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Med Bourdieu i Laos
Smflåm Guttman

Efter en måltid på hemlagad kalops, rödbetor med kokt potatis och kallt öl
lutade jag mig tillbaka i kökssoffan. En adventsljusstake lyste gult på det
bastanta träbordet och hyacinterna spred en angenäm doft. Charlotta och
Donald dukade fram kaffe. Klockan var lite över tre på eftermiddagen och det
hade börjat skymma.

Vi talade om upplevelser från resor och Donald plockade fram en bok som
Pierre Bourdieu skrivit om sitt arbete i Algeriet på 1950-talet. Boken innehöll
svartvita bilder som inledningsvis förefallit mig ganska uttryckslösa, men under
det att Donald pratade förtätades konteXten i bilderna alltmer. Han pratade
liksom stötvis, som om betraktandet behövde utrymme. Gemensamt för bil-
derna var ett mjölkvitt ljus, där motiv av människor befann sig i öppna rum och
alla beskrev de helt vardagliga scener, t eX några människor och en bil på en gata
i en stad, unga män vid inkvarteringsbaracker för beväringar, landsortsbefolk-
ning på uppodlade åkrar. Motiven verkade vara av underordnad betydelse. Sna-
rare låg fokus på omgivningen de befann sig i. På så sätt verkade människorna
få liv genom den miljö som bilderna gestaltade.

Jag var något bekant med Bourdieus nyckelbegrepp, som kapital och ha-
bitus, men tyckte nu att dessa fick en vidare betydelse. Under ett antal år hade
jag tillbringat många vistelser i flera sydostasiatiska länder. Det hade bland
annat resulterat i dokumentära stillbildsfrlmer som jag använt i undervis-
ningen på Lärarhögskolan i Stockholm. En tid hade jag dock känt behov av
att gå vidare mot ett fördjupat möte med människor och deras liv. Skulle det
vara möjligt att med hjälp av Bourdieus metoder göra en studie där männi-
skorna framställs mot en bredare kontext? Donald rådde mig att ta kontakt
med Mikael Palme på Lärarhögskolan i Stockholm, som arbetar med utbild-
ningsfrågor i utvecklingsländer.

En frostig vinterdag någon månad senare träffades Mikael och jag. Han be-
rättade att Lärarhögskolan hade ett SIDA-stött magisterprogram av lärarutbil-
dare i Laos och vi talade nu om möjligheten att inom ramen för detta program
göra en mindre fältstudie om lärarstudenters möte med lärarutbildningen i
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norra delen av landet. En stor del av Laos befolkning består av olika
minoritetsgrupper och för att kunna utbilda fler lärare med ursprung hos
minoriteterna har regeringen sörjt för speciellt anpassade studieprogram. Det
skulle vara intressant att studera minoritetsstudenternas möte med denna
lärarutbildning i relation till de studenter som inte tillhör minoritetsbefolk-
ningen. För att synliggöra särdragen i deras sociala situation kunde symboliska
och materiella tillgångar i Bourdieus mening vara särskilt intressanta. Resan
planerades till sommaren 2005. Men vad visste jag om Laos?

När jag under 1990-talets början besökte Laos första gången blev detta i
mycket en resa med händelserna kring Vietnamkriget i åtanke. Utöver det note-
rade jag kulturella likheter med norra Thailand, t ex gällande minoriteter och
religiös tradition, Theravadabuddism, som är en viktig samhällsorganisatorisk
faktor. Dessutom uppmärksammades jag på att laotiska och thailändska liknar
varandra i både tal och skrift och att det trots dessa likheter är viktigt att be-
trakta dem som skilda språk och inte som dialekter av varandra. Bägge antas ha
utvecklats från taifolk1 med ursprung i södra Kina. Dessa folk antas under poli-
tisk oro, sannolikt bortträngda av hankineser enligt N] Enfieldz, ha rört sig sö-
derut kring vår tideräknings början till dagens norra Laos och Vietnam, för att
därpå sprida sig över norra Sydostasien. Intressant var vidare inslagen av de
gamla indiska språken pali och Sanskrit i framförallt thailändska, men också i
laotiska. Pali används för övrigt ännu i templen vid recitationer och ceremonier.
Traditionellt var utbildning knutet just till templen ända till den franska
koloniseringen 1893 och under en tid arbetade buddhistmunkarna parallellt med
lärare från Frankrike i detta arbete.

Jag hade frågor inför min förestående resa. Med fokus på studenter från mino-
ritetsgrupperna ville jag veta mer om minoriteterna och hur de rekryterades till
lärarutbildningen. Jag ville veta mer om utbildningssystemet och om modernise-
ringsreformerna. Och hur blev landet en nation? Grant Evans har i Luos - Culture
uucl Society 3 studerat det laotiska samhället och den laotiska identiteten. En lao-
tisk identitet i mening av en modern stat som vi ser idag, skriver Evans, är skönj-
bar först genom utvecklingen av nationalstaten i slutet på 1800-talet, strax innan
den franska koloniseringen (1893). Evans menar att Laos som modern nation ald-
rig hade existerat utan koloniseringen och landets södra del skulle antagligen ha
tillhört en thailändsk stat. Argument för detta är att folken i norra Thailand tidi-
gare benämndes just Lao och var samtidigt politiskt integrerade med en thai-
ländsk nation. Norra delen av Laos skulle vidare ha hört till Vietnam. En politisk,

1 Stephen Mansfield, Luo Hilltrioes - Trutlitiom uno' Patterns ofExisteuce. Images of Asia. Oxford
University Press 2000, p 13.
2 N] Enfield. ”Lao as a national language” i Grant Evans (ed), Luos - Culture emil Society, Silk-
Worm Books, Chieng Mai 1999.
3 Grant Evans (ed), Luos - Culture uno' Society. SilkWorm Books, Chieng Mai 1999.

62
Fältanteckningar, PDF-version Juni 2006



= SP

ëçÅá~ä=çÅÜ=âìäíìêÉää=áÇÉåíáíÉí=î®ñíÉ=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ñê~ã=Ñ∏êëí=á=çÅÜ=ãÉÇ=Éíí=ä∏ëÖ∏ê~åÇÉ=
Ñê™å=qÜ~áä~åÇI=îáäâÉí=ëâÉÇÇÉ=á=çÅÜ=ãÉÇ=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=å~íáçå~äëí~íÉåK=

råÇÉê=âçäçåá~äéÉêáçÇÉå=ãáåëâ~ÇÉ=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=ìíÄáäÇåáåÖÉå=
á=íÉãéäÉåI=ÖÉåçã=Ñê~åëã®ååÉåë=áåíêçÇìâíáçå=~î=Éå=ëÉâìä®ê=Ñê~åëâëéê™âáÖ=ëâçä~I=á=
ëóÑíÉ=~íí=ÒÅáîáäáëÉê~ÒI=ëçã=ÇÉí=ëí™ê=é™=_ççâo~Öë=ÜÉãëáÇ~=ìåÇÉê=i~çëJbÇìÅ~íáçå~ä=
póëíÉãQK=aÉí=áååÉÄ~ê=Ää~åÇ=~åå~í=Éíí=Éäáíáëíáëâí=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉã=ëçã=á=éêáåÅáé=
Ä~ê~= Ñ~ååë= á= ëí®ÇÉêå~K=båÇ~ëí=Éíí=é~ê=éêçÅÉåí=~î=Ä~êå=á= ëâçä™äÇÉêå=íçÖ=ÇÉä=~î=ìíJ
ÄáäÇåáåÖ= NVQVK= aÉí= Ñê~åëâëéê™âáÖ~= ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉí= Ñçêíë~ííÉ= ÇçãáåÉê~= ®îÉå=
ÉÑíÉê= ä~åÇÉíë= ÑêáÖ∏êÉäëÉ= Ñê™å= âçäçåá~äã~âíÉå= NVQVI= ®îÉå= çã= ëíçê~= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=
ÖàçêÇÉëI=Ää~åÇ=~åå~í=ÖÉåçã=áåÑ∏ê~åÇÉí=~î=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ~êK=oìåí=Ü®äÑíÉå=~î=ä~åJ
ÇÉíë=Ä~êå=á=ëâçä™äÇÉêå=ÄÉê®âå~ë=Ü~=ÇÉäí~Öáí=á=ìíÄáäÇåáåÖ=á=Ä∏êà~å=~î=NVTMJí~äÉíK=

råÇÉê= êÉîçäìíáçåÉå= NVTR= Éêë~ííÉë=ãçå~êâáå=çÅÜ=ÇÉå= Ñê~åëâ~=âçäçåáëÉêáåÖÉå=
ãÉÇ= Éå=âçããìåáëíáëâ= ~Çãáåáëíê~íáçå= ÉåäáÖí= îáÉíå~ãÉëáëâ=ãçÇÉääK= m~íÜÉí=i~çI=
âçããìåáëíé~êíáÉí= ëçã= ä®åÖÉ=â®ãé~í=ãçí=çÅâìé~íáçåÉåI=ÄäÉî=ÇÉí= ÉåÇ~= ä~ÖäáÖ~=
é~êíáÉíK=gçêÇÉÖÉåÇçã~ê=Ñ∏êëí~íäáÖ~ÇÉë=çÅÜ=á=éêáåÅáé=ëí®åÖÇÉë=ä~åÇÉí=Ñ∏ê=ÄÉë∏â~êÉK=
läáâ~= ~åÇê~= áåë~íëÉê= ÖàçêÇÉë= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êëí®êâ~= áÇÉåíáíÉíÉåK= j~ëëìíÄáäÇåáåÖ= ~î=
ÄÉÑçäâåáåÖÉå= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= çÅÜ= ä~çíáëâ~= Ä∏êà~ÇÉ= í~ä~ë= á= ëâçäçêå~K= pâêáÑíëéê™âÉí=
Ñ∏êÉåâä~ÇÉë=çÅÜ=ã~å=~åî®åÇÉ=Éå=Ñ∏êÉåâä~Ç=âä~ëëáÑáÅÉêáåÖ=~î=ÇÉí=ä~çíáëâ~=ÑçäâÉíI=
îáäâÉå= îÉêâäáÖÉå= áåíÉ= î~ê= ÜÉäí= ä®íí= ~íí= Ö∏ê~= ëáÖ= Éå= ÄáäÇ= ~î= ~åå~êëK= mêçÄäÉãÉå= á=
ë~ãÜ®ääëìíîÉÅâäáåÖÉå= çÅÜ=ÇÉ=å®ê~= éçäáíáëâ~= êÉä~íáçåÉêå~=ãÉÇ=sáÉíå~ã=çÅÜ= êÉJ
ÑçêãÉêå~=Ç®ê= ìåÇÉê= NVUMJí~äÉíI= ìíÖ∏ê= ë~ååçäáâí= Éå= ÖêìåÇ= íáää= î~êÑ∏ê= çÅâë™= ÇÉå=
ä~çíáëâ~=êÉÖÉêáåÖÉå=á=ãáííÉå=~î=™êíáçåÇÉí=áåäÉÇÇÉ=ãçÇÉêåáëÉêáåÖÉåK=råÇÉê=ÇÉåå~=
éÉêáçÇ=ÖàçêÇÉ=s®êäÇëÄ~åâÉå=çÅÜ=fjc=EfåíÉå~íáçå~ä=jçåÉí~êó=cìåÇF=ëíìÇáÉê=~î=
ëóëíÉã= Ö®ää~åÇÉ= ÉâçåçãáI= Ü®äë~= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖ= çÅÜ= êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ= êÉÖÉêJ
áåÖÉå=~íí=í~=ìí=ä™å=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=ìíÄáäÇåáåÖëëáíì~íáçåÉåK=NVVM=ÇÉäíçÖ=i~ç=mÇê=
Ei~ç= mÉçéäÉÛë= aÉãçÅê~íáÅ= oÉéìÄäáÅF= á= gçãíáÉå= `çåÑÉêÉåÅÉ= ëçã= Ü∏ääë= ~î=
rkbp`l=á=qÜ~áä~åÇ=ìåÇÉê=ãçííçí=bÇìÅ~íáçå=cçê=^ää=Ebc^FK=pÉÇ~å=OMMM=í~ê=
i~çë=Üà®äé= ä™å=Ñê™å=s®êäÇëÄ~åâÉå=çÅÜ=íÜÉ=^ëá~å=aÉîÉäçéãÉåí=_~åâ=ë~ãí=Ñê™å=
Öáî~êçêÖ~åáë~íáçåÉê=ëçã=rkbp`lI=rkfpbcI=pfa^I=^rpJ~áÇ=çÅÜ=~åÇê~K=f=ìíJ
îÉÅâäáåÖÉå=~î=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉí= áåÖ™ê= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=~î= ä®êçéä~åÉê=ë~ãí=~î= ä®J
ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåK=ûîÉå=çã=~åí~äÉí=Ä~êå=ëçã=Ö™ê= á= ëâçä~å=Ü~ê=Ääáîáí= ÑäÉê=®ê= áåÉÑJ
ÑÉâíáîáíÉíÉå= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= Ü∏Ö= çÅÜ= ÇÉå= ä~çíáëâ~= êÉÖÉêáåÖÉå= ®ê= ~åÖÉä®ÖÉå= çã= ~íí=
Ñ∏êëí®êâ~= ìíÄáäÇåáåÖÉå= ëçã= Éíí= ÜìîìÇáåëíêìãÉåí= Ñ∏ê= ìíîÉÅâäáåÖÉåK= `ÜêáëíáåÉ=
cçñ=í~ê=ìéé=éêçÄäÉã~íáâÉå= á=~êíáâÉäå=kç=mä~ÅÉ= Ñçê=dáêäë\=dÉåÇÉêI=bíÜåáÅáíó=~åÇ=
`áíáòÉåëÜáé=bÇìÅ~íáçå=áå=íÜÉ=i~ç=mÉçéäÉÛë=aÉãçÅê~íáÅ=oÉéìÄäáÅRK=e®ê=ÄÉäóëÉê=Üçå=
~íí=Éå=çëâêáîÉå=é~íêá~êâ~ä=çÅÜ=íê~ÇáíáçåÉää=~ÖÉåÇ~=âêáåÖ=ÖÉåìëI=âä~ëë=çÅÜ=âìäíìêI=
îÉêâ~ê=Ü™ää~=íáääÄ~â~=Éíåáëâ~=ãáåçêáíÉíÉê=çÅÜ=Ç™=Ñê®ãëí=ÑäáÅâçê=çÅÜ=âîáååçêI=Ñê™å=
~íí=Öóåå~ë=~î=ÇÉå=åó~=ìíîÉÅâäáåÖÉåK=aÉí=ëí™ê=á=âçåíê~ëí=í=Éñ=íáää=ÇÉå=ä~çíáëâ~=âçåJ
ëíáíìíáçåÉåI=Ç®ê=âîáåå~åë=ãÉÇÄçêÖÉêäáÖ~= ê®ííáÖÜÉíÉê=çÅÜ= ëâóäÇáÖÜÉíÉêI= áåâäìëáîÉ=

======================================================
Q=ÜííéWLLïïïKÄççâê~ÖëKÅçãL=
R=`ÜêáëíáåÉ=cçñI=kç=mä~ÅÉ=Ñçê=Öáêäë\=dÉåÇÉê=bíÜåáÅáíó=~åÇ=`áíáòÉåëÜáé=bÇìÅ~íáçå=áå=íÜÉ=i~çë=mÉçéäÉ…ë=
oÉéìÄäáÅI=`çãé~êÉI=sçä=PPI=kç=PI=pÉéíÉãÄÉê=PMMPI=`~êÑ~ñ=mìÄäáëÜáåÖ=OMMPI=ééK=QMNÓQNOK=

Del I: Kultursociologi

Fältanteckningar, PDF-version Juni 2006

Del |: Kultursociologi

social och kulturell identitet växte egentligen fram först i och med ett lösgörande
från Thailand, vilket skedde i och med utvecklingen av nationalstaten.

Under kolonialperioden minskade betydelsen av den traditionella utbildningen
i templen, genom fransmännens introduktion av en sekulär franskspråkig skola, i
syfte att ”civilisera”, som det står på BookRags hemsida under Laos-Educational
System4. Det innebar bland annat ett elitistiskt utbildningssystem som i princip
bara fanns i städerna. Endast ett par procent av barn i skolåldern tog del av ut-
bildning 1949. Det franskspråkiga utbildningssystemet fortsatte dominera även
efter landets frigörelse från kolonialmakten 1949, även om stora förbättringar
gjordes, bland annat genom införandet av lärarutbildningar. Runt hälften av lan-
dets barn i skolåldern beräknas ha deltagit i utbildning i början av 1970-talet.

Under revolutionen 1975 ersattes monarkin och den franska koloniseringen
med en kommunistisk administration enligt vietnamesisk modell. Pathet Lao,
kommunistpartiet som länge kämpat mot ockupationen, blev det enda lagliga
partiet. Jordegendomar förstatligades och i princip stängdes landet för besökare.
Olika andra insatser gjordes för att förstärka identiteten. Massutbildning av
befolkningen genomfördes och laotiska började talas i skolorna. Skriftspråket
förenklades och man använde en förenklad klassificering av det laotiska folket,
vilken verkligen inte var helt lätt att göra sig en bild av annars. Problemen i
samhällsutvecklingen och de nära politiska relationerna med Vietnam och re-
formerna där under 1980-talet, utgör sannolikt en grund till varför också den
laotiska regeringen i mitten av årtiondet inledde moderniseringen. Under denna
period gjorde Världsbanken och IMF (Intenational Monetary Fund) studier av
system gällande ekonomi, hälsa och utbildning och rekommenderade reger-
ingen att ta ut lån för att förbättra utbildningssituationen. 1990 deltog Lao Pdr
(Lao Peopleas Democratic Republic) i Jomtien Conference som hölls av
UNESCO i Thailand under mottot Education Eor All (EPA). Sedan 2000 tar
Laos hjälp lån från Världsbanken och the Asian Development Bank samt från
givarorganisationer som UNESCO, UNISEE, SIDA, AUS-aid och andra. I ut-
vecklingen av utbildningssystemet ingår förbättringar av läroplaner samt av lä-
rarutbildningen. Även om antalet barn som går i skolan har blivit fler är inef-
fektiviteten fortfarande hög och den laotiska regeringen är angelägen om att
förstärka utbildningen som ett huvudinstrument för utvecklingen. Christine
Fox tar upp problematiken i artikeln No Place for Girls? Gender, Et/onicity and
Citizens/oip Education in t/oe Lao Peopleš Democratic Republic? Här belyser hon
att en oskriven patriarkal och traditionell agenda kring genus, klass och kultur,
verkar hålla tillbaka etniska minoriteter och då främst flickor och kvinnor, från
att gynnas av den nya utvecklingen. Det står i kontrast t eX till den laotiska kon-
stitutionen, där kvinnans medborgerliga rättigheter och skyldigheter, inklusive

4 http://WWW.bookrags.com/
5 Christine EoX, No Placefor girls? Gender Etnnicity and Gitizens/np Education in the Laos People 's
Republic, Compare, Vol 33, No 3, September 3003, Carfax Publishing 2003, pp. 401-412.
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rätten till fri utbildning, är formulerade. Andra hinder på Vägen, vilket sanno-
likt förstärker det ovan beskrivna, är bland annat att många skolor endast
erbjuder 1-3 års utbildning. Problemen med så kallade drop-outs och att få gå
om årskursen är stora. Många elever blir så att säga överåriga för årskursen. I
genomsnitt tar det tio år att bedriva en 5 års grundutbildning i Laos. Det råder
också stora skillnader i hur det ser ut mellan landets provinser.

Det laotiska skolsystemet organiseras genom fem grundläggande år i primär-
skolan, Primary School. Därpå går man vidare till sex års sekundärskola, bestå-
ende av 3 år på Lower Secondary- och 3 år på Upper Secondary School, innan den
högre utbildningen. Men dagens lärarutbildning har som nämnts speciella pro-
gram utformade för att bättre passa minoritetsstudenternas behov, vilka ofta har
färre utbildningsår bakom sig än övriga studenter. Avsikten med programmen är
att fler lärare ur minoritetsgrupperna utbildas för minoritetsskolorna i byarna.
Det är framförallt två program det handlar om: 5+4- och 8+3-programmet. Det
förstnämnda rekryterar studenter med avslutad primärskola, som bereds 4 års lä-
rarutbildning. Därefter utväljs studenten att arbeta i en särskild skola mot en (nå-
got) lägre lön en tid innan man räknas som behörig lärare. Det senare program-
met rekryterar studenter med avslutad lägre sekundärskola för tre års studier i
lärarutbildningen innan man väljs ut för sin skola. Förutom dessa två dessa finns
även ett 11+3-program vilket rekryterar studenter med avslutad sekundärskola som
erbjuds 3 års lärarutbildning. Deltagarna i detta program kommer i högre ut-
sträckning från befolkningsgrupper som inte tillhör minoriteter.

Frågan om folkgrupperna i Laos kan utgöra källa till missuppfattningar, inte
minst i samarbetet mellan statlig administration, givarorganisationer och fors-
kare. Den franska kulturgeografen Laurent Chazée tar upp två förekommande
klassificeringar in sin bok T/Je Peoples ofLaos. Den ena formulerades av 1950-
talets dåvarande regering och förekom officiellt efter 1975. Här indelas befolk-
ningen enligt en så kallad etno-geomorfologisk ordning6 i tre huvudgrupper,
Lao Lom, Lao Theung och Lao Soong. I tur och ordning folk boende på låg-,
respektive mellan- samt höglandet7, där de förstnämnda ska representera
majoritetsbefolkningen och de övriga olika minoriteter. Klassificeringen har
ifrågasatts av forskare som Chazée själv och även av Mansfield, för att utgöra en
i bästa fall en ytlig, i sämsta fall missvisande, bild av en oändligt mer komplex
multietnicitet i landet. Det finns otaliga grupper, inte minst genom de omfat-
tande folkomflyttningarna efter I960-talets politiska turbulens, som motsätter
sig den förenklade indelningen. Etnicitet i Laos, skriver Mansfield, är mer en

6 Laurent Chaze'e, T/øe People ofLaos - Rum! and Et/mic Díz/ersítíes, White Lotus Press, Bang-
kok 2002, p 4. “Ethno-geomorphologic order” är enligt Chazeé en klassificeringsprincip där
folkgruppens etnicitet bestäms efter bland annat geografiska kriterier och i fallet med den
dominerande klassificeringen i Laos av altituden på boplatsen.
7 Stephen Mansfield, Lao Hilltríbes - Tradition; and Patterns ofExistence, p 24.
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fråga om självidentifikation än en bestämning som ett arv från tidigare genera-
tioner och den tendensen är i tilltagande.

Den andra klassificeringen som Chazée nämner skiljer sig från den först-
nämnda genom sin etnolingvistiska indelning och utgår från fyra eller fem hu-
vudsakliga språkfamiljer som förekommer på den sydostasiatiska halvön: Tai,
Austroasiatisk, Miao-Yao och Sino-tibetansk samt en grupp med övriga. Den
baseras enligt Chazée på en antagen klassificering från 1992 och finns upptagen i
Indígenous People Profile från 1995. Varje språkfamilj ses här som en förgrening,
där de etniska minoriteterna grupperas utifrån de språk som liknar varandra
mest. Chazée påpekar att det inte sällan är svårt med bestämningen av vissa
samhällen. Graden av etnolingvistiska skillnader och även odlingssätt mellan två
samhällen inom samma förgrening beror av tidsperioden grupperna varit sepa-
rerade geografiskt från varandra. Klassificeringen rymmer många etniska mino-
riteter inom varje förgrening vilket antyder något av komplexiteten i den multi-
etniska folkfloran. Den ger också ett intryck av storleken på migrationen sedan
två årtusenden, samt ger en bild av effekter av den politiska turbulensen, som på
olika sätt har bidragit till att folkförflyttningarna har fortsatt in i vår tid.

I mitten av juni 2005 landade jag i huvudstaden Vientiane och träffade Mikael
som jobbade med magisterprogrammet. Tillsammans fortsatte vi sedan till norra
delen av landet, till provinshuvudstaden Luang Nam Tha i provinsen med samma
namn. Provinsen gränsar till Burma och Kina och klimatet var torrare och svalare
än vad som annars är vanligt i Sydostasiens lågländer. Här mötte oss ett par lärar-
utbildare från huvudstaden, Sengamphon och Nolasing, som också skulle delta i
fältarbetet. För att kunna genomföra våra studier fick vi förmånen att låna en av
lärarutbildningens bilar. Först ville vi möta lärarstudenterna i deras hembyar. De
minoriteter som vi oftast skulle komma att möta var enligt våra följeslagare grup-
per som Akha och Hmong, den förstnämnda tillhörande språkfamiljen sino-ti-
betansk och den senare Miao-Yao. En dag packade vi våra saker på flaket till vår
lånade bil och gav oss iväg upp i bergen.

Ett tiotal kilometer från provinshuvudstaden stannade vi vid hmongbyn
Hong Leuy, som är rest på en bergssluttning med husen placerade på bägge si-
dor om den asfalterade huvudvägen. Husens tak var gräsbeklädda. Väggarna var
av flätad bambu som räckte ner till marken, enligt hmongarkitektur. En viktig
medelpunkt i byn utgjordes av en kioskliknande butik med förfriskningar och
dagligvaror som familjen hade alldeles intill vägen, så att passerande lätt kunde
stanna. Här träffade vi lärarstudenten Noi och hennes familj. Vi visades runt i
byn, som förutom butiken levde av olika andra näringar. En sådan utgjordes av
gummiträdsplantagen intill som hennes farbror visade oss och som gav in-
komster genom närheten till Kina.

Medan Noi traditionsenligt serverade oss glas av hett vatten med teblad bö-
kade familjer av svarta grisar samt en och annan hund omkring efter ätbart. En
bit ifrån stod några vattenbufflar bundna. Insekter idisslade idogt. Då och då
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passerade motorfordon. Flera familjemedlemmar och Vänner Var till en början
samlade kring oss, men troppade så småningom av till olika sysslor. Noi drog
förläget i blixtlåset på sin ljusblå överdragsjacka och berättade medan Seng-
amphon översatte. Hon var tjugo år och gick tredje året på 5+4-programmet.
Pappan hade en komplicerad relation till olika kvinnor och var för andra
gången på väg att gifta om sig. Han arbetade med olika slag av entreprenörs-
mässiga uppdrag och hade en tid studerat på en gummiträdsplantage i Kina.
Nois by låg långt från sekundärskolan och antagligen hade hon avslutat utbild-
ningen efter primärskolan om hon inte utvalts att studera, där hon också kunde
bo på internat. Dessutom gav selekteringen ett litet ekonomiskt bidrag till livs-
förnödenheter. Så länge det gällde hemförhållanden och det positiva med se-
lekteringen tyckte jag Noi kunde svara ganska fritt ur eget tyckande. När det
gällde hur det gick på lärarutbildningen, som relationer till studenter, andra
minoriteter och lärare eller utbildningsresultaten i sig, blev det emellertid svå-
rare för henne att förhålla sig personlig, att ha egna åsikter. Jag tänkte på möj-
liga förklaringar. Dels kunde hennes position i relation till oss, som på olika sätt
representerade makt, spela en roll. Hon var utvald och kanske var det viktigt att
på olika sätt framhålla det positiva med selekteringen? Men hennes sätt att svara
kände jag också igen från andra håll i regionen, där det ofta är viktigt att svara
på sådant sätt som inger motparten, i det här fallet oss, minsta möjliga obehag.

Samtalet med Noi gav mig intrycket av en ung kvinna som befann sig i en
utsatt position. Hur skulle jag komma henne och de andra studenterna så nära
att jag kunde sätta mig in i deras sociala situation? Hur skulle jag gå tillväga för
att kunna beskriva hennes och andra studenters möte med lärarutbildningen så
bra som möjligt? Det hade började skymma och myggen surrade nu hungrigt
omkring oss. Vi tackade för samtalet och rullade sakta vidare.

66
Fältanteckningar, PDF-version Juni 2006


