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Lars Eklunds rapport frAn Samtse College of Education I Bhutan1

U ndcr perioden 5-12 maj 2017 besokte Lars Eklund2 Bhutan efter en inbjudan
fran Royal University of Bhutan (RUB) cller egentligen fran College of Education
i Samtse (SCE). Planeringen av besoket paborjades genom ett mote i Kolkata i januari 2017 mellan Lars och den svenskc musikvetaren Johan Westman, med cxamen fran universitetet i Bergen, Norge. Johan arbetar sedan 2016 vid SCE som
kontrakterad musiklarare och uppskattas mycket av ledningen med rektor
Dr. D orji Thinley i spetsen.
Samtse College of Education
ar en av atta bhutanesiska hogskolor belagna pa olika platser i
landet, samtliga under RUBs
paraply. Hogskolan i Samtse
~ · 'rtade redan 1968 som Te~ers Training Institute, men
blev en del av RUB ar 2003
och fick sitt nuvarande namn
2005. Skolan har fortfarande
':us pa lararutbildning, erbjuCrer kurser for kandidat- och
doktorsexamen
utbildning,
men aven ett master-program i
Arrikeln med text och foton av Lars Eklund publiccrades 14 maj 2017 p:\ NSANs hem sida och :\tcrgcs
har med tillsr.'ind av fiirfattarcn Qmp:/I nordicsouthasianet.eu/ research/lars-cklund-report-sam tsccollege-education-bhutan). Oversatt av Anita Lundmark. Besoket i Bhutan gjordes i samband mcd en
rekognosceringsresa till Varanasi och Mussoorie p~ uppdrag av INLANSO. Las Lars Eklunds rapport
fran den resan finns h:ir: http://nordicsouthasianct.eu/ research/imprcssions-inlanso-hindi-programmes
-varanasi-and-mussorie.
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Lars Eklund lit Sydasicnklinnarc och var redaktor for tidskriften SYDASIE 1982,2007. 2001-2016 var
han bitrlidande forcsr:\ndare for SASNET, Swedish South Asian Studies etwork, vid Lunds universitet.
ldag ar han Executive Director, Communications, Centre for the Study oflndian Languages and Society
(INLANSO), Varanasi och rcdaktor f6r Nordic South i\sia Network (NSAN).
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kontemplativ psykoterapi. Nu planerar SCE aven for master-program i vetenskap
och matematik och forhoppningsvis kan ett doktorandprogram inledas fore 2020.
Utbildnings- och forskningscentra vid SCE
•
Centre for Educational
Innovation and Professional Practice (CEIPP)
,.
Centre for Contemplative Counselling Education and Research (CCCER)
Centre for Innovation in Mathematics and IT Education (CIMITE)
'--'
Centre for Language Education and Research (CLER)
• Centre for Innovation in Science Education and Research (CISER)
Centre for Social Science and Humanities Education and Research (CSSHER)
Lu-Rig Centre for Music Education r--------------..~-\.....
and Research, Johan Westmans arbetsplats.
For narvarande har SCE kopplingar till
ytt antal europeiska, amerikanska och australiensiska universitet, bland andra
TERI University i Delhi och Aalborg ~':.iwtli."'
University i Darunark, men an sa lange
inte till nagot svenskt universitet.
~~~...
Lars var inbjuden for att halla en forelasning om svenskt forskningssamarbete
med Sydasien, sjalvklart med sarskilt fokus pa Bhutan. Syftet var att ge en bild ""--~'""--------........- - - - - av vilka gemensamma forskningsomraden
som firms och med hjalp av Lars cxpertkunskaper identifiera tankbara samarbetspart' - ners och institutioner.
Lars anlande med flyg fran Delhi till Bagdogra flygplats nara Siliguri i norra delen av
den indiska delstaten Vastbengalen. Lars
.._ hamtades av Johan Westman och Norbu
Tshering - en av hans studenter - sent pa eftermiddagen fredagen den 5 maj. Bilresan
tog fyra timmar, de korsade Teesta River,
passerade den bhutanesiska gransen och
nadde Samtse. Det ar en liten pittoresk stad,
mest kand som centrum for Bhutans industritillverkning av fruktjuice och marmelad
och sa £inns dar ocksa SCEs campus.
Detta var Lars andra besok i Bhutans utomordeotligt vackra monarki i Himalaya,
men bans forsta besok i Samtse. Ar 2005 besokte Lars, tillsammans med professor
Staffan Lindberg, bade Thimphu och Paro pa inbjudan fran Centre for Bhutar:
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S.tudies (CBS). Detta som en del av en kontaktskapande resa till de nordostra delarna av Sydasien for Swedish South Asian Studies Network (SASNET)3.
Mojlig t forskningssamarbete
Efter att ha installerats i den fOrtraffligt valskotta gastbo;taden pa
SCE arrangerades en valkomstceremoni. Hogskolerektor Dorji Thinlcy och nagra av fakultetsmedlemmarna hade vantat talrnodigt pa oss
trots att vi var forsenade. Rektorn
sa att de sag fram emot att mitt besok skulle fora med sig ytterligare
kopplingar till Norden utover det
befintliga och mycket givande samarbe~ct med Aalborg University.
Lars rillsammans med SCEs
hogskolercktor Dorji Thinley.

Morgonen darpa var det <lags for min forelasning
och forskningsdekanus Dr. Sonam Rinchen presemerade mig. Jag liimnade en overblick av viktiga forskningsomraden som ar gemensamma for
Sverige och Bhutan. Jag redovisade aven nordiska
avhandlingar och svenska forskningsprojekt med
kopplingar till Bhutan, framfor allt inom naturoch jordbruksvetenskap. Jag presenterade aven
konkreta forslag pa specifika svenska universitetsinstitutioner inom samhallsvetenskap och hu.)..maniora som skulle kunna vara av intresse for
SCE. Avslutningsvis informerade jag om alla
projekt inom Erasmus Mundus Asia Regional
_ ____.._ mellan 2008 och 2015 som har involverat Roya·
.........
Forskningsdckanus
University of Bhutan. Bland dessa ungefar tio
Dr. Sonam Rinchen.
projekt koordinerades en intressentgrupp faktiskt
av Aalborg University i Danmark och ett annat av Malardalens hogskola i Vasteras. Andra projekt har involverat Uppsala Universitet och Turku University i Finland som medlemmar.

Uppskattad forelasning
Seminariedeltagarna bestod av ungefar 15 professorer och 40 studenter. De senare
var framfor allt lararstudenter som hade musikundervisning med Johan. Innan
3

11n utforlig rapport fmn det besoket i Bhutan finns har: http://norclicsouthasianct.eu/sites/dcfault/
files/ 200Sbhutnn.pdf.
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Lars paborjade sitt foredrag bjod studencerna pa en overraskning genom att
sjunga den svenska folkvisan Ve11J lean scgla famtan vi11d pa svenska medan Johan
och andra studenter ackompanjerade pa fiol och gitarr.

Forelasningen var mycket uppskattad och foljdes av en fragestund da professorerna kommenterade det de tyckte var mest inttessant men lamnade konkreta fragor
angaende foreslagna forskningsprojekt till efcerfoljande moten. Johan hade forberett ett antal moten med olika centta under lordag eftermiddag samt mandag och
tisdag den efterfoljande veckan innan Lars och Johan pa onsdag skulle resa vidare
till huvudstaden Thimphu.
Svenskt intresse for matematikprojekt
Pa kvallen ordnades ett personligt mote med Johan och Dr. Puma Subba som ar matematikpro' -fessor vid SCE. Purna hade ett intressant forslag
till ett projekt inom etnomatematik4 som han
presenterade for Lars. Det ar ett projekt som
ocksa kan engagera forskare fran universitet i
'-- Thailand och Malaysia, och forhoppningsvis
aven en svensk utbildningsinstirution. Lars foreslog direkt en lamplig svensk matematikinstirution och tog kontaki: med personer han kande
diir. Inom nagra dagar kom positivt svar fran en
forskare dar som sjalv arbetar med etnomatematik och som var intrcsserad av att medvcrka i
projektet. Planeringcn ar redan pa god vag. Ytterligare information kommer senare.
4

Matematikprofcssor Dr. Puma
Subba ocb artikclforfattaren.

Matemntik som praktiseras av idcntificrbara kulturclla gruppcr i samhlillet, t.cx. ctniska gruppcr, yrkcsgruppcr Q1antverks- och akademiska yrkcn) och barn i olika Mdrar. lnom ctnomatcmatiken bctonas
skillnaden mcllan matcmatik som llirs ut i skolan, formell matcmatik, och den informella matcmatik som
elcverna har utvecklat in nan de botjar skolan cllcr i vardagen utanfOr skolan. (Rcdaktorens anmarkning.)
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pr. Subba informerade ocksa om ace hans avdelning planerar att incroducera ett
master-program fran och med hasten 2017 och de skulle vilja radfraga Sverige angaende detta.
Foljande dag ordnade Dr. Subba en rundtur
med bil i Samcse, besok pa sondagens gronsaksmarknad och vidare upp i Bergen langs
en nybyggd vag som senare i ar kommcr a"-.
forbinda Samtse med Thimphu och Paro i
cencrala Bhutan. For att ta sig fran Samtse
till Thimphu har man, fram tills nu, varit
tvungen att kora over gransen och fortsatt~
pa den indiska sidan till Jaigaon/'Phuntsholing for act diir aterigen passcra
gransen in i Bhutan. Detta har inneburit att
den som onskac besoka bade Samtse och
Thimpu bar varic cvungen ate ha dubbla inresevisum.
Pa en mycket vacker ucsiktspunkt langs vagen, 1 350
m 6.h., stannade vi for act ata picknick i friska luften. ~ ~~·
11
Pa vagen tillbaka ned till Samtse besokte vi en bond- ~ .• •
gard diir man minskat behovet av ate kopa gas till hus- ..r...
M.Uet genom att framstalla biogas fran kogodsel. En ·
smart losning for en haJ.lbar framtid.

Mandagens moten
Dagens forsta besok var, inte helt overraskande, hos
en av Johan Westmans klasser med liirarkandidatstu- ~·~~~~E~~~~,M-.
denter vid Lu-Rig Centre for Music Education and
Research. Studenterna, som amnar bli liirare i geografi och engelska, sjong bhutancsiska folkvisor ackompanjerade av studiekamrater som speladc traditionella
och moderna instrument. De liirde Lars att sjunga en bhutanesisk Boedra-sang (Re
la Rechrmg ma).
'--
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Senare under veckan fick andra av Johans studentgrupper visa sina fii.rdigheter i
folkdans och instrumentalmusik. Det ar hapnadsvackande att Johan - en utlanning
- kan alla singer och melodier utanti.ll. Lagg darti.ll att han talar det officiella spraket, dzo11gkha, val och dessutom klarar en enklare konversation pa minga av de ovriga 27 tibetoburmanslra och indoeuropeiska sprak som talas i Bhutan!
Tehan arbetar nu for andra
..._ lret vid Samtse College of
Education och han har gjort
ett bra jobb. Han har inforskaffat instrument fran olika
delar av Bhutan och fran
' -andra lander, byggt upp ett
litet bibliotek och la.rt intresserade studenter att spela fiol
ep!igt Suzuki-metoden.
Pa eftermiddagen holls ett
mote pa Art Centre under
ledning av Tshering Dorji. Ett par srudenter dok upp for att visa sina konstverk
medan Tshering D orji berattade om studenternas valmojligheter att antingen mala
enligt bhutanesisk tradition, sa som man kan se pa till exempel l<lostervaggar, eller
enligt modernt vasterlandskt maner.
Senare pa dagen visade Johan stolt upp for Lars det valutrustade sportcencret och
universitetsbiblioteket.

Tisdagens moten
Tisdagen agnades helt at besok pa trc av SCEs utbildnings- och forskningscentra,
'-" namligen Centre for Social Science and Humanities Education and Research
(CSSHER), Centre for Innovation in Science Education and Research (CISER)
-----~---. och
Centre for Language
Education
and
Research
(CLER). Pa kvallen ordnades
en avskedsfest for Lars i gastboendet.
Vid motet pa CSSHER inriktades diskussionerna pa gemensamma projekt i historia och
geografi. Deltagare var prefekten for centret Bupen Gurung
(ekonomi), Dorji S. (historia),
Ramesh (historia), Kuenzang
Gyeltshen (geografi) och Tshering Dorji (konst).

Forskare vid CSSHER.
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Under besoket pa CISER
presenterade forskarna sina
projekt och efter det foljde
en livlig diskussion om
tankbara
internationella
projekt.
Deltagare var Dr. Nand
Giri (kemi), Kesang Choden (kemi), Reeta Rai (kemi), Bal Bahadur Mongar
\ (biologi) och Ugyen Pem
(fysik).
'Slutligen ingick ett besok
Forskare vid CISER.
vid sprakcentret, CLER,
dar professorerna hade forberett en intressant powerpoint-presentation om spraksituationen i Bhutan. Deltagare var Dr. Tashi Gyeltsen (prefekt for centrer), Dorji Letha (dzongkha), Sonam
Gyeltsen (dzongkha) och Choeda (engelska).
Vid varje mote var Lars behjalplig med att foresla svenska institutioner och avdelningar som ar liimpliga att kontakta, ibland till och med namn pa forskare som arbetar inom liknande omraden. Professorerna ombads att via epost ha.Ila kontakten
med Lars, som i sin tur lovade ta itu med alla forslag.

Avskedsfest och vidare till Thimphu
Flera av fakulteterna
var
representerade
vid avskedsmiddagen
pa hogskolans gastboende. Deltagarna
bidrag till knytkalaset
med
bhutanesiska
delikatesser.
Lars
hade pa sig en bhutanesisk
folkdrakt
som han lanat av Johan.
Dagen darpa reste
Lars och Johan till
Thimphu. Granspassager
i
Samtse,
Chamarchi, Jaigaon och Phuntsholing. Lunch i Phuntsholing och slutligen lokalbuss till Thimphu. En resa pa sammanlagt 12 timmar.
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Mote med rektorn for Royal University of Bhutan
Torsdagen den 11 maj var Lars och Johan
inbjudna att besoka huvudadministtationen
vid Royal University •of Bhutan (RUB) i
Thimphu. Besoket inkluderade ett mote
med rektorn for RUB Dasho Nidup Dorji,
..._ ~n karismatisk och valralig person med en
bakgrund inom IT-industtin. En givande
diskussion med honom, som varade i 45
minuter, inriktades pa bhutanesiska forskningsbehov och vad Sverige kan bidra
' -med.
Foljande dag reste Lars med flyg fcln Paro
~port ater till sitt indiska hem i Kolkata.

Dansklass vid Lu-Rig Centre.

Lars och Dasho Nidup Dorji, rektor
for Royal University of Bhutan.

Johan Westman och hans fiolelcver.

Demonstration av craditionclla instrument.
Danslcktion.
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