera intresset
för ingenjörsvetenskap vill
Tiia Rüütmann att
eleverna redan i tidig ålder
skall stimuleras till
att undersöka och på
praktisk väg lösa olika problem. Hon menar att inte enbart de begåvade eleverna
skall stimuleras till detta. Utifrån en empirisk approach skall sedan också intresset
för vetenskap, technologi och matematik väckas. Det internationella projektet
STEM har utarbetat en modell som nu spritts över världen.
Från Helsingfors
neurovetenskap och
föreläsning var mycket
som visar på vilka
musikundervisningen i
område men också

universitet kom experten på
kognition PhD Mari Tervanniemi. Denna
uppskattad och redovisade forskning
mekanismer i hjärnan som gör att
skolan också främjar andra inlärningsbidrar till ett allmänt välbefinnande.

Anu Sepp är professor vid Estlands akademi för musik och teater och forskar i
musikdidaktik. Hon började sin föreläsning med ett citat från Platon:
”Musik ger själ till universum, den ger sinnet vingar, fantasin flykt, allvaret charm.
Den ger glädje och liv till allt.” Och hon citerade även Erasmus Rotterdamus:” Det
största hoppet för en nation ligger i att ungdomen får en god utbildning.”
Utbildning består av innehåll, lärare och student i växelverkan mellan sig.
Reflektionen från lärarens sida över vad som skett i en inlärningssituation är
väsentlig och hon lyfte fram den judiskt tyskfödde Johanna "Hannah" Arendt, som
har påpekat att ”tänkandet är en tyst dialog med oss själva.” Anu Sepp betonade
lärarens betydelse för en elevs utveckling och lärande och visade också på hur
undervisning kan präglas av undervisningstraditioner, sociokulturella strukturer.
Anu Sepps budskap var att barn bör få komma i kontakt med musik – sång och
instrument – så tidigt som möjligt och betonade vikten av att barnen får komma i
kontakt med de musikaliska traditionerna och att det finns en kontinuitet i
undervisningen.

Estland har idag
2 lektioner i veckan i årkurs 1 -3
2-1 lektioner i veckan i årskurs 4-6
1 lektion i veckan i årskurs 7 - 9

Minimum 560 lektion under klass1-9

1 lektion i veckan i årskurs 10 - 12

Minimum 105 lektioner

Musikundervisningen skall vara lustfylld och varieras med sång, musiklyssnande,
instrumentalträning och komponerande.
Föreläsningsraden avslutades med att ordförande för konferensens styrkommitté
Urve Lännemets gjorde en elegant sammanfattning av konferensens innehåll och
hur man i Estland arbetar med att utvecklande lärande plattformar.
Även ”Breakout sessions” innehöll intressanta ämnen som cybermobbing,
undervisning av barn med Downs syndrom, att arbeta med ”Storyline” att
undervisa vuxna och betydelsen av samarbete mellan skola och andra
institutioner.
En av konferensens många höjdpunkter var ”Night on the Town” när deltagarna i
svartbrödernas Gille i gamla staden fick uppleva en fantastisk konsert av
världsberömda Collegium Musical Chamber Choir. Konsertprogrammet inleddes
med de bortglömda folkens uråldriga sånger från Ingermanland arrangerade av
Veljo Tormis..Därefter följde verk av en rad välrenommerade estniska
kompositörer, Arvo Pårt, Erkki-Sven Tüür, Urmas Sisask etc. Kvällen avslutades
med medeltidsmåltid på Olde Hansa.

Svenska deltagare på väg till svartbrödernas gille. Bilden till höger visar Turid och Barbara från
Norge vid medeltidsmiddagen.

I samband med Europé Forum tilldelades Liisa
Peltomaa, Finland, den europeiska
hedersutmärkelsen – Europe Achievement Award.
Aktuellt tema för dagen under Forumet var
invandrarsituationen i Europa och vad som görs för
att underlätta de nyanländas situation. Huvudtalare
var Monika Huber från Tyskland och Gudrun Nylander från Sverige.
Under konferensen såldes smycken, schalar och
annat hantverk till förmån för projektet Siwa - en
oas i Egypten.
På bilden två av de drivande i projektet: Ingela Högberg och
Margareta Grolander, Chi-kretsen, Borås.

Konferensen erbjöd också möjligheter till guidade stadsvandringar och utflykter i -

Palmse herrgård

Ösel

omgivningarna. En tur gick till ön Ösel och en annan till Nationalparken Lahemaa
med stopp vid den bedårande herrgården Palmse nordöst om Tallinn.
Konferensen avslutades i som den börjat med musik och nu på ett ålderdomligt
estniskt: instrument säckpipa.

Varmt tack till våra värdar för ett fint och lärorikt
arrangemang. Vi återvände hem med vackra minnen och
en tänkvärd gåva som våra värdar producerat själva! Med
uppmaningen ”Make a difference…”

Estland var fram till 1991 för många av oss ett slutet rum. Därför blev följande
kommentar vid slutet av konferensen så mycket mer glädjande: ”Nu vet jag
mycket mer om Estland än tidigare.”

Anne.Mari Asker Badersten, Margareta Grolander, Marianne Skardéus

