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jÉÇ=_çìêÇáÉì=á=i~çë=
Med Bourdieu i Laos
pí~ÑÑ~å=dìííã~å=
Smﬂåm Guttman

en ã™äíáÇ=
måltid é™=
rödbetor ãÉÇ=
med âçâí=
öl
bÑíÉê=
Efter Éå=
hemlagad â~äçéëI=
kalops, ê∏ÇÄÉíçê=
kokt éçí~íáë=
potatis çÅÜ=
och â~ääí=
kallt ∏ä=
på ÜÉãä~Ö~Ç=
mig íáääÄ~â~=
tillbaka á=i â∏âëëçÑÑ~åK=
äìí~ÇÉ=
à~Ö= ãáÖ=
lutade jag
kökssoffan. bå=
En ~ÇîÉåíëäàìëëí~âÉ=
adventsljusstake äóëíÉ=
lyste Öìäí=
gult é™=
på ÇÉí=
det
Ä~ëí~åí~=
bastanta íê®ÄçêÇÉí=
träbordet çÅÜ=
och Üó~ÅáåíÉêå~=
hyacinterna ëéêÉÇ=
spred Éå=
en ~åÖÉå®ã=
angenäm ÇçÑíK=
doft. `Ü~êäçíí~=
Charlotta çÅÜ=
och
Donald dukade fram kaffe. Klockan var lite över tre på eftermiddagen och det
açå~äÇ=Çìâ~ÇÉ=Ñê~ã=â~ÑÑÉK=häçÅâ~å=î~ê=äáíÉ=∏îÉê=íêÉ=é™=ÉÑíÉêãáÇÇ~ÖÉå=çÅÜ=ÇÉí=
hade börjat skymma.
Ü~ÇÉ=Ä∏êà~í=ëâóãã~K=
sá=í~ä~ÇÉ=çã=ìééäÉîÉäëÉê=Ñê™å=êÉëçê=çÅÜ=açå~äÇ=éäçÅâ~ÇÉ=Ñê~ã=Éå=Äçâ=ëçã=
Vi
talade om upplevelser från resor och Donald plockade fram en bok som
Pierre _çìêÇáÉì=
máÉêêÉ=
^äÖÉêáÉí= é™=
Bourdieu ëâêáîáí=
skrivit çã=
om ëáíí=
sitt ~êÄÉíÉ=
arbete á=
i Algeriet
på NVRMJí~äÉíK=
1950-talet. _çâÉå=
Boken áååÉÜ∏ää=
innehöll
ëî~êíîáí~=ÄáäÇÉê=ëçã=áåäÉÇåáåÖëîáë=Ñ∏êÉÑ~ääáí=ãáÖ=Ö~åëâ~=ìííêóÅâëä∏ë~I=ãÉå=ìåÇÉê=
svartvita bilder som inledningsvis förefallit mig ganska uttryckslösa, men under
bilderna ~ääíãÉêK=
alltmer. e~å=
ÇÉí=
det ~íí=
att açå~äÇ=
Donald éê~í~ÇÉ=
pratade Ñ∏êí®í~ÇÉë=
förtätades âçåíÉñíÉå=
konteXten á=i ÄáäÇÉêå~=
Han éê~í~ÇÉ=
pratade
biläáâëçã=
liksom ëí∏íîáëI=
stötvis, ëçã=
som çã=
om ÄÉíê~âí~åÇÉí=
betraktandet ÄÉÜ∏îÇÉ=
behövde ìíêóããÉK=
utrymme. dÉãÉåë~ãí=
Gemensamt Ñ∏ê=
för ÄáäJ
ÇÉêå~=î~ê=Éíí=ãà∏äâîáíí=äàìëI=Ç®ê=ãçíáî=~î=ã®ååáëâçê=ÄÉÑ~åå=ëáÖ=á=∏ééå~=êìã=çÅÜ=
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
~ää~=ÄÉëâêÉî=ÇÉ=ÜÉäí=î~êÇ~ÖäáÖ~=ëÅÉåÉêI=í=Éñ=å™Öê~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=Éå=Äáä=é™=Éå=Ö~í~=
á=i Éå=
îáÇ= áåâî~êíÉêáåÖëÄ~ê~ÅâÉê=
en ëí~ÇI=
stad, ìåÖ~=
unga ã®å=
män vid
inkvarteringsbaracker Ñ∏ê=
för ÄÉî®êáåÖ~êI=
beväringar, ä~åÇëçêíëÄÉÑçäâJ
landsortsbefolkåáåÖ=é™=ìééçÇä~ÇÉ=™âê~êK=jçíáîÉå=îÉêâ~ÇÉ=î~ê~=~î=ìåÇÉêçêÇå~Ç=ÄÉíóÇÉäëÉK=på~J
ning på uppodlade åkrar. Motiven verkade vara av underordnad betydelse. Snarare låg fokus på omgivningen de befann sig i. På så sätt verkade människorna
ê~êÉ=ä™Ö=Ñçâìë=é™=çãÖáîåáåÖÉå=ÇÉ=ÄÉÑ~åå=ëáÖ=áK=m™=ë™=ë®íí=îÉêâ~ÇÉ=ã®ååáëâçêå~=
få liv genom den miljö som bilderna gestaltade.
Ñ™=äáî=ÖÉåçã=ÇÉå=ãáäà∏=ëçã=ÄáäÇÉêå~=ÖÉëí~äí~ÇÉK=
g~Ö= var
î~ê= å™Öçí=
Jag
något ÄÉâ~åí=
bekant ãÉÇ=
med _çìêÇáÉìë=
Bourdieus åóÅâÉäÄÉÖêÉééI=
nyckelbegrepp, ëçã=
som â~éáí~ä=
kapital çÅÜ=
och Ü~J
haÄáíìëI=ãÉå=íóÅâíÉ=åì=~íí=ÇÉëë~=ÑáÅâ=Éå=îáÇ~êÉ=ÄÉíóÇÉäëÉK=råÇÉê=Éíí=~åí~ä=™ê=Ü~ÇÉ=
bitus, men tyckte nu att dessa fick en vidare betydelse. Under ett antal år hade
flera ëóÇçëí~ëá~íáëâ~=
hade Ää~åÇ=
à~Ö= íáääÄêáåÖ~í=
îáëíÉäëÉê= á=i ÑäÉê~=
jag
tillbringat ã™åÖ~=
många vistelser
sydostasiatiska ä®åÇÉêK=
länder. aÉí=
Det Ü~ÇÉ=
bland
~åå~í=
à~Ö= ~åî®åí=
annat êÉëìäíÉê~í=
resulterat á=i ÇçâìãÉåí®ê~=
dokumentära ëíáääÄáäÇëÑáäãÉê=
stillbildsfrlmer ëçã=
som jag
använt á=i ìåÇÉêîáëJ
undervisåáåÖÉå=
à~Ö= ÇçÅâ=
ningen é™=
på i®ê~êÜ∏Öëâçä~å=
Lärarhögskolan á=i píçÅâÜçäãK=
Stockholm. bå=
En íáÇ=
tid Ü~ÇÉ=
hade jag
dock â®åí=
känt ÄÉÜçî=
behov ~î=
av
~íí=Ö™=îáÇ~êÉ=ãçí=Éíí=Ñ∏êÇàìé~í=ã∏íÉ=ãÉÇ=ã®ååáëâçê=çÅÜ=ÇÉê~ë=äáîK=pâìääÉ=ÇÉí=
att gå vidare mot ett fördjupat möte med människor och deras liv. Skulle det
Bourdieus ãÉíçÇÉê=
î~ê~= ã∏àäáÖí=
vara
möjligt ~íí=
att ãÉÇ=
med Üà®äé=
hjälp ~î=
av _çìêÇáÉìë=
metoder Ö∏ê~=
göra Éå=
en ëíìÇáÉ=
studie Ç®ê=
männidär ã®ååáJ
rådde ãáÖ=
skorna Ñê~ãëí®ääë=
framställs ãçí=
mot Éå=
en ÄêÉÇ~êÉ=
bredare âçåíÉñí\=
kontext? açå~äÇ=
Donald ê™ÇÇÉ=
mig ~íí=
att í~=
ta âçåí~âí=
kontakt
ëâçêå~=
med Mikael Palme på Lärarhögskolan i Stockholm, som arbetar med utbildãÉÇ=jáâ~Éä=m~äãÉ=é™=i®ê~êÜ∏Öëâçä~å=á=píçÅâÜçäãI=ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ìíÄáäÇJ
åáåÖëÑê™Öçê=á=ìíîÉÅâäáåÖëä®åÇÉêK=
ningsfrågor i utvecklingsländer.
En frostig vinterdag någon månad senare träffades Mikael och jag. Han bebå=ÑêçëíáÖ=îáåíÉêÇ~Ö=å™Öçå=ã™å~Ç=ëÉå~êÉ=íê®ÑÑ~ÇÉë=jáâ~Éä=çÅÜ=à~ÖK=e~å=ÄÉJ
rättade ~íí=
Lärarhögskolan Ü~ÇÉ=
ê®íí~ÇÉ=
att i®ê~êÜ∏Öëâçä~å=
hade Éíí=
ett pfa^Jëí∏íí=
SIDA-stött ã~ÖáëíÉêéêçÖê~ã=
magisterprogram ~î=
av ä®ê~êìíÄáäJ
lärarutbilÇ~êÉ=á=i~çë=çÅÜ=îá=í~ä~ÇÉ=åì=çã=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ÇÉíí~=éêçÖê~ã=
dare i Laos och vi talade nu om möjligheten att inom ramen för detta program
mindre Ñ®äíëíìÇáÉ=
med ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=
lärarutbildningen á=i
göra Éå=
en ãáåÇêÉ=
fältstudie çã=
om ä®ê~êëíìÇÉåíÉêë=
lärarstudenters ã∏íÉ=
möte ãÉÇ=
Ö∏ê~=
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åçêê~=
norra ÇÉäÉå=
delen ~î=
av ä~åÇÉíK=
landet. bå=
En ëíçê=
stor ÇÉä=
del ~î=
av i~çë=
Laos ÄÉÑçäâåáåÖ=
befolkning ÄÉëí™ê=
består ~î=
av çäáâ~=
olika
ãáåçêáíÉíëÖêìééÉê=
minoritetsgrupper çÅÜ=
ﬂer ä®ê~êÉ=
lärare ãÉÇ=
med ìêëéêìåÖ=
och Ñ∏ê=
för ~íí=
att âìåå~=
kunna ìíÄáäÇ~=
utbilda ÑäÉê=
hos
ursprung Üçë=
minoriteterna Ü~ê=
ãáåçêáíÉíÉêå~=
har êÉÖÉêáåÖÉå=
regeringen ë∏êàí=
sörjt Ñ∏ê=
för ëéÉÅáÉääí=
speciellt ~åé~ëë~ÇÉ=
anpassade ëíìÇáÉéêçÖê~ãK=
studieprogram. aÉí=
Det
ëâìääÉ=
î~ê~= áåíêÉëë~åí=
minoritetsstudenternas ã∏íÉ=
med ÇÉåå~=
skulle vara
intressant ~íí=
att ëíìÇÉê~=
studera ãáåçêáíÉíëëíìÇÉåíÉêå~ë=
möte ãÉÇ=
denna
ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ=
lärarutbildning á=
inte íáääÜ∏ê=
tillhör ãáåçêáíÉíëÄÉÑçäâJ
i êÉä~íáçå=
relation íáää=
till ÇÉ=
studenter ëçã=
som áåíÉ=
minoritetsbefolkde ëíìÇÉåíÉê=
åáåÖÉåK=c∏ê=~íí=ëóåäáÖÖ∏ê~=ë®êÇê~ÖÉå=á=ÇÉê~ë=ëçÅá~ä~=ëáíì~íáçå=âìåÇÉ=ëóãÄçäáëâ~=
ningen. För att synliggöra särdragen i deras sociala situation kunde symboliska
çÅÜ=
î~ê~= ë®êëâáäí=
och ã~íÉêáÉää~=
materiella íáääÖ™åÖ~ê=
tillgångar á=
i _çìêÇáÉìë=
Bourdieus ãÉåáåÖ=
mening vara
särskilt áåíêÉëë~åí~K=
intressanta. oÉë~å=
Resan
éä~åÉê~ÇÉë=íáää=ëçãã~êÉå=OMMRK=jÉå=î~Ç=îáëëíÉ=à~Ö=çã=i~çë\=
planerades till sommaren 2005. Men vad visste jag om Laos?
i
k®ê=
à~Ö= ìåÇÉê=
När jag
under NVVMJí~äÉíë=
1990-talets Ä∏êà~å=
början ÄÉë∏âíÉ=
besökte i~çë=
Laos Ñ∏êëí~=
första Ö™åÖÉå=
gången ÄäÉî=
blev ÇÉíí~=
detta á=
ãóÅâÉí=Éå=êÉë~=ãÉÇ=Ü®åÇÉäëÉêå~=âêáåÖ=sáÉíå~ãâêáÖÉí=á=™í~åâÉK=rí∏îÉê=ÇÉí=åçíÉJ
mycket en resa med händelserna kring Vietnamkriget i åtanke. Utöver det noteê~ÇÉ=
à~Ö= âìäíìêÉää~=
qÜ~áä~åÇI= í=
rade jag
med åçêê~=
minoriteter çÅÜ=
kulturella äáâÜÉíÉê=
likheter ãÉÇ=
norra Thailand,
t Éñ=
ex Ö®ää~åÇÉ=
gällande ãáåçêáíÉíÉê=
och
religiös íê~ÇáíáçåI=
êÉäáÖá∏ë=
qÜÉê~î~Ç~ÄìÇÇáëãI= ëçã=
îáâíáÖ= ë~ãÜ®ääëçêÖ~åáë~íçêáëâ=
tradition, Theravadabuddism,
som ®ê=
är Éå=
en viktig
samhällsorganisatorisk
Ñ~âíçêK=aÉëëìíçã=ìééã®êâë~ãã~ÇÉë=à~Ö=é™=~íí=ä~çíáëâ~=çÅÜ=íÜ~áä®åÇëâ~=äáâå~ê=
faktor. Dessutom uppmärksammades jag på att laotiska och thailändska liknar
î~ê~åÇê~= á=i Ä™ÇÉ=
îáâíáÖí= ~íí=
likheter ®ê=
varandra
både í~ä=
tal çÅÜ=
och ëâêáÑí=
skrift çÅÜ=
och ~íí=
att ÇÉí=
det íêçíë=
trots ÇÉëë~=
dessa äáâÜÉíÉê=
är viktigt
att ÄÉJ
beíê~âí~=ÇÉã=ëçã=ëâáäÇ~=ëéê™â=çÅÜ=áåíÉ=ëçã=Çá~äÉâíÉê=~î=î~ê~åÇê~K=_®ÖÖÉ=~åí~ë=Ü~=
trakta dem som skilda språk och inte som dialekter av varandra. Bägge antas ha
med ursprung i södra Kina. Dessa folk antas under poliìíîÉÅâä~íë=Ñê™å=í~áÑçäâ
utvecklats från taifolk1N=ãÉÇ=ìêëéêìåÖ=á=ë∏Çê~=háå~K=aÉëë~=Ñçäâ=~åí~ë=ìåÇÉê=éçäáJ
OI=Ü~=ê∏êí=ëáÖ=ë∏J
íáëâ=çêçI=ë~ååçäáâí=Äçêííê®åÖÇ~=~î=Ü~åâáåÉëÉê=ÉåäáÖí=kg=båÑáÉäÇ
tisk oro, sannolikt bortträngda av hankineser enligt N] Enfieldz,
ha rört sig söÇÉêìí=âêáåÖ=î™ê=íáÇÉê®âåáåÖë=Ä∏êà~å=íáää=Ç~ÖÉåë=åçêê~=i~çë=çÅÜ=sáÉíå~ãI=Ñ∏ê=~íí=
derut kring vår tideräknings början till dagens norra Laos och Vietnam, för att
sprida ëáÖ=
Ç®êé™=
î~ê= vidare
îáÇ~êÉ= áåëä~ÖÉå=
sig ∏îÉê=
över åçêê~=
norra póÇçëí~ëáÉåK=
Sydostasien. fåíêÉëë~åí=
Intressant var
inslagen ~î=
av ÇÉ=
de
därpå ëéêáÇ~=
gamla áåÇáëâ~=
thailändska, ãÉå=
Ö~ãä~=
indiska ëéê™âÉå=
språken é~äá=
pali çÅÜ=
och p~åëâêáí=
Sanskrit á=i Ñê~ãÑ∏ê~ääí=
framförallt íÜ~áä®åÇëâ~I=
men çÅâë™=
också á=i
ä~çíáëâ~K=m~äá=~åî®åÇë=Ñ∏ê=∏îêáÖí=®ååì=á=íÉãéäÉå=îáÇ=êÉÅáí~íáçåÉê=çÅÜ=ÅÉêÉãçåáÉêK=
laotiska. Pali används för övrigt ännu i templen vid recitationer och ceremonier.
Traditionellt var
templen ®åÇ~=
qê~ÇáíáçåÉääí=
î~ê= ìíÄáäÇåáåÖ=
àìëí= íáää=
utbildning âåìíÉí=
knutet just
till íÉãéäÉå=
ända íáää=
till ÇÉå=
den Ñê~åëâ~=
franska
âçäçåáëÉêáåÖÉå=NUVP=çÅÜ=ìåÇÉê=Éå=íáÇ=~êÄÉí~ÇÉ=ÄìÇÇÜáëíãìåâ~êå~=é~ê~ääÉääí=ãÉÇ=
koloniseringen 1893 och under en tid arbetade buddhistmunkarna parallellt med
lärare från Frankrike i detta arbete.
ä®ê~êÉ=Ñê™å=cê~åâêáâÉ=á=ÇÉíí~=~êÄÉíÉK==
hade frågor inför min förestående resa. Med fokus på studenter från minog~Ö=Ü~ÇÉ=Ñê™Öçê=áåÑ∏ê=ãáå=Ñ∏êÉëí™ÉåÇÉ=êÉë~K=jÉÇ=Ñçâìë=é™=ëíìÇÉåíÉê=Ñê™å=ãáåçJ
Jag
ritetsgrupperna ville
hur ÇÉ=
êáíÉíëÖêìééÉêå~=
îáääÉ= jag
à~Ö= veta
îÉí~= ãÉê=
mer çã=
om ãáåçêáíÉíÉêå~=
minoriteterna çÅÜ=
och Üìê=
de êÉâêóíÉê~ÇÉë=
rekryterades íáää=
till
lärarutbildningen. Jag ville veta mer om utbildningssystemet och om moderniseä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåK=g~Ö=îáääÉ=îÉí~=ãÉê=çã=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉí=çÅÜ=çã=ãçÇÉêåáëÉJ
ringsreformerna. Och hur blev landet en nation? Grant Evans har i Luos - Culture
êáåÖëêÉÑçêãÉêå~K=lÅÜ=Üìê=ÄäÉî=ä~åÇÉí=Éå=å~íáçå\=dê~åí=bî~åë=Ü~ê=á=i~çë=Ó=`ìäíìêÉ=
~åÇ=pçÅáÉíó
uucl Society=P3 =ëíìÇÉê~í=ÇÉí=ä~çíáëâ~=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=ÇÉå=ä~çíáëâ~=áÇÉåíáíÉíÉåK=bå=ä~çJ
studerat det laotiska samhället och den laotiska identiteten. En laoíáëâ=áÇÉåíáíÉí=á=ãÉåáåÖ=~î=Éå=ãçÇÉêå=ëí~í=ëçã=îá=ëÉê=áÇ~ÖI=ëâêáîÉê=bî~åëI=®ê=ëâ∏åàJ
tisk identitet i mening av en modern stat som vi ser idag, skriver Evans, är skönjÄ~ê=Ñ∏êëí=ÖÉåçã=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=å~íáçå~äëí~íÉå=á=ëäìíÉí=é™=NUMMJí~äÉíI=ëíê~ñ=áåå~å=
bar först genom utvecklingen av nationalstaten i slutet på 1800-talet, strax innan
ÇÉå=Ñê~åëâ~=âçäçåáëÉêáåÖÉå=ENUVPFK=bî~åë=ãÉå~ê=~íí=i~çë=ëçã=ãçÇÉêå=å~íáçå=~äÇJ
den franska koloniseringen (1893). Evans menar att Laos som modern nation aldrig hade existerat utan koloniseringen och landets södra del skulle antagligen ha
êáÖ=Ü~ÇÉ=ÉñáëíÉê~í=ìí~å=âçäçåáëÉêáåÖÉå=çÅÜ=ä~åÇÉíë=ë∏Çê~=ÇÉä=ëâìääÉ=~åí~ÖäáÖÉå=Ü~=
tillhört en thailändsk stat. Argument för detta är att folken i norra Thailand tidiíáääÜ∏êí=Éå=íÜ~áä®åÇëâ=ëí~íK=^êÖìãÉåí=Ñ∏ê=ÇÉíí~=®ê=~íí=ÑçäâÉå=á=åçêê~=qÜ~áä~åÇ=íáÇáJ
med Éå=
Ö~êÉ=
àìëí= i~ç=
î~ê= ë~ãíáÇáÖí=
gare ÄÉå®ãåÇÉë=
benämndes just
Lao çÅÜ=
och var
samtidigt éçäáíáëâí=
politiskt áåíÉÖêÉê~ÇÉ=
integrerade ãÉÇ=
en íÜ~áJ
thailändsk nation. Norra delen av Laos skulle vidare ha hört till Vietnam. En politisk,
ä®åÇëâ=å~íáçåK=kçêê~=ÇÉäÉå=~î=i~çë=ëâìääÉ=îáÇ~êÉ=Ü~=Ü∏êí=íáää=sáÉíå~ãK=bå=éçäáíáëâI=
======================================================
N1 =píÉéÜÉå=j~åëÑáÉäÇI=i~ç=eáääíêáÄÉë=Ó=qê~Çáíáçåë=~åÇ=m~ííÉêåë=çÑ=bñáëíÉåÅÉK=fã~ÖÉë=çÑ=^ëá~K=lñÑçêÇ=
Stephen Mansfield, Luo Hilltrioes - Trutlitiom uno' Patterns ofExisteuce. Images of Asia. Oxford

råáîÉêëáíó=mêÉëë=OMMMI=é=NPK=
University Press 2000, p 13.
O2 =kg=båÑáÉäÇK=Òi~ç=~ë=~=å~íáçå~ä=ä~åÖì~ÖÉÒ=á=dê~åí=bî~åë=EÉÇFI=i~çë=Ó=`ìäíìêÉ=~åÇ=pçÅáÉíóI=páäâJ
N] Enfield. ”Lao as a national language” i Grant Evans (ed), Luos - Culture emil Society, Silkïçêã=_ççâëI=`ÜáÉåÖ=j~á=NVVVK=
Worm
Books, Chieng Mai 1999.
P3 =dê~åí=bî~åë=EÉÇFI=i~çë=Ó=`ìäíìêÉ=~åÇ=pçÅáÉíóK=páäâïçêã=_ççâëI=`ÜáÉåÖ=j~á=NVVVK=
Grant Evans (ed), Luos - Culture uno' Society. SilkWorm Books, Chieng Mai 1999.
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ëçÅá~ä=çÅÜ=âìäíìêÉää=áÇÉåíáíÉí=î®ñíÉ=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ñê~ã=Ñ∏êëí=á=çÅÜ=ãÉÇ=Éíí=ä∏ëÖ∏ê~åÇÉ=
social och kulturell identitet växte egentligen fram först i och med ett lösgörande
Ñê™å=qÜ~áä~åÇI=îáäâÉí=ëâÉÇÇÉ=á=çÅÜ=ãÉÇ=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=å~íáçå~äëí~íÉåK=
från Thailand, vilket skedde i och med utvecklingen av nationalstaten.
råÇÉê=âçäçåá~äéÉêáçÇÉå=ãáåëâ~ÇÉ=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=ìíÄáäÇåáåÖÉå=
Under kolonialperioden minskade betydelsen av den traditionella utbildningen
á=íÉãéäÉåI=ÖÉåçã=Ñê~åëã®ååÉåë=áåíêçÇìâíáçå=~î=Éå=ëÉâìä®ê=Ñê~åëâëéê™âáÖ=ëâçä~I=á=
i templen, genom fransmännens introduktion av en sekulär franskspråkig skola, i
ëóÑíÉ=~íí=ÒÅáîáäáëÉê~ÒI=ëçã=ÇÉí=ëí™ê=é™=_ççâo~Öë=ÜÉãëáÇ~=ìåÇÉê=i~çëJbÇìÅ~íáçå~ä=
syfte att ”civilisera”, som det står på BookRags hemsida under Laos-Educational
QK=aÉí=áååÉÄ~ê=Ää~åÇ=~åå~í=Éíí=Éäáíáëíáëâí=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉã=ëçã=á=éêáåÅáé=
póëíÉã
System4.
Det innebar bland annat ett elitistiskt utbildningssystem som i princip
Ä~ê~=Ñ~ååë=á=ëí®ÇÉêå~K=båÇ~ëí=Éíí=é~ê=éêçÅÉåí=~î=Ä~êå=á=ëâçä™äÇÉêå=íçÖ=ÇÉä=~î=ìíJ
bara fanns i städerna. Endast ett par procent av barn i skolåldern tog del av utÄáäÇåáåÖ=
1949. aÉí=
Det Ñê~åëâëéê™âáÖ~=
bildning NVQVK=
franskspråkiga ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉí=
utbildningssystemet Ñçêíë~ííÉ=
fortsatte ÇçãáåÉê~=
dominera ®îÉå=
även
landets ÑêáÖ∏êÉäëÉ=
ÉÑíÉê=
efter ä~åÇÉíë=
frigörelse Ñê™å=
från âçäçåá~äã~âíÉå=
kolonialmakten NVQVI=
1949, ®îÉå=
även çã=
om ëíçê~=
stora Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=
förbättringar
ÖàçêÇÉëI=Ää~åÇ=~åå~í=ÖÉåçã=áåÑ∏ê~åÇÉí=~î=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ~êK=oìåí=Ü®äÑíÉå=~î=ä~åJ
gjordes, bland annat genom införandet av lärarutbildningar. Runt hälften av lanÇÉíë=Ä~êå=á=ëâçä™äÇÉêå=ÄÉê®âå~ë=Ü~=ÇÉäí~Öáí=á=ìíÄáäÇåáåÖ=á=Ä∏êà~å=~î=NVTMJí~äÉíK=
dets barn i skolåldern beräknas ha deltagit i utbildning i början av 1970-talet.
revolutionen NVTR=
1975 Éêë~ííÉë=
franska âçäçåáëÉêáåÖÉå=
råÇÉê=
Under êÉîçäìíáçåÉå=
ersattes ãçå~êâáå=
monarkin çÅÜ=
och ÇÉå=
den Ñê~åëâ~=
koloniseringen
med Éå=
ãÉÇ=
îáÉíå~ãÉëáëâ= ãçÇÉääK=
en âçããìåáëíáëâ=
kommunistisk ~Çãáåáëíê~íáçå=
administration ÉåäáÖí=
enligt vietnamesisk
modell. m~íÜÉí=
Pathet i~çI=
Lao,
âçããìåáëíé~êíáÉí=
kommunistpartiet ëçã=
som ä®åÖÉ=
länge â®ãé~í=
kämpat ãçí=
mot çÅâìé~íáçåÉåI=
ockupationen, ÄäÉî=
blev ÇÉí=
det ÉåÇ~=
enda ä~ÖäáÖ~=
lagliga
é~êíáÉíK=gçêÇÉÖÉåÇçã~ê=Ñ∏êëí~íäáÖ~ÇÉë=çÅÜ=á=éêáåÅáé=ëí®åÖÇÉë=ä~åÇÉí=Ñ∏ê=ÄÉë∏â~êÉK=
partiet. Jordegendomar förstatligades och i princip stängdes landet för besökare.
Olika ~åÇê~=
insatser ÖàçêÇÉë=
läáâ~=
andra áåë~íëÉê=
gjordes Ñ∏ê=
för ~íí=
att Ñ∏êëí®êâ~=
förstärka áÇÉåíáíÉíÉåK=
identiteten. j~ëëìíÄáäÇåáåÖ=
Massutbildning ~î=
av
ÄÉÑçäâåáåÖÉå=
befolkningen ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=
genomfördes çÅÜ=
och ä~çíáëâ~=
laotiska Ä∏êà~ÇÉ=
började í~ä~ë=
talas á=i ëâçäçêå~K=
skolorna. pâêáÑíëéê™âÉí=
Skriftspråket
förenklades och man använde en förenklad klassificering av det laotiska folket,
Ñ∏êÉåâä~ÇÉë=çÅÜ=ã~å=~åî®åÇÉ=Éå=Ñ∏êÉåâä~Ç=âä~ëëáÑáÅÉêáåÖ=~î=ÇÉí=ä~çíáëâ~=ÑçäâÉíI=
i
îáäâÉå= verkligen
îÉêâäáÖÉå= áåíÉ=
î~ê= ÜÉäí=
vilken
inte var
helt ä®íí=
lätt ~íí=
att Ö∏ê~=
göra ëáÖ=
sig Éå=
en ÄáäÇ=
bild ~î=
av ~åå~êëK=
annars. mêçÄäÉãÉå=
Problemen á=
ë~ãÜ®ääëìíîÉÅâäáåÖÉå=
sáÉíå~ã= çÅÜ=
samhällsutvecklingen çÅÜ=
och ÇÉ=
de å®ê~=
nära éçäáíáëâ~=
politiska êÉä~íáçåÉêå~=
relationerna ãÉÇ=
med Vietnam
och êÉJ
reformerna Ç®ê=
1980-talet, ìíÖ∏ê=
ÑçêãÉêå~=
î~êÑ∏ê= çÅâë™=
utgör ë~ååçäáâí=
sannolikt Éå=
en ÖêìåÇ=
grund íáää=
till varför
också ÇÉå=
den
där ìåÇÉê=
under NVUMJí~äÉíI=
ä~çíáëâ~=êÉÖÉêáåÖÉå=á=ãáííÉå=~î=™êíáçåÇÉí=áåäÉÇÇÉ=ãçÇÉêåáëÉêáåÖÉåK=råÇÉê=ÇÉåå~=
laotiska regeringen i mitten av årtiondet inledde moderniseringen. Under denna
éÉêáçÇ=ÖàçêÇÉ=s®êäÇëÄ~åâÉå=çÅÜ=fjc=EfåíÉå~íáçå~ä=jçåÉí~êó=cìåÇF=ëíìÇáÉê=~î=
period gjorde Världsbanken och IMF (Intenational Monetary Fund) studier av
gällande ÉâçåçãáI=
hälsa çÅÜ=
ëóëíÉã=
system Ö®ää~åÇÉ=
ekonomi, Ü®äë~=
och ìíÄáäÇåáåÖ=
utbildning çÅÜ=
och êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ=
rekommenderade êÉÖÉêJ
regeráåÖÉå=~íí=í~=ìí=ä™å=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=ìíÄáäÇåáåÖëëáíì~íáçåÉåK=NVVM=ÇÉäíçÖ=i~ç=mÇê=
ingen att ta ut lån för att förbättra utbildningssituationen. 1990 deltog Lao Pdr
i Jomtien
Ei~ç=
gçãíáÉå= `çåÑÉêÉåÅÉ=
(Lao mÉçéäÉÛë=
Peopleas aÉãçÅê~íáÅ=
Democratic oÉéìÄäáÅF=
Republic) á=
Conference ëçã=
som Ü∏ääë=
hölls ~î=
av
rkbp`l=á=qÜ~áä~åÇ=ìåÇÉê=ãçííçí=bÇìÅ~íáçå=cçê=^ää=Ebc^FK=pÉÇ~å=OMMM=í~ê=
UNESCO i Thailand under mottot Education Eor All (EPA). Sedan 2000 tar
i~çë=Üà®äé=ä™å=Ñê™å=s®êäÇëÄ~åâÉå=çÅÜ=íÜÉ=^ëá~å=aÉîÉäçéãÉåí=_~åâ=ë~ãí=Ñê™å=
Laos hjälp lån från Världsbanken och the Asian Development Bank samt från
Öáî~êçêÖ~åáë~íáçåÉê=ëçã=rkbp`lI=rkfpbcI=pfa^I=^rpJ~áÇ=çÅÜ=~åÇê~K=f=ìíJ
givarorganisationer som UNESCO, UNISEE, SIDA, AUS-aid och andra. I utîÉÅâäáåÖÉå=~î=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉí=áåÖ™ê=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=~î=ä®êçéä~åÉê=ë~ãí=~î=ä®J
vecklingen
av utbildningssystemet ingår förbättringar av läroplaner samt av lärarutbildningen. Även om antalet barn som går i skolan har blivit ﬂer är inefê~êìíÄáäÇåáåÖÉåK=ûîÉå=çã=~åí~äÉí=Ä~êå=ëçã=Ö™ê=á=ëâçä~å=Ü~ê=Ääáîáí=ÑäÉê=®ê=áåÉÑJ
ÑÉâíáîáíÉíÉå=
fektiviteten ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
fortfarande Ü∏Ö=
hög çÅÜ=
och ÇÉå=
den ä~çíáëâ~=
laotiska êÉÖÉêáåÖÉå=
regeringen ®ê=
är ~åÖÉä®ÖÉå=
angelägen çã=
om ~íí=
att
Ñ∏êëí®êâ~=
förstärka ìíÄáäÇåáåÖÉå=
utbildningen ëçã=
som Éíí=
ett ÜìîìÇáåëíêìãÉåí=
huvudinstrument Ñ∏ê=
för ìíîÉÅâäáåÖÉåK=
Christine
utvecklingen. `ÜêáëíáåÉ=
Fox tar upp problematiken i artikeln No Place for Girls? Gender, Et/onicity and
cçñ=í~ê=ìéé=éêçÄäÉã~íáâÉå=á=~êíáâÉäå=kç=mä~ÅÉ=Ñçê=dáêäë\=dÉåÇÉêI=bíÜåáÅáíó=~åÇ=
RK=e®ê=ÄÉäóëÉê=Üçå=
`áíáòÉåëÜáé=bÇìÅ~íáçå=áå=íÜÉ=i~ç=mÉçéäÉÛë=aÉãçÅê~íáÅ=oÉéìÄäáÅ
Citizens/oip Education in t/oe Lao Peopleš Democratic Republic?
Här belyser hon
~íí=Éå=çëâêáîÉå=é~íêá~êâ~ä=çÅÜ=íê~ÇáíáçåÉää=~ÖÉåÇ~=âêáåÖ=ÖÉåìëI=âä~ëë=çÅÜ=âìäíìêI=
att en oskriven patriarkal och traditionell agenda kring genus, klass och kultur,
îÉêâ~ê=Ü™ää~=íáääÄ~â~=Éíåáëâ~=ãáåçêáíÉíÉê=çÅÜ=Ç™=Ñê®ãëí=ÑäáÅâçê=çÅÜ=âîáååçêI=Ñê™å=
verkar
hålla tillbaka etniska minoriteter och då främst flickor och kvinnor, från
~íí=Öóåå~ë=~î=ÇÉå=åó~=ìíîÉÅâäáåÖÉåK=aÉí=ëí™ê=á=âçåíê~ëí=í=Éñ=íáää=ÇÉå=ä~çíáëâ~=âçåJ
att gynnas av den nya utvecklingen. Det står i kontrast t eX till den laotiska konkvinnans ãÉÇÄçêÖÉêäáÖ~=
ëíáíìíáçåÉåI=
stitutionen, Ç®ê=
där âîáåå~åë=
medborgerliga ê®ííáÖÜÉíÉê=
rättigheter çÅÜ=
och ëâóäÇáÖÜÉíÉêI=
skyldigheter, áåâäìëáîÉ=
inklusive
======================================================
Q4 =ÜííéWLLïïïKÄççâê~ÖëKÅçãL=
http://WWW.bookrags.com/
R5 =`ÜêáëíáåÉ=cçñI=kç=mä~ÅÉ=Ñçê=Öáêäë\=dÉåÇÉê=bíÜåáÅáíó=~åÇ=`áíáòÉåëÜáé=bÇìÅ~íáçå=áå=íÜÉ=i~çë=mÉçéäÉ…ë=
Christine EoX, No Placefor girls? Gender Etnnicity and Gitizens/np Education in the Laos People 's
oÉéìÄäáÅI=`çãé~êÉI=sçä=PPI=kç=PI=pÉéíÉãÄÉê=PMMPI=`~êÑ~ñ=mìÄäáëÜáåÖ=OMMPI=ééK=QMNÓQNOK=
Republic, Compare, Vol 33, No 3, September 3003, Carfax Publishing 2003, pp. 401-412.
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ê®ííÉå=íáää=Ñêá=ìíÄáäÇåáåÖI=®ê=ÑçêãìäÉê~ÇÉK=^åÇê~=ÜáåÇÉê=é™=î®ÖÉåI=îáäâÉí=ë~ååçJ
rätten till fri utbildning, är formulerade. Andra hinder på Vägen, vilket sannoäáâí=
likt Ñ∏êëí®êâÉê=
förstärker ÇÉí=
det çî~å=
ovan ÄÉëâêáîå~I=
beskrivna, ®ê=
är Ää~åÇ=
bland ~åå~í=
annat ~íí=
att ã™åÖ~=
många ëâçäçê=
skolor ÉåÇ~ëí=
endast
ÉêÄàìÇÉê=NÓP=™êë=ìíÄáäÇåáåÖK=mêçÄäÉãÉå=ãÉÇ=ë™=â~ää~ÇÉ=ÇêçéJçìíë=çÅÜ=~íí=Ñ™=Ö™=
erbjuder 1-3 års utbildning. Problemen med så kallade drop-outs och att få gå
çã=
årskursen ®ê=
om ™êëâìêëÉå=
är ëíçê~K=
stora. j™åÖ~=
Många ÉäÉîÉê=
elever Ääáê=
blir ë™=
så ~íí=
att ë®Ö~=
säga ∏îÉê™êáÖ~=
överåriga Ñ∏ê=
för ™êëâìêëÉåK=
årskursen. f=
I
ÖÉåçãëåáíí=í~ê=ÇÉí=íáç=™ê=~íí=ÄÉÇêáî~=Éå=R=™êë=ÖêìåÇìíÄáäÇåáåÖ=á=i~çëK=aÉí=ê™ÇÉê=
genomsnitt tar det tio år att bedriva en 5 års grundutbildning i Laos. Det råder
çÅâë™=ëíçê~=ëâáääå~ÇÉê=á=Üìê=ÇÉí=ëÉê=ìí=ãÉää~å=ä~åÇÉíë=éêçîáåëÉêK=
också stora skillnader i hur det ser ut mellan landets provinser.
i éêáã®êJ
primäraÉí=
Det ä~çíáëâ~=
laotiska ëâçäëóëíÉãÉí=
skolsystemet çêÖ~åáëÉê~ë=
organiseras ÖÉåçã=
genom ÑÉã=
fem ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
grundläggande ™ê=
år á=
ëâçä~åI=
îáÇ~êÉ= íáää=
till ëÉñ=
skolan, mêáã~êó=
Primary pÅÜççäK=
School. a®êé™=
Därpå Ö™ê=
går ã~å=
man vidare
sex ™êë=
års ëÉâìåÇ®êëâçä~I=
sekundärskola, ÄÉëí™J
beståÉåÇÉ=~î=P=™ê=é™=içïÉê=pÉÅçåÇ~êóJ=çÅÜ=P=™ê=é™=rééÉê=pÉÅçåÇ~êó=pÅÜççäI=áåå~å=ÇÉå=
ende av 3 år på Lower Secondary- och 3 år på Upper Secondary School, innan den
högre ìíÄáäÇåáåÖÉåK=
har ëçã=
Ü∏ÖêÉ=
utbildningen. jÉå=
Men Ç~ÖÉåë=
dagens ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ=
lärarutbildning Ü~ê=
som å®ãåíë=
nämnts ëéÉÅáÉää~=
speciella éêçJ
proÖê~ã=ìíÑçêã~ÇÉ=Ñ∏ê=~íí=Ä®ííêÉ=é~ëë~=ãáåçêáíÉíëëíìÇÉåíÉêå~ë=ÄÉÜçîI=îáäâ~=çÑí~=Ü~ê=
gram utformade för att bättre passa minoritetsstudenternas behov, vilka ofta har
färre utbildningsår bakom sig än övriga studenter. Avsikten med programmen är
Ñ®êêÉ=ìíÄáäÇåáåÖë™ê=Ä~âçã=ëáÖ=®å=∏îêáÖ~=ëíìÇÉåíÉêK=^îëáâíÉå=ãÉÇ=éêçÖê~ããÉå=®ê=
minoritetsgrupperna ìíÄáäÇ~ë=
för ãáåçêáíÉíëëâçäçêå~=
minoritetsskolorna á=i Äó~êå~K=
~íí=
att ÑäÉê=
ﬂer ä®ê~êÉ=
lärare ìê=
ur ãáåçêáíÉíëÖêìééÉêå~=
utbildas Ñ∏ê=
byarna.
aÉí=®ê=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=íî™=éêçÖê~ã=
Det är framförallt två program ÇÉí=
det Ü~åÇä~ê=çãW=RHQJ=
handlar om: 5+4- çÅÜ=UHPJéêçÖê~ããÉíK=aÉí=
och 8+3-programmet. Det
förstnämnda rekryterar studenter med avslutad primärskola, som bereds 4 års läÑ∏êëíå®ãåÇ~=êÉâêóíÉê~ê=ëíìÇÉåíÉê=ãÉÇ=~îëäìí~Ç=éêáã®êëâçä~I=ëçã=ÄÉêÉÇë=Q=™êë=ä®J
rarutbildning. Därefter utväljs studenten att arbeta i en särskild skola mot en (nåê~êìíÄáäÇåáåÖK=a®êÉÑíÉê=ìíî®äàë=ëíìÇÉåíÉå=~íí=~êÄÉí~=á=Éå=ë®êëâáäÇ=ëâçä~=ãçí=Éå=Eå™J
ÖçíF=ä®ÖêÉ=ä∏å=Éå=íáÇ=áåå~å=ã~å=ê®âå~ë=ëçã=ÄÉÜ∏êáÖ=ä®ê~êÉK=aÉí=ëÉå~êÉ=éêçÖê~ãJ
got) lägre lön en tid innan man räknas som behörig lärare. Det senare programmed ~îëäìí~Ç=
lägre ëÉâìåÇ®êëâçä~=
i
ãÉí=
met êÉâêóíÉê~ê=
rekryterar ëíìÇÉåíÉê=
studenter ãÉÇ=
avslutad ä®ÖêÉ=
sekundärskola Ñ∏ê=
för íêÉ=
tre ™êë=
års ëíìÇáÉê=
studier á=
lärarutbildningen innan man väljs ut för sin skola. Förutom dessa två dessa finns
ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=áåå~å=ã~å=î®äàë=ìí=Ñ∏ê=ëáå=ëâçä~K=c∏êìíçã=ÇÉëë~=íî™=ÇÉëë~=Ñáååë=
®îÉå=Éíí=NNHPJéêçÖê~ã=îáäâÉí=êÉâêóíÉê~ê=ëíìÇÉåíÉê=ãÉÇ=~îëäìí~Ç=ëÉâìåÇ®êëâçä~=ëçã=
även ett 11+3-program vilket rekryterar studenter med avslutad sekundärskola som
högre ìíJ
ÉêÄàìÇë=
erbjuds P=
3 ™êë=
års ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖK=
lärarutbildning. aÉäí~Ö~êå~=
Deltagarna á=i ÇÉíí~=
detta éêçÖê~ã=
program âçããÉê=
kommer á=i Ü∏ÖêÉ=
utëíê®ÅâåáåÖ=Ñê™å=ÄÉÑçäâåáåÖëÖêìééÉê=ëçã=áåíÉ=íáääÜ∏ê=ãáåçêáíÉíÉêK=
sträckning från befolkningsgrupper som inte tillhör minoriteter.
cê™Ö~å=çã=ÑçäâÖêìééÉêå~=á=i~çë=â~å=ìíÖ∏ê~=â®ää~=íáää=ãáëëìééÑ~ííåáåÖ~êI=áåíÉ=
Frågan om folkgrupperna i Laos kan utgöra källa till missuppfattningar, inte
ãáåëí=
minst á=
i ë~ã~êÄÉíÉí=
samarbetet ãÉää~å=
mellan ëí~íäáÖ=
statlig ~Çãáåáëíê~íáçåI=
administration, Öáî~êçêÖ~åáë~íáçåÉê=
givarorganisationer çÅÜ=
och ÑçêëJ
forsâ~êÉK=aÉå=Ñê~åëâ~=âìäíìêÖÉçÖê~ÑÉå=i~ìêÉåí=`Ü~ò¨É=í~ê=ìéé=íî™=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ=
kare. Den franska kulturgeografen Laurent Chazée tar upp två förekommande
âä~ëëáÑáÅÉêáåÖ~ê=
i~çëK= aÉå=
klassificeringar áå=
in ëáå=
sin Äçâ=
bok qÜÉ=
T/Je mÉçéäÉë=
Peoples çÑ=
of Laos.
Den Éå~=
ena ÑçêãìäÉê~ÇÉë=
formulerades ~î=
1950av NVRMJ
efter NVTRK=
1975. e®ê=
Här áåÇÉä~ë=
indelas ÄÉÑçäâJ
í~äÉíë=
talets Ç™î~ê~åÇÉ=
dåvarande êÉÖÉêáåÖ=
regering çÅÜ=
och Ñ∏êÉâçã=
förekom çÑÑáÅáÉääí=
officiellt ÉÑíÉê=
befolkåáåÖÉå=
ningen ÉåäáÖí=
enligt Éå=
en ë™=
så â~ää~Ç=
kallad ÉíåçJÖÉçãçêÑçäçÖáëâ=
etno-geomorfologisk çêÇåáåÖ
ordning6S= á=i íêÉ=
tre ÜìîìÇÖêìééÉêI=
huvudgrupper,
i~ç=içãI=i~ç=qÜÉìåÖ=çÅÜ=i~ç=pççåÖK=f=íìê=çÅÜ=çêÇåáåÖ=Ñçäâ=ÄçÉåÇÉ=é™=ä™ÖJI=
Lao Lom, Lao Theung och Lao Soong. I tur och ordning folk boende på låg-,
TI= Ç®ê=
höglandet7,
êÉëéÉâíáîÉ=
respektive ãÉää~åJ=
mellan- ë~ãí=
samt Ü∏Öä~åÇÉí
de Ñ∏êëíå®ãåÇ~=
förstnämnda ëâ~=
ska êÉéêÉëÉåíÉê~=
representera
där ÇÉ=
ã~àçêáíÉíëÄÉÑçäâåáåÖÉå=
majoritetsbefolkningen çÅÜ=
och ÇÉ=
de ∏îêáÖ~=
övriga çäáâ~=
olika ãáåçêáíÉíÉêK=
minoriteter. hä~ëëáÑáÅÉêáåÖÉå=
Klassificeringen Ü~ê=
har
áÑê™Ö~ë~ííë=~î=Ñçêëâ~êÉ=ëçã=`Ü~ò¨É=ëà®äî=çÅÜ=®îÉå=~î=j~åëÑáÉäÇI=Ñ∏ê=~íí=ìíÖ∏ê~=Éå=
ifrågasatts av forskare som Chazée själv och även av Mansfield, för att utgöra en
á=Ä®ëí~=Ñ~ää=Éå=óíäáÖI=á=ë®ãëí~=Ñ~ää=ãáëëîáë~åÇÉI=ÄáäÇ=~î=Éå=ç®åÇäáÖí=ãÉê=âçãéäÉñ=
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 omfatãìäíáÉíåáÅáíÉí=á=ä~åÇÉíK=aÉí=Ñáååë=çí~äáÖ~=ÖêìééÉêI=áåíÉ=ãáåëí=ÖÉåçã=ÇÉ=çãÑ~íJ
í~åÇÉ=
tande ÑçäâçãÑäóííåáåÖ~êå~=
folkomflyttningarna ÉÑíÉê=
efter NVSMJí~äÉíë=
I960-talets éçäáíáëâ~=
politiska íìêÄìäÉåëI=
turbulens, ëçã=
som ãçíë®ííÉê=
motsätter
indelningen. bíåáÅáíÉí=
mer Éå=
ëáÖ=
sig ÇÉå=
den Ñ∏êÉåâä~ÇÉ=
förenklade áåÇÉäåáåÖÉåK=
Etnicitet á=
i i~çëI=
Laos, ëâêáîÉê=
skriver j~åëÑáÉäÇI=
Mansfield, ®ê=
är ãÉê=
en
======================================================
S6 =i~ìêÉåí=`Ü~ò¨ÉI=qÜÉ=mÉçéäÉ=çÑ=i~çë=Ó=oìê~ä=~åÇ=bíÜåáÅ=aáîÉêëáíáÉëI=tÜáíÉ=içíìë=mêÉëëI=_~åÖJ
Laurent Chaze'e, T/øe People ofLaos - Rum! and Et/mic Díz/ersítíes, White Lotus Press, Bang-

âçâ=
kok OMMOI=
2002, é=QK=
p 4. “bíÜåçJÖÉçãçêéÜçäçÖáÅ=
“Ethno-geomorphologic çêÇÉêÒ=
order” ®ê=
är ÉåäáÖí=
enligt `Ü~òÉ¨=
Chazeé Éå=
en âä~ëëáÑáÅÉêáåÖëéêáåÅáé=
klassificeringsprincip Ç®ê=
där
folkgruppens ÉíåáÅáíÉí=
fallet ãÉÇ=
med ÇÉå=
ÑçäâÖêìééÉåë=
etnicitet ÄÉëí®ãë=
bestäms ÉÑíÉê=
efter Ää~åÇ=
bland ~åå~í=
annat ÖÉçÖê~Ñáëâ~=
geografiska âêáíÉêáÉê=
kriterier çÅÜ=
och á=i Ñ~ääÉí=
den
ÇçãáåÉê~åÇÉ=âä~ëëáÑáÅÉêáåÖÉå=á=i~çë=~î=~äíáíìÇÉå=é™=Äçéä~íëÉåK=
dominerande klassificeringen i Laos av altituden på boplatsen.
T7=píÉéÜÉå=j~åëÑáÉäÇI=i~ç=eáääíêáÄÉë=Ó=qê~Çáíáçåë=~åÇ=m~ííÉêåë=çÑ=bñáëíÉåÅÉI=é=OQK=
Stephen Mansfield, Lao Hilltríbes - Tradition; and Patterns ofExistence, p 24.
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Ñê™Ö~=çã=ëà®äîáÇÉåíáÑáâ~íáçå=®å=Éå=ÄÉëí®ãåáåÖ=ëçã=Éíí=~êî=Ñê™å=íáÇáÖ~êÉ=ÖÉåÉê~J
fråga om självidentifikation än en bestämning som ett arv från tidigare generaíáçåÉê=çÅÜ=ÇÉå=íÉåÇÉåëÉå=®ê=á=íáääí~Ö~åÇÉK=
tioner och den tendensen är i tilltagande.
Den ~åÇê~=
sig Ñê™å=
från ÇÉå=
aÉå=
andra âä~ëëáÑáÅÉêáåÖÉå=
klassificeringen ëçã=
som `Ü~ò¨É=
Chazée å®ãåÉê=
nämner ëâáäàÉê=
skiljer ëáÖ=
den Ñ∏êëíJ
förstå®ãåÇ~=ÖÉåçã=ëáå=ÉíåçäáåÖîáëíáëâ~=áåÇÉäåáåÖ=çÅÜ=ìíÖ™ê=Ñê™å=Ñóê~=ÉääÉê=ÑÉã=ÜìJ
nämnda genom sin etnolingvistiska indelning och utgår från fyra eller fem huîìÇë~âäáÖ~= ëéê™âÑ~ãáäàÉê=
q~áI=
som Ñ∏êÉâçããÉê=
språkfamiljer ëçã=
förekommer é™=
på ÇÉå=
den ëóÇçëí~ëá~íáëâ~=
sydostasiatiska Ü~äî∏åW=
halvön: Tai,
vudsakliga
Austroasiatisk,
med ∏îêáÖ~K=
^ìëíêç~ëá~íáëâI= já~çJv~ç=
Miao-Yao çÅÜ=
och páåçJíáÄÉí~åëâ=
Sino-tibetansk ë~ãí=
samt Éå=
en Öêìéé=
grupp ãÉÇ=
övriga. aÉå=
Den
Ä~ëÉê~ë=ÉåäáÖí=`Ü~ò¨É=é™=Éå=~åí~ÖÉå=âä~ëëáÑáÅÉêáåÖ=Ñê™å=NVVO=çÅÜ=Ñáååë=ìééí~ÖÉå=á=
baseras enligt Chazée på en antagen klassificering från 1992 och finns upptagen i
fåÇáÖÉåçìë=mÉçéäÉ=mêçÑáäÉ=Ñê™å=NVVRK=s~êàÉ=ëéê™âÑ~ãáäà=ëÉë=Ü®ê=ëçã=Éå=Ñ∏êÖêÉåáåÖI=
Indígenous
People Profile från 1995. Varje språkfamilj ses här som en förgrening,
Ç®ê=
î~ê~åÇê~=
de Éíåáëâ~=
etniska ãáåçêáíÉíÉêå~=
minoriteterna ÖêìééÉê~ë=
grupperas ìíáÑê™å=
de ëéê™â=
språk ëçã=
som äáâå~ê=
liknar varandra
där ÇÉ=
utifrån ÇÉ=
med ÄÉëí®ãåáåÖÉå=
ãÉëíK=
îáëë~=
mest. `Ü~ò¨É=
Chazée é™éÉâ~ê=
påpekar ~íí=
att ÇÉí=
det áåíÉ=
inte ë®ää~å=
sällan ®ê=
är ëî™êí=
svårt ãÉÇ=
bestämningen ~î=
av vissa
ë~ãÜ®ääÉåK=dê~ÇÉå=~î=ÉíåçäáåÖîáëíáëâ~=ëâáääå~ÇÉê=çÅÜ=®îÉå=çÇäáåÖëë®íí=ãÉää~å=íî™=
samhällen. Graden av etnolingvistiska skillnader och även odlingssätt mellan två
ë~ãÜ®ääÉå=áåçã=ë~ãã~=Ñ∏êÖêÉåáåÖ=ÄÉêçê=~î=íáÇëéÉêáçÇÉå=ÖêìééÉêå~=î~êáí=ëÉé~J
samhällen inom samma förgrening beror av tidsperioden grupperna varit separerade geografiskt från varandra. Klassificeringen rymmer många etniska minoêÉê~ÇÉ=ÖÉçÖê~Ñáëâí=Ñê™å=î~ê~åÇê~K=hä~ëëáÑáÅÉêáåÖÉå=êóããÉê=ã™åÖ~=Éíåáëâ~=ãáåçJ
êáíÉíÉê=áåçã=î~êàÉ=Ñ∏êÖêÉåáåÖ=îáäâÉí=~åíóÇÉê=å™Öçí=~î=âçãéäÉñáíÉíÉå=á=ÇÉå=ãìäíáJ
riteter inom varje förgrening vilket antyder något av komplexiteten i den multiÉíåáëâ~=ÑçäâÑäçê~åK=aÉå=ÖÉê=çÅâë™=Éíí=áåíêóÅâ=~î=ëíçêäÉâÉå=é™=ãáÖê~íáçåÉå=ëÉÇ~å=
etniska folkfloran. Den ger också ett intryck av storleken på migrationen sedan
íî™=™êíìëÉåÇÉåI=ë~ãí=ÖÉê=Éå=ÄáäÇ=~î=ÉÑÑÉâíÉê=~î=ÇÉå=éçäáíáëâ~=íìêÄìäÉåëÉåI=ëçã=é™=
två årtusenden, samt ger en bild av effekter av den politiska turbulensen, som på
çäáâ~=ë®íí=Ü~ê=ÄáÇê~Öáí=íáää=~íí=ÑçäâÑ∏êÑäóííåáåÖ~êå~=Ü~ê=Ñçêíë~íí=áå=á=î™ê=íáÇK==
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
f=ãáííÉå=~î=àìåá=OMMR=ä~åÇ~ÇÉ=à~Ö=á=ÜìîìÇëí~ÇÉå=sáÉåíá~åÉ=çÅÜ=íê®ÑÑ~ÇÉ=jáâ~Éä=
ëçã=àçÄÄ~ÇÉ=ãÉÇ=ã~ÖáëíÉêéêçÖê~ããÉíK=qáääë~ãã~åë=Ñçêíë~ííÉ=îá=ëÉÇ~å=íáää=åçêê~=
som jobbade med magisterprogrammet. Tillsammans fortsatte vi sedan till norra
ÇÉäÉå=~î=ä~åÇÉíI=íáää=éêçîáåëÜìîìÇëí~ÇÉå=iì~åÖ=k~ã=qÜ~=á=éêçîáåëÉå=ãÉÇ=ë~ãã~=
delen av landet, till provinshuvudstaden Luang Nam Tha i provinsen med samma
å~ãåK=mêçîáåëÉå=Öê®åë~ê=íáää=_ìêã~=çÅÜ=háå~=çÅÜ=âäáã~íÉí=î~ê=íçêê~êÉ=çÅÜ=ëî~ä~êÉ=
namn. Provinsen gränsar till Burma och Kina och klimatet var torrare och svalare
®å=î~Ç=ëçã=~åå~êë=®ê=î~åäáÖí=á=póÇçëí~ëáÉåë=ä™Öä®åÇÉêK=e®ê=ã∏ííÉ=çëë=Éíí=é~ê=ä®ê~êJ
än vad som annars är vanligt i Sydostasiens lågländer. Här mötte oss ett par lärarìíÄáäÇ~êÉ=Ñê™å=ÜìîìÇëí~ÇÉåI=pÉåÖ~ãéÜçå=çÅÜ=kçä~ëáåÖI=ëçã=çÅâë™=ëâìääÉ=ÇÉäí~=á=
utbildare från huvudstaden, Sengamphon och Nolasing, som också skulle delta i
Ñ®äí~êÄÉíÉíK=c∏ê=~íí=âìåå~=ÖÉåçãÑ∏ê~=î™ê~=ëíìÇáÉê=ÑáÅâ=îá=Ñ∏êã™åÉå=~íí=ä™å~=Éå=~î=
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
ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåë=Äáä~êK=c∏êëí=îáääÉ=îá=ã∏í~=ä®ê~êëíìÇÉåíÉêå~=á=ÇÉê~ë=ÜÉãÄó~êK=aÉ=
minoriteter som vi oftast skulle komma att möta var enligt våra följeslagare grupãáåçêáíÉíÉê=ëçã=îá=çÑí~ëí=ëâìääÉ=âçãã~=~íí=ã∏í~=î~ê=ÉåäáÖí=î™ê~=Ñ∏äàÉëä~Ö~êÉ=ÖêìéJ
éÉê=
^âÜ~= çÅÜ=
per ëçã=
som Akha
och eãçåÖI=
Hmong, ÇÉå=
den Ñ∏êëíå®ãåÇ~=
förstnämnda íáääÜ∏ê~åÇÉ=
tillhörande ëéê™âÑ~ãáäàÉå=
språkfamiljen ëáåçJíáJ
sino-tiÄÉí~åëâ=çÅÜ=ÇÉå=ëÉå~êÉ=já~çJv~çK=bå=Ç~Ö=é~Åâ~ÇÉ=îá=î™ê~=ë~âÉê=é™=Ñä~âÉí=íáää=î™ê=
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.
ä™å~ÇÉ=Äáä=çÅÜ=Ö~î=çëë=áî®Ö=ìéé=á=ÄÉêÖÉåK=
hmongbyn
bíí=
îá= vid
îáÇ= ÜãçåÖÄóå=
Ett íáçí~ä=
tiotal âáäçãÉíÉê=
kilometer Ñê™å=
från éêçîáåëÜìîìÇëí~ÇÉå=
provinshuvudstaden ëí~åå~ÇÉ=
stannade vi
Hong Leuy, som är rest på en bergssluttning med husen placerade på bägge sieçåÖ=iÉìóI=ëçã=®ê=êÉëí=é™=Éå=ÄÉêÖëëäìííåáåÖ=ãÉÇ=ÜìëÉå=éä~ÅÉê~ÇÉ=é™=Ä®ÖÖÉ=ëáJ
Ççê=çã=ÇÉå=~ëÑ~äíÉê~ÇÉ=ÜìîìÇî®ÖÉåK=eìëÉåë=í~â=î~ê=Öê®ëÄÉâä®ÇÇ~K=s®ÖÖ~êå~=î~ê=
dor om den asfalterade huvudvägen. Husens tak var gräsbeklädda. Väggarna var
~î=Ñä®í~Ç=Ä~ãÄì=ëçã=ê®ÅâíÉ=åÉê=íáää=ã~êâÉåI=ÉåäáÖí=ÜãçåÖ~êâáíÉâíìêK=bå=îáâíáÖ=
av flätad bambu som räckte ner till marken, enligt hmongarkitektur. En viktig
medelpunkt i byn utgjordes av en kioskliknande butik med förfriskningar och
ãÉÇÉäéìåâí=á=Äóå=ìíÖàçêÇÉë=~î=Éå=âáçëâäáâå~åÇÉ=Äìíáâ=ãÉÇ=Ñ∏êÑêáëâåáåÖ~ê=çÅÜ=
Ç~ÖäáÖî~êçê=ëçã=Ñ~ãáäàÉå=Ü~ÇÉ=~ääÇÉäÉë=áåíáää=î®ÖÉåI=ë™=~íí=é~ëëÉê~åÇÉ=ä®íí=âìåÇÉ=
dagligvaror som familjen hade alldeles intill vägen, så att passerande lätt kunde
ëí~åå~K=e®ê=íê®ÑÑ~ÇÉ=îá=ä®ê~êëíìÇÉåíÉå=kçá=çÅÜ=ÜÉååÉë=Ñ~ãáäàK=sá=îáë~ÇÉë=êìåí=á=
stanna. Här träffade vi lärarstudenten Noi och hennes familj. Vi visades runt i
ÄóåI=ëçã=Ñ∏êìíçã=ÄìíáâÉå=äÉîÇÉ=~î=çäáâ~=~åÇê~=å®êáåÖ~êK=bå=ë™Ç~å=ìíÖàçêÇÉë=~î=
byn, som förutom butiken levde av olika andra näringar. En sådan utgjordes av
intill ëçã=
som ÜÉååÉë=
hennes Ñ~êÄêçê=
farbror visade
oss çÅÜ=
och ëçã=
som Ö~î=
gav áåJ
inÖìããáíê®Çëéä~åí~ÖÉå=
îáë~ÇÉ= çëë=
gummiträdsplantagen áåíáää=
âçãëíÉê=ÖÉåçã=å®êÜÉíÉå=íáää=háå~K=
komster genom närheten till Kina.
jÉÇ~å=kçá=íê~ÇáíáçåëÉåäáÖí=ëÉêîÉê~ÇÉ=çëë=Öä~ë=~î=ÜÉíí=î~ííÉå=ãÉÇ=íÉÄä~Ç=Ä∏J
Medan Noi traditionsenligt serverade oss glas av hett vatten med teblad bökade familjer av svarta grisar samt en och annan hund omkring efter ätbart. En
â~ÇÉ=Ñ~ãáäàÉê=~î=ëî~êí~=Öêáë~ê=ë~ãí=Éå=çÅÜ=~åå~å=ÜìåÇ=çãâêáåÖ=ÉÑíÉê=®íÄ~êíK=bå=
bit áÑê™å=
idisslade áÇçÖíK=
Äáí=
î~ííÉåÄìÑÑä~ê= ÄìåÇå~K=
ifrån ëíçÇ=
stod å™Öê~=
några vattenbufﬂar
bundna. fåëÉâíÉê=
Insekter áÇáëëä~ÇÉ=
idogt. a™=
Då çÅÜ=
och Ç™=
då
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é~ëëÉê~ÇÉ=
î®ååÉê= Var
î~ê= íáää=
Flera Ñ~ãáäàÉãÉÇäÉãã~ê=
familjemedlemmar çÅÜ=
och Vänner
passerade ãçíçêÑçêÇçåK=
motorfordon. cäÉê~=
till Éå=
en Ä∏êà~å=
början
ë~ãä~ÇÉ=
samlade âêáåÖ=
kring çëëI=
oss, ãÉå=
men íêçéé~ÇÉ=
troppade ë™=
så ëã™åáåÖçã=
småningom ~î=
av íáää=
till çäáâ~=
olika ëóëëäçêK=
sysslor. kçá=
Noi ÇêçÖ=
drog
förläget á=i Ääáñíä™ëÉí=
medan pÉåÖJ
Ñ∏êä®ÖÉí=
blixtlåset é™=
på ëáå=
sin äàìëÄä™=
ljusblå ∏îÉêÇê~Öëà~Åâ~=
överdragsjacka çÅÜ=
och ÄÉê®íí~ÇÉ=
berättade ãÉÇ~å=
Seng~ãéÜçå=
î~ê= íàìÖç=
tredje ™êÉí=
amphon ∏îÉêë~ííÉK=
översatte. eçå=
Hon var
tjugo ™ê=
år çÅÜ=
och ÖáÅâ=
gick íêÉÇàÉ=
året é™=
på RHQJéêçÖê~ããÉíK=
5+4-programmet.
m~éé~å=
î~ê= Ñ∏ê=
Pappan Ü~ÇÉ=
hade Éå=
en âçãéäáÅÉê~Ç=
komplicerad êÉä~íáçå=
relation íáää=
till çäáâ~=
olika âîáååçê=
kvinnor çÅÜ=
och var
för ~åÇê~=
andra
med çäáâ~=
Ö™åÖÉå=
î®Ö= ~íí=
gången é™=
på väg
att ÖáÑí~=
gifta çã=
om ëáÖK=
sig. e~å=
Han ~êÄÉí~ÇÉ=
arbetade ãÉÇ=
olika ëä~Ö=
slag ~î=
av ÉåíêÉéêÉå∏êëJ
entreprenörshade Éå=
ã®ëëáÖ~=
mässiga ìééÇê~Ö=
uppdrag çÅÜ=
och Ü~ÇÉ=
en íáÇ=
tid ëíìÇÉê~í=
på Éå=
en Öìããáíê®Çëéä~åí~ÖÉ=
gummiträdsplantage á=i háå~K=
Kina.
studerat é™=
kçáë=Äó=ä™Ö=ä™åÖí=Ñê™å=ëÉâìåÇ®êëâçä~å=çÅÜ=~åí~ÖäáÖÉå=Ü~ÇÉ=Üçå=~îëäìí~í=ìíÄáäÇJ
Nois by låg långt från sekundärskolan och antagligen hade hon avslutat utbildåáåÖÉå=ÉÑíÉê=éêáã®êëâçä~å=çã=Üçå=áåíÉ=ìíî~äíë=~íí=ëíìÇÉê~I=Ç®ê=Üçå=çÅâë™=âìåÇÉ=
ningen efter primärskolan om hon inte utvalts att studera, där hon också kunde
Äç=é™=áåíÉêå~íK=aÉëëìíçã=Ö~î=ëÉäÉâíÉêáåÖÉå=Éíí=äáíÉí=Éâçåçãáëâí=ÄáÇê~Ö=íáää=äáîëJ
bo på internat. Dessutom gav selekteringen ett litet ekonomiskt bidrag till livsÑ∏êå∏ÇÉåÜÉíÉêK=
förnödenheter. p™=
hemförhållanden çÅÜ=
med ëÉJ
Så ä®åÖÉ=
länge ÇÉí=
det Ö®ääÇÉ=
gällde ÜÉãÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=
och ÇÉí=
det éçëáíáî~=
positiva ãÉÇ=
seäÉâíÉêáåÖÉå=
à~Ö= kçá=
lekteringen íóÅâíÉ=
tyckte jag
Noi âìåÇÉ=
kunde ëî~ê~=
svara Ö~åëâ~=
ganska Ñêáíí=
fritt ìê=
ur ÉÖÉí=
eget íóÅâ~åÇÉK=
tyckande. k®ê=
När ÇÉí=
det
till ëíìÇÉåíÉêI=
studenter, ~åÇê~=
Ö®ääÇÉ=
gällde Üìê=
hur ÇÉí=
det ÖáÅâ=
gick é™=
på ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåI=
lärarutbildningen, ëçã=
som êÉä~íáçåÉê=
relationer íáää=
andra
ãáåçêáíÉíÉê=
minoriteter çÅÜ=
och ä®ê~êÉ=
lärare ÉääÉê=
eller ìíÄáäÇåáåÖëêÉëìäí~íÉå=
utbildningsresultaten á=
i ëáÖI=
sig, ÄäÉî=
blev ÇÉí=
det ÉãÉääÉêíáÇ=
emellertid ëî™J
svårare för henne att förhålla sig personlig, att ha egna åsikter. Jag tänkte på möjê~êÉ=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=~íí=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=éÉêëçåäáÖI=~íí=Ü~=ÉÖå~=™ëáâíÉêK=g~Ö=í®åâíÉ=é™=ã∏àJ
liga förklaringar. Dels kunde hennes position i relation till oss, som på olika sätt
äáÖ~=Ñ∏êâä~êáåÖ~êK=aÉäë=âìåÇÉ=ÜÉååÉë=éçëáíáçå=á=êÉä~íáçå=íáää=çëëI=ëçã=é™=çäáâ~=ë®íí=
êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ=ã~âíI=ëéÉä~=Éå=êçääK=eçå=î~ê=ìíî~äÇ=çÅÜ=â~åëâÉ=î~ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=
representerade makt, spela en roll. Hon var utvald och kanske var det viktigt att
é™=çäáâ~=ë®íí=Ñê~ãÜ™ää~=ÇÉí=éçëáíáî~=ãÉÇ=ëÉäÉâíÉêáåÖÉå\=jÉå=ÜÉååÉë=ë®íí=~íí=ëî~ê~=
på olika sätt framhålla det positiva med selekteringen? Men hennes sätt att svara
â®åÇÉ=à~Ö=çÅâë™=áÖÉå=Ñê™å=~åÇê~=Ü™ää=á=êÉÖáçåÉåI=Ç®ê=ÇÉí=çÑí~=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëî~ê~=
kände jag också igen från andra håll i regionen, där det ofta är viktigt att svara
é™=ë™Ç~åí=ë®íí=ëçã=áåÖÉê=ãçíé~êíÉåI=á=ÇÉí=Ü®ê=Ñ~ääÉí=çëëI=ãáåëí~=ã∏àäáÖ~=çÄÉÜ~ÖK=
på sådant sätt som inger motparten, i det här fallet oss, minsta möjliga obehag.
p~ãí~äÉí=ãÉÇ=kçá=Ö~î=ãáÖ=áåíêóÅâÉí=~î=Éå=ìåÖ=âîáåå~=ëçã=ÄÉÑ~åå=ëáÖ=á=Éå=
Samtalet med Noi gav mig intrycket av en ung kvinna som befann sig i en
ìíë~íí=éçëáíáçåK=eìê=ëâìääÉ=à~Ö=âçãã~=ÜÉååÉ=çÅÜ=ÇÉ=~åÇê~=ëíìÇÉåíÉêå~=ë™=å®ê~=
utsatt position. Hur skulle jag komma henne och de andra studenterna så nära
~íí=à~Ö=âìåÇÉ=ë®íí~=ãáÖ=áå=á=ÇÉê~ë=ëçÅá~ä~=ëáíì~íáçå\=eìê=ëâìääÉ=à~Ö=Ö™=íáääî®Ö~=Ñ∏ê=
att jag kunde sätta mig in i deras sociala situation? Hur skulle jag gå tillväga för
~íí=âìåå~=ÄÉëâêáî~=ÜÉååÉë=çÅÜ=~åÇê~=ëíìÇÉåíÉêë=ã∏íÉ=ãÉÇ=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=ë™=
att kunna beskriva hennes och andra studenters möte med lärarutbildningen så
Äê~=
bra ëçã=
som ã∏àäáÖí\=
möjligt? aÉí=
Det Ü~ÇÉ=
hade Ä∏êà~ÇÉ=
började ëâóãã~=
skymma çÅÜ=
och ãóÖÖÉå=
myggen ëìêê~ÇÉ=
surrade åì=
nu ÜìåÖêáÖí=
hungrigt
çãâêáåÖ=çëëK=sá=í~Åâ~ÇÉ=Ñ∏ê=ë~ãí~äÉí=çÅÜ=êìää~ÇÉ=ë~âí~=îáÇ~êÉK
omkring oss. Vi tackade för samtalet och rullade sakta vidare. =
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