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aáå~=OM=™ê=ãÉÇ=çëë=é™=hqe=
Dina zo år med oss på KTH
Yngve Sundblaa'
våÖîÉ=pìåÇÄä~Ç=

Donald, bland oss med minst seX decenniers livserfarenhet!
s®äâçããÉåI=açå~äÇI=Ää~åÇ=çëë=ãÉÇ=ãáåëí=ëÉñ=ÇÉÅÉååáÉêë=äáîëÉêÑ~êÉåÜÉí>=
Välkommen,

bå=íêÉÇàÉÇÉä=~î=ÇÉåå~=íáÇ=Ü~ê=îá=Ü~Ñí=ãÉê=çÅÜ=ãáåÇêÉ=å®ê~=âçåí~âíÉê=á=î™êí=ÖÉJ
En tredjedel av denna tid har Vi haft mer och mindre nära kontakter i vårt geförãÉåë~ãã~=
î~Ç= Ç~íçêìíîÉÅâäáåÖÉå=
mensamma áåíêÉëëÉ=
intresse Ñ∏ê=
för Vad
datorutvecklingen â~å=
kan ÉêÄàìÇ~=
erbjuda çÅÜ=
och ë~ãíáÇáÖí=
samtidigt Ñ∏êJ
mot Éå=
ëî~ê~=
î®êÇÉå= ãçí=
óíäáÖ= ëóå=
î~Ç= ~ìíçã~íáëÉêáåÖ=
svara Üìã~åáëíáëâ~=
humanistiska värden
en ~ääíÑ∏ê=
alltför ytlig
syn é™=
på vad
automatisering â~å=
kan
çÅÜ=Ä∏ê=™ëí~Çâçãã~K=
och bör åstadkomma.
Kerstin Severinson-Eklundh och jag hade 1985 startat IPLab - InteraktionshÉêëíáå=pÉîÉêáåëçåJbâäìåÇÜ=çÅÜ=à~Ö=Ü~ÇÉ=NVUR=ëí~êí~í=fmi~Ä=Ó=fåíÉê~âíáçåëJ=
çÅÜ=
î™ê= áåëáâí=
och éêÉëÉåí~íáçåëä~Äçê~íçêáÉíI=
presentationslaboratoriet, Ä~ëÉê~í=
baserat é™=
på vår
insikt ~íí=
att Öê~Ñáëâ~=
grafiska Öê®åëëåáíí=
gränssnitt ãçí=
mot
Ç~íçêÉê=
î~ê= Ñê~ãíáÇÉåë=
datorer ëçã=
som éÉêëçåäáÖ~=
personliga çÅÜ=
och ë~ã~êÄÉíëîÉêâíóÖ=
samarbetsverktyg var
framtidens ë®íí=
sätt ~íí=
att ìíåóííà~=
utnyttja
Ç~íçêÉêI=
särskilt ãÉÇ=
med ÇÉå=
den ÖêóÉåÇÉ=
gryende Ç~íçêå®íëéêáÇåáåÖÉå=
datornätspridningen çÅÜ=
och ÇÉå=
den Ñ∏êëí~=
första ~ääã®åí=
allmänt
datorer, ë®êëâáäí=
tillgängliga grafiska datorn, Apples Macintosh från 1984.
íáääÖ®åÖäáÖ~=Öê~Ñáëâ~=Ç~íçêåI=^ééäÉë=j~ÅáåíçëÜ=Ñê™å=NVUQK=
I det sammanhanget förstod vi, inte minst den tvärvetenskapliga Kerstin, att
f=ÇÉí=ë~ãã~åÜ~åÖÉí=Ñ∏êëíçÇ=îáI=áåíÉ=ãáåëí=ÇÉå=íî®êîÉíÉåëâ~éäáÖ~=hÉêëíáåI=~íí=
inte ê®ÅâÉê=
med íÉâåáâÉê=
ÇÉí=
î~ê~= é™=
räcker ãÉÇ=
tekniker Ñ∏ê=
för ~íí=
att í~=
ta vara
på ÇÉåå~=
denna ìíîÉÅâäáåÖ=
utveckling ìí~å=
utan ~íí=
att ÇÉå=
den
det áåíÉ=
måste Çêáî~ë=
i å®ê~=
ã™ëíÉ=
drivas á=
nära ë~ãîÉêâ~å=
samverkan ãÉÇ=
med ÇÉëáÖåÉêëI=
designers, ÄÉíÉÉåÇÉîÉí~êÉI=
beteendevetare, Üìã~åáëíÉê=
humanister çÅÜ=
och
inspirerade ~î=
mångvetenskapliga
ëäìí~åî®åÇ~êÉK=
sá= var
î~ê= Ç®ê=
slutanvändare. Vi
där áåëéáêÉê~ÇÉ=
av áåëáâíÉå=
insikten çã=
om ÇÉí=
det ã™åÖîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
Xerox
PARCs roll i skapandet av förutsättningar och fungerande utrustning för
uÉêçñ=m^o`ë=êçää=á=ëâ~é~åÇÉí=~î=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÑìåÖÉê~åÇÉ=ìíêìëíåáåÖ=Ñ∏ê=
ëíçê~=ÇÉä~ê=~î=éÉêëçåÇ~íçêJ=çÅÜ=å®íêÉîçäìíáçåÉåK=
stora delar av persondator- och nätrevolutionen.
Därför blev IPLab redan från början mångvetenskapligt och en av de första
a®êÑ∏ê=ÄäÉî=fmi~Ä=êÉÇ~å=Ñê™å=Ä∏êà~å=ã™åÖîÉíÉåëâ~éäáÖí=çÅÜ=Éå=~î=ÇÉ=Ñ∏êëí~=
humanisterna som vi insåg att vi delade intressen med var du, Donald.
Üìã~åáëíÉêå~=ëçã=îá=áåë™Ö=~íí=îá=ÇÉä~ÇÉ=áåíêÉëëÉå=ãÉÇ=î~ê=ÇìI=açå~äÇK=
Du och jag bör ha träffats i början av 1986 kring intresset för den då ”nya”
aì=çÅÜ=à~Ö=Ä∏ê=Ü~=íê®ÑÑ~íë=á=Ä∏êà~å=~î=NVUS=âêáåÖ=áåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ÇÉå=Ç™=Òåó~Ò=
ÜóéÉêíÉñíÉå=á=éÉêëçåÇ~íçêãáäà∏K=fÇ¨å=ëçã=ë™Ç~å=î~ê=áåíÉ=åóI=í®åâí=íÉâåáâëí∏ÇI=á=
hyperteXten i persondatormiljö. Idén som sådan var inte ny, tänkt teknikstöd, i
form av mekaniserade mikrofiche-läsare, för att följa referenser beskrivs väl i en
Ñçêã=~î=ãÉâ~åáëÉê~ÇÉ=ãáâêçÑáÅÜÉJä®ë~êÉI=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏äà~=êÉÑÉêÉåëÉê=ÄÉëâêáîë=î®ä=á=Éå=
ìééë~íë=~î=s~ååÉî~ê=_ìëÜ=êÉÇ~å=NVQRK=aì=íçÖ=áåáíá~íáî=íáää=~íí=áãéçêíÉê~=íáÇáÖ~=
uppsats av Vannevar Bush redan 1945. Du tog initiativ till att importera tidiga
ÜóéÉêíÉñíëóëíÉã=Ñ∏ê=uÉêçñJ~êÄÉíëëí~íáçåÉêK=
hypertetystem för Xerox-arbetsstationer.
e∏ëíÉå=NVUS=ÖàçêÇÉ=Çì=çÅÜ=à~Ö=íáääë~ãã~åë=Éå=íêÉîÉÅâçêëêÉë~=íáää=rp^I=Ñê®ãëí=
Hösten 1986 gjorde du och jag tillsammans en treveckorsresa till USA, främst
î®ëíâìëíÉåI=Ñ∏ê=~íí=ëâ~ÑÑ~=çëë=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=~î=î~Ç=ëçã=é™ÖáÅâ=çÅÜ=î~ê=ëí~íÉJçÑJ
västkusten,
för att skaffa oss en uppfattning av vad som pågick och var state-ofíÜÉJ~êí=áåçã=ÜóéÉêíÉñíI=ÇçâìãÉåíÜ~åíÉêáåÖ=çÅÜ=Ç~íçêëí∏íí=ë~ã~êÄÉíÉK=g~Ö=ä®êÇÉ=
the-art inom hyperteXt, dokumenthantering och datorstött samarbete. jag lärde
kunde ÖÉ=
â®åå~=
î®ä= ëçã=
à~Ö= â®ååÉêI=
känna ÇáÖ=
dig väl
som Éå=
en ~î=
av ÇÉ=
de ãÉëí=
mest ÄáäÇ~ÇÉ=
bildade éÉêëçåÉê=
personer jag
känner, ëçã=
som âìåÇÉ=
ge
Çàìé~=~ëéÉâíÉê=é™=~ääí=Ñê™å=j~êñ=íáää=_çìêÇáÉì=äáâëçã=é™=íÉâåáâìíîÉÅâäáåÖÉå=çÅÜ=
djupa aspekter på allt från Marx till Bourdieu liksom på teknikutvecklingen och
ÇÉëë=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=sá=ÄÉë∏âíÉ=Éíí=~åí~ä=~â~ÇÉãáëâ~=áåëíáíìíáçåÉê=çÅÜ=Ü~ÇÉ=íìêÉå=
dess möjligheter. Vi besökte ett antal akademiska institutioner och hade turen
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Ü~ãå~=
hamna é™=
på ÇÉå=
den Ñ∏êëí~=
första áåíÉêå~íáçåÉää~=
internationella âçåÑÉêÉåëÉå=
konferensen çã=
om Ç~íçêëí∏íí=
datorstött ë~ã~êÄÉíÉI=
samarbete,
`p`tÛUSI=á=^ìëíáåI=qÉñ~ëK=
CSCW,86, iAustin, Texas.
Det blev naturligt att engagera dig på deltid i IPLab och din rapport från inaÉí=ÄäÉî=å~íìêäáÖí=~íí=ÉåÖ~ÖÉê~=ÇáÖ=é™=ÇÉäíáÇ=á=fmi~Ä=çÅÜ=Çáå=ê~ééçêí=Ñê™å=áåJ
íêóÅâÉå=Ñê™å=êÉë~å=Ñ∏êÇàìé~Ç=ãÉÇ=äáííÉê~íìêëíìÇáÉê=ÄäÉî=ë™=íáÇáÖ=ëçã=åìããÉê=T=á=
trycken från resan fördjupad med litteraturstudier blev så tidig som nummer 7 i
fmi~Äë=ê~ééçêíäáëí~W=
IPLabs rapportlista:
”Hypertextsystem som stöd för skrivande och samarbete - Aktuella utI ÒeóéÉêíÉñíëóëíÉã=ëçã=ëí∏Ç=Ñ∏ê=ëâêáî~åÇÉ=çÅÜ=ë~ã~êÄÉíÉ=Ó=^âíìÉää~=ìíJ
îÉÅâäáåÖëíÉåÇÉåëÉêÒI=fmi~ÄJTI=NVUTK=
IPLab-7, 1987.
vecklingstendenser”,
qÉã~å=Ñ∏ê=Ñçêíë~íí~=ë~ã~êÄÉíëéêçàÉâí=áåçã=fmi~ÄI=ãÉÇ=ëí∏Ç=Ñê™å=krqbhI=^êJ
Teman för fortsatta samarbetsprojekt inom IPLab, med stöd från NUTEK, ArÄÉíëãáäà∏ÑçåÇÉåI=
betsmiljöfonden, cçêëâåáåÖëê™Çëå®ãåÇÉåI=
Forskningsrådsnämnden, pâçäîÉêâÉíI=
Skolverket, ãKÑäK=
m.fl. Ñê~ãÖ™ê=
framgår ~î=
av å™Öê~=
några
íáíä~ê=é™=Ñçêíë~íí~=fmi~ÄJê~ééçêíÉê=Ñ∏êÑ~íí~ÇÉ=~î=açå~äÇ=_êç~ÇóW=
titlar på fortsatta IPLab-rapporter författade av Donald Broady:
I
I
I
I

”Datorstöd Ñ∏ê=
Òa~íçêëí∏Ç=
^åíÉÅâåáåÖ~ê=
för ëâêáî~åÇÉ=
skrivande çÅÜ=
och ÇçâìãÉåíÑê~ãëí®ääåáåÖ=
dokumentframställning -Ó= Anteckningar
Ñê™å=Éå=~êÄÉíëéä~íëÒI=fmi~ÄJOOI=NVVMK=
från en arbetsplats”, IPLab-zz, 1990.
”Kunskapsverkstaden - Om lokala dokumentdatabaser som arbetsverkÒhìåëâ~éëîÉêâëí~ÇÉå=Ó=lã=äçâ~ä~=ÇçâìãÉåíÇ~í~Ä~ëÉê=ëçã=~êÄÉíëîÉêâJ
tyg för lärare”, IPlab-47, 1991.
íóÖ=Ñ∏ê=ä®ê~êÉÒI=fmä~ÄJQTI=NVVNK=
”Darc IPLab-63, NVVP=
1993 EãÉÇ=
(med
Òa~êÅ=
Ó= açÅìãÉåí=
^êÅÜáîÉ= `çåíêçääÉêÒI=
Document Archive
Controller”, fmi~ÄJSPI=
jK=qçÄá~ëëçåI=eK=e~áííçI=mK=iáÇÄ~ìãFK=
M. Tobiasson, H. Haitto, P. Lidbaum).
”Det nya handbiblioteket”, IPLab-73, 1994.
ÒaÉí=åó~=Ü~åÇÄáÄäáçíÉâÉíÒI=fmi~ÄJTPI=NVVQK=

År
1995 ÑáÅâ=
fick jag
på hqe=
KTH
üê= NVVR=
à~Ö= çÅÜ=
och e~åë=
Hans j~êãçäáå=
Marmolin Ñ∏êíêçÉåÇÉí=
förtroendet Ñê™å=
från krqbh=
NUTEK ~íí=
att é™=

ÄóÖÖ~=ìéé=Éíí=~î=OU=ëîÉåëâ~=íáç™êáÖ~=âçãéÉíÉåëÅÉåíê~=áåçã=çäáâ~=íÉâåáâçãê™J
bygga upp ett av 28 svenska tioåriga kompetenscentra inom olika teknikområÇÉåI=á=Ñçêã=~î=`faI=`Éåíêìã=Ñ∏ê=~åî®åÇ~êçêáÉåíÉê~Ç=fqJÇÉëáÖåK=aÉí=î~ê=å~íìêJ
den, i form av CID, Centrum för användarorienterad IT-design. Det var naturligt att engagera dig som ansvarig för ett av våra fyra forskningsområden, DigiäáÖí=~íí=ÉåÖ~ÖÉê~=ÇáÖ=ëçã=~åëî~êáÖ=Ñ∏ê=Éíí=~î=î™ê~=Ñóê~=ÑçêëâåáåÖëçãê™ÇÉåI=aáÖáJ
í~ä~=~êâáî=á=ìåÇÉêîáëåáåÖëî®ëÉåÇÉíI=ëÉÇÉêãÉê~=fåíÉê~âíáî~=ä®êãáäà∏ÉêI=î~êáÖÉåçã=
tala arkiv i undervisningsväsendet, sedermera Interaktiva lärmiljöer, varigenom
hade kontinuerliga kontakter under många år.
îá=Ü~ÇÉ=âçåíáåìÉêäáÖ~=âçåí~âíÉê=ìåÇÉê=ã™åÖ~=™êK=
vi
aÉíí~=~åëî~ê=Ü~ÇÉ=ÇìI=é™=~ääíãÉê=âê~ÑíáÖ=ÇÉäíáÇI=Ñê~ã=íáää=OMMOI=Ç™=Çáå~=™í~J
Detta ansvar hade du, på alltmer kraftig deltid, fram till 2002, då dina åtaÖ~åÇÉå=á=rééë~ä~=ÄäÉî=ë™=çãÑ~íí~åÇÉ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ÖáÅâ=~íí=âçãÄáåÉê~=ãÉÇ=ÜìJ
ganden i Uppsala blev så omfattande att det inte gick att kombinera med huîìÇ~åëî~ê=çÅâë™=é™=`faK=
också på CID.
vudansvar
aáå=ÅÉåíê~ä~=êçää=Ñê~ãÖ™ê=~î=~íí=ÇÉå=~ääê~=Ñ∏êëí~=`faJê~ééçêíÉåI=`faJNI=ëâêÉî=
Din centrala roll framgår av att den allra första CID-rapporten, CID-1, skrev
Çì=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=e~ëëÉ=e~áííç=Ñ∏ê=Éíí=ãóÅâÉí=ëé®åå~åÇÉ=ë~ãã~åÜ~åÖW=
du tillsammans med Hasse Haitto för ett mycket spännande sammanhang:
”Internet ~åÇ=
I ÒfåíÉêåÉí=
and íÜÉ=
the eìã~åáíáÉë=
Humanities -Ó= íÜÉ=
the éêçãáëÉë=
promises çÑ=
of fåíÉÖê~íÉÇ=
Integrated léÉå=
Open
Hypermedia”, In Proceedings of Contemporary computer and network
eóéÉêãÉÇá~ÒI=få=mêçÅÉÉÇáåÖë=çÑ=`çåíÉãéçê~êó=ÅçãéìíÉê=~åÇ=åÉíïçêâ=
íÉÅÜåçäçÖáÉëI=`ÜáäÇêÉåÛë=`çãéìíÉê=`äìÄI=jçëÅçïI=g~åì~êó=NVVSI=`faJNK=
technologies, Childrenis Computer Club, Moscow, January 1996, CID-1.
Den sista av dig i CIDs serie är:
aÉå=ëáëí~=~î=ÇáÖ=á=`faë=ëÉêáÉ=®êW=

I

ÒaáÖáí~ä~=~êâáî=çÅÜ=éçêíÑ∏äàÉêÒI=ééK=NNÓNS=á=fq=á=ëâçä~å=Ó=ãáê~âÉäãÉÇáÅáå=
”Digitala arkiv och portföljer”, pp. 11-16 i IT i skolan - mirakelmedicin
ÉääÉê=
eller ëçÅâÉêéáääÉê\=
sockerpiller? o~ééçêí=
Rapport QRLOMMNK=
45/2001. Stockholm: IT-kommissionen,
2001, CID-NVUK=
OMMN,
CID-198.

Efter att ha påmint dig om våra kontakter genom åren ”historiskt” och ”instibÑíÉê=~íí=Ü~=é™ãáåí=ÇáÖ=çã=î™ê~=âçåí~âíÉê=ÖÉåçã=™êÉå=ÒÜáëíçêáëâíÒ=çÅÜ=ÒáåëíáJ
tutionellt” vill
ta ìéé=
upp Çáå~=
dina ÄáÇê~Ö=
bidrag íáää=
till vår
och vår
kunskap çã=
om
íìíáçåÉääíÒ=
îáää= jag
à~Ö= í~=
î™ê= verksamhet
îÉêâë~ãÜÉí= çÅÜ=
î™ê= âìåëâ~é=
och ëóå=
syn é™=
på Ç~íçêëí∏Ç=
datorstöd Ñ∏ê=
för ~íí=
att Ö∏ê~=
göra ~î~åÅÉê~í=
avancerat íÉñíã~íÉêá~äI=
textmaterial, áåíÉ=
inte ãáåëí=
minst á=
i ìíÄáäÇJ
utbildçÅÜ=
åáåÖëë~ãã~åÜ~åÖI=íáääÖ®åÖäáÖí=çÅÜ=ë∏âÄ~êíI=Ää~åÇ=~åå~í=îá~=å®íÉíK=
ningssammanhang, tillgängligt och sökbart, bland annat via nätet.
QPM=
430
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aì=áåë™Ö=ãóÅâÉí=íáÇáÖíI=á=Ä∏êà~å=~î=NVUMJí~äÉíI=~íí=ã~åI=ÖÉåçã=Òã®êâåáåÖÒ=
Du insåg mycket tidigt, i början av 1980-talet, att man, genom ”märkning”
~î=åóÅâÉäçêÇ=çÅÜ=ÄÉÖêÉéé=á=íÉñíã~íÉêá~äI=ãÉÇ=Ç~íçêëí∏Ç=ëâìääÉ=âìåå~=Ö∏ê~=ã~íÉJ
av nyckelord och begrepp i teXtmaterial, med datorstöd skulle kunna göra materialet íáääÖ®åÖäáÖí=
tillgängligt çÅÜ=
forskning çÅÜ=
êá~äÉí=
och ë∏âÄ~êí=
sökbart é™=
på ÜÉäí=
helt åó~=
nya ë®íí=
sätt Ñ∏ê=
för ÑçêëâåáåÖ=
och ìåÇÉêîáëåáåÖK=
undervisning.
aÉíí~=
Detta ÑçêÇê~ê=
formell, ã~íÉã~íáâJ=
matematik- çÅÜ=
med ÑçêJ
fordrar ÑçêãÉääI=
och Ç~í~äçÖááåëéáêÉê~Ç=
datalogiinspirerad ãÉíçÇáâI=
metodik, ãÉÇ=
forãÉääí=ÇÉÑáåáÉê~ÇÉ=ã®êâåáåÖëëéê™âK=bñÉãéÉä=é™=ë™Ç~å~=ëéê™âI=ëçã=Çì=ëìÅÅÉëëáîí=
mellt definierade märkningsspråk. Exempel på sådana språk, som du successivt
HyTime çÅÜ=
och XML.
~êÄÉí~í=
ujiK= aáå=
arbetat ãÉÇI=
med, ®ê=
är pdjiI=
SGML, eóqáãÉ=
Din Ñ∏êã™Ö~=
förmåga ~íí=
att ÄáÇê~=
bidra íáää=
till ÇÉåå~=
denna
ãÉíçÇáâ=íóÇÉê=é™=~íí=Çì=é~ê~ê=ã~íÉã~íáëâ=ÄÉÖ™îåáåÖ=ãÉÇ=Çáå=Çàìé~=Üìã~åáëJ
metodik tyder på att du parar matematisk begåvning med din djupa humanisíáëâ~=ÄáäÇåáåÖK=
tiska bildning.
Till
qáää=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ãÉíçÇáâÉå=ÄáÇêçÖ=~íí=Çì=ëâ~ÑÑ~ÇÉ=~åëä~Ö=Ñ∏ê=~íí=Çáå=Öêìéé=
utveckling av metodiken bidrog att du skaffade anslag för att din grupp
ëâìääÉ=âìåå~=ÖÉ=Éê=é™=EÒã®êâ~=ìééÒF=Éíí=~åí~ä=Ü∏ÖáåíêÉëë~åí~=çÅÜ=çäáâ~êí~ÇÉ=ÇçJ
skulle kunna ge er på (”märka upp”) ett antal högintressanta och olikartade doâìãÉåíë~ãäáåÖ~ê=Ñ∏ê=çäáâ~=~åî®åÇ~êÖêìééÉê=ìåÇÉê=Çáå=íáÇ=é™=fmä~Ä=çÅÜ=`faW=
kumentsamlingar för olika användargrupper under din tid på IPlab och CID:
I
I
I
I
I
I

gçêÇ~Ä∏ÅâÉê=EÇçãëíçäëéêçíçâçääF=Ñê™å=ÇÉí=ãÉÇÉäíáÇ~=pîÉêáÖÉI=
Jordaböcker
(domstolsprotokoll) från det medeltida Sverige,
açâìãÉåí=ãÉÇ=Ñ∏êÉëâêáÑíÉê=áåçã=ìíÄáäÇåáåÖëî®ëÉåÇÉíI=
Dokument med föreskrifter inom utbildningsväsendet,
aáÖáí~ä~=ìíÖ™îçêI=áåâäK=å~íáçå~äìíÖ™î~åI=~î=^ìÖìëí=píêáåÇÄÉêÖë=îÉêâI=
Digitala utgåvor, inkl. nationalutgåvan, av August Strindbergs verk,
Digital litteratur för distansutbildning,
aáÖáí~ä=äáííÉê~íìê=Ñ∏ê=Çáëí~åëìíÄáäÇåáåÖI=
pdjiJëí∏Ç=Ñ∏ê=~êâáî~êáÉêI=
SGML-stöd för arkivarier,
aáÖáí~ä=éìÄäáÅÉêáåÖ=~î=Üáëíçêáëâ~=â®ääçêK=
Digital publicering av historiska källor.
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kontaktnät çÅÜ=
och ~î=
av Çáå=
din éçëáíáçå=
position á=i rééë~ä~K=
Uppsala.
_ä~åÇ=~åå~í=
Bland annat Ö~î=Çì=çëë=âçåí~âí=
med íî™=äóë~åÇÉ=ãÉÇ~êÄÉí~êÉ=é™=firI=`~êáå~=
gav du oss kontakt ãÉÇ=
två lysande medarbetare på ILU, Carina
c~ëí=çÅÜ=
Fast och j~êáí~=hàÉääáåI=ëçã=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ãÉÇ~êÄÉí~êÉ=á=Éíí=~î=î™ê~=
Marita Kjellin, som pedagogiska medarbetare i ett av våra Ä®ëí~=brJ
bästa EUéêçàÉâíI=háÇpíçêóI=ãÉÇ=ä™Öëí~ÇáÉÄ~êå=çÅÜ=ä®ê~êÉ=á=o™ÖëîÉÇ=çÅÜ=kçííáåÖÜ~ãK=
projekt, KidStory, med lågstadiebarn och lärare i Rågsved och Nottingham.
gìëí=åì=Ü~ê=îá=áåÖÉí=ÖÉãÉåë~ãí=éêçàÉâíI=Ñê™åëÉíí=Éå=Ççâíçê~åÇI=cêÉÇêáâ=m~ìäëJ
nu har vi inget gemensamt projekt, frånsett en doktorand, Fredrik PaulsJust
ëçåI=ãÉå=ÇÉí=Ääáê=ë®âÉêí=ÑäÉê=íáääÑ®ääÉåI=îá=®ê=àì=®ååì=Ä~ê~=éçàâ~êK=
son, men det blir säkert ﬂer tillfällen, vi är ju ännu bara pojkar.
q~ÅâI=açå~äÇI=Ñ∏ê=~íí=Çì=Ñáååë>=
Tack,
Donald, för att du finns!
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