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Sammanfattning  
 
Bakgrund 
Vi har undersökt projektet One Laptop per Child vilket är datorprojekt startat i USA med 
syfte att förse elever i utvecklingsländer med varsin dator i undervisningen. Sedan år 2000 har 
Rwanda påbörjat en tydlig satsning för landets utveckling. IKT har en stor roll och 
genomsyrar alla officiella dokument, från regering till läroplaner. I officiella dokument från 
OLPC figurerar uttrycket Learning by doing, vilket är starkt förknippat med John Dewey och 
hans pedagogiska tankar. Forskningen kring datorer i skolan och antalet datorer per elev är 
oenig, men gemensamt för den forskning vi har tagit del av är att skolor som arbetar med 
datorer avkrävs en tydlig struktur kring upplägget.  
 
Syfte 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur elever och lärare i en klass, som ingår i projektet 
One Laptop per Child, i Rwandas huvudstad Kigali förhåller sig till och använder sig av 
datorn i undervisningen.  
 
Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ studie med inspiration från etnografin där vi har använt oss av 
observationer och intervjuer vid insamlandet av data. Före vår studie tog vi kontakt med 
ansvariga inom OLPC Rwanda, så kallade gatekeepers, som hjälpte oss att genomföra vår 
studie på plats i Kigali.  
 
Resultat 
Lärarna använde datorn vid steg-för-steg instruktioner i helklass och när eleverna behövde 
hjälp. Detsamma gäller elev-lärarna men de använde också datorn vid lektionsintroduktioner. 
Eleverna använde datorn främst vid enskilt arbete för att skapa animationer och utbyta idéer. 
Datorn framställs ur lärarnas synvinkel som ett kunskapshöjande verktyg som tränar eleverna 
att bland annat kommunicera och dela med sig av kunskap.  
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1. Inledning 
Användandet av datorer i skolan i Sverige har under de senaste åren ökat markant. Under våra 
år på Högskolan i Borås har vi parallellt med utbildningen kunnat följa utbyggnaden av 
informations- och kommunikationsverktyg (IKT) på skolorna runt om i Borås stad. Satsningar 
har gjorts på 1:1-projekt, interaktiva skrivtavlor och surfplattor etcetera. Projekt likt dessa har 
under 2000-talet startats i västvärlden med USA som pionjärer inom området (Silvernail, 
2004). Den här utvecklingen har spridit sig världen över och är något som numer också 
utvecklingsländer är en del av. Ett av dessa länder är Rwanda i Afrika.  
 
Under vår specialiseringstermin på lärarprogrammet utgjorde IKT en del av 
undervisningsinnehållet samtidigt som arbetet med datorer har genomsyrat hela utbildningen.  
Fokuseringen på IKT under specialiseringsterminen väckte vårt intresse kring hur man som 
pedagog kan arbeta med IKT och dess verktyg i undervisningen. Samtidigt talade vår IKT-
lärare om utvecklingen inom detta område i utvecklingsländer, framförallt Kenya och Malawi. 
Det fick oss att intressera oss för området varpå vi fann projektet One Laptop per Child 
(OLPC), en amerikansk organisation vars fokus är 1:1-projekt i utvecklingsländer. 
Organisationen har tagit fram en egen dator vilken är huvudverktyget i projektet. I samarbete 
med utvecklingsländer i framförallt Afrika och Sydamerika förser organisationen barn i dessa 
länder med datorer i undervisningen. Enbart i Rwanda har OLPC tillsammans med landets 
regering försett 100 000-tals elever med varsin dator, vilket gjorde att vi fastnade för just 
Rwanda och deras ambition. Att flera hundra tusen elever i ett land i Afrika har tillgång till 
varsin dator i undervisningen lät osannolikt och mycket spännande att få ta del av. Samtidigt 
som detta lät spännande fanns en viss skepsis, kan ett sådant projekt fungera i Afrika när vi 
fortfarande kämpar för att implementera IKT i skolan i Sverige?  
 
När det gäller projektet OLPC i Rwanda finns det mycket intressant att sätta sig in i, både vad 
gäller organisation och distribution men även pedagogik och tillämpning i praktiken. I och 
med vår kommande yrkesroll, där användandet av datorn i undervisningen står i fokus, är 
detta vad vi har valt att fokusera vår studie på. Vi ville ta reda på hur datorn används i 
klassrummet av både lärare och elever men också hur lärarna förhåller sig till användandet av 
datorn i undervisningen.  
 
 

2. Syfte 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur elever och lärare i en klass, som ingår i projektet 
One Laptop per Child, i Rwandas huvudstad Kigali förhåller sig till och använder sig av 
datorn i undervisningen.  
 
Med förhållningssätt syftar vi på tankarna kring användandet av datorn i undervisningen och 
med användandet syftar vi på hur datorn faktiskt används i undervisningssammanhang. 
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3. Bakgrund 

3.1 One Laptop per Child, en beskrivning av organisationen 
Projektet One Laptop per Child startade vid Massachusetts Institute of Technology i Boston 
av professor Nicholas Negroponte. Projektet går ut på att låta elever i utvecklingsländer få 
tillgång till och möjlighet att använda sig av datorer i undervisningen. Arbetet med projektet 
OLPC drog igång under 2005 för att sedan mynna ut i ett pilotprojekt i Nigeria under 2006. 
Därefter fortskred arbetet med projektet för att sedan sjösättas på riktigt under december 2007 
genom projektet Give 1 Get 1, som var ett biståndsprojekt som gick ut på att privatpersoner 
fick köpa två datorer där den ena skänktes till OLPC. Länder som ingick i programmet var 
bland annat Haiti, Rwanda och Mongoliet. Totalt skänktes 85000 datorer genom projektet. 
Give 1 Get 1 pågår fortfarande men sedan 2008 doneras endast datorerna utan att donatorn får 
en egen dator. Priset för datorn är 100 amerikanska dollar1.  
 
Ett av de deltagande länderna i projektet var Rwanda (One Laptop per Child (OLPC), 2011). 
OLPC startade sitt samarbete med Rwandas regering i januari 2007 genom ett pilotprojekt 
innehållande 750 datorer. Dessa distribuerades till elever i åldrarna 11-12 år. Målet var att ta 
reda på hur eleverna interagerade med datorn: The Rwamagana initiative. Pilotprojektet 
resulterade i att färre elever skolkade och att elevernas engagemang för lärande ökade. 
Datorerna väckte också ett intresse och en lust att lära hos elevernas föräldrar. Detta positiva 
gensvar resulterade i att regeringen beslutade att ingå i ett djupare samarbete med OLPC. Till 
en början distribuerades 10 000 datorer till skolor runtom i Rwanda. Mellan 2010 och 2011 
utvecklades projektet ytterligare och totalt 100 000 datorer köptes in och fördelades jämnt 
över 152 skolor runt om i landet. Samtidigt introducerades IKT-utbildningar för landets lärare 
och rektorer (OLPC, 2011, ss. 4-5). Finansieringen av datorerna löstes genom att Rwandas 
regering sålde mobilnätsrättigheter till multinationella telekomföretag vilka också arbetar med 
att bygga ut Rwandas bredbandsnät (OLPC, 2011, s. 4). Sedan 2009 drivs ett lokalt OLPC-
center i Kigali med fem heltidsanställda. Totalt deltar nu omkring 500 skolor och 110 000 
elever i projektet. Målet för de kommande fem åren är att ytterligare 500 000 datorer ska 
distribueras till grundskolan2.  
 

3.2	  Datorer	  i	  undervisningen,	  vad	  säger	  forskning	  
Under 2000-talet har användningen av datorer i undervisningen ökat avsevärt. Men varför ska 
datorn användas i undervisningen? Tallvid lyfter bland annat fram tillgången till trådlösa 
nätverk och ständig internetuppkoppling som stora fördelar med datorinförande. Genom detta 
kan eleverna och lärarna kommunicera med varandra och de får också möjlighet att nå all 
världens samlade information. Tallvid menar också att eleverna får en större möjlighet att 
lyckas med läxor (2008, ss. 24-26). 
 
OLPC har som mål att förse varje elev som ingår i projektet med varsin dator3. Vi har tittat 
närmare på vad forskning säger om denna modell och eftersom datorer inte har varit en del av 
undervisningen i mer än ett tiotal år är forskningen om dess konsekvenser splittrad. Bland 

                                                
1 http://wiki.laptop.org/go/XO_Giving Tillgänglig: 2012-10-23  
	  
2 http://wiki.laptop.org/go/OLPC_Rwanda	  Tillgänglig: 2012-10-23. 
3	  http://one.laptop.org/about/mission	  Tillgänglig:	  2012-‐12-‐07	  
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annat konstaterar Penuel att det finns få studier av 1:1-projekt, det vill säga en dator per elev, 
som visar de positiva effekterna av ett sådant datoranvändande i skolan (2006, s. 336).  
 
Bebell och Kay har forskat kring konsekvenserna av 1:1-projekt i Texas och Maine, USA. De 
har kommit fram till att positiva effekter av ett sådant arbetssätt bland annat är ett ökat 
engagemang för att lära, bidragande till mer ordning i klassrummet och ett mer elev-centrerat 
klassrum (2010, s. 6), något som också Silvernails utvärdering av ett 1:1-projekt i Maine visar 
(2004, s. iii). Även Kroksmark lyfter fram det elev-centrerade klassrummet som en 
konsekvens av 1:1-projekt, han menar dock att ett elev-centrerat klassrum resulterar i att 
läraren får svårt att överblicka elevernas arbete. Lärarna upplever att det är svårt att koppla 
elevernas arbeten till kursplanemål och eventuella delmål (2011, s. 9).  Han är inte negativt 
inställd till datorn i undervisningen, utan menar att eleverna genom internet får tillgång till 
mycket mer information än tidigare. Det innebär enligt honom att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska, sortera och avgränsa, jämföra information och se sammanhang. 
Här ställs krav på läraren att denna måste se till elevernas olikheter, att eleverna lär sig på 
olika sätt, och att undervisningen därmed måste flyttas från kollektivet till individen 
(Kroksmark, 2011, ss. 16-18). Detta måste läraren lösa genom att förändra 
lektionsplaneringen från en situation där alla elever arbetar med samma saker till att bli mer 
övergripande, innehålla analyser, utvärderingar och uppföljningar för att säkerställa att 
eleverna når kursplanens mål (2011, s. 9).  
 
Vi har tagit del av en utvärdering från delstaten Maine, USA, på ett 1:1-projekt som pekar på 
att användandet har förbättrat inlärningen hos eleverna och att de har större förståelse för vad 
de lär sig (Silvernail, 2004, ss. 33-34). 70% av lärarna i utvärderingen menar, till skillnad från 
Kroksmarks undersökning, att datorerna har förbättrat deras möjligheter till att individualisera 
undervisningen och möta enskilda elevers behov. Lärarna vittnar vidare om tekniska problem 
och stora behov av ett tydligare stöd av teknisk support (Silvernail, 2004, s. ii). Vid införandet 
av 1:1-projekt är det viktigt att lärarna får kontinuerligt stöd och erbjuds regelbunden 
fortbildning, annars riskerar IT-satsningen att stagnera (Tallvid, 2010, s. 33). Det här är något 
som man tog fasta vid i Falkenbergs kommun vid införandet av ett 1:1-projekt där lärarna 
hade regelbundna träffar för att diskutera hur skolan och undervisningsformen skulle 
organiseras och utvecklas (Tallvid, 2010, s. 24). Projektet i Falkenberg hade vid Tallvids 
studie pågått i tre år och under denna period kunde han konstatera att både lärare och elever 
har efter införandet fått bättre struktur på sitt arbete. Han drar även slutsatsen att många lärare 
anser att klimatet på skolan överlag har blivit lugnare, lärarna nämnde också den ökade 
tillgången på information som positiv för undervisningen. Genom datorns införande skrev 
eleverna både längre och bättre texter än tidigare (2010, s. 19).  
 
Införandet av 1:1-projekt har inte varit helt enkelt. År 2000 fastslog till exempel det 
amerikanska utbildningsdepartementet att rekommenderat antalet elever per dator ligger 
mellan 4 till 5. Samtidigt tillkännagav en OECD-rapport 2002 att antalet elever per dator 
varierar mellan fem till 20 stycken i höginkomstländer (James, 2009, s. 385). Med det här i 
beaktande kritiserar James OLPC:s satsning på 1:1-projekt i utvecklingsländer. Enligt honom 
blir kostnaderna av införandet av projektet för höga i förhållande till utvecklingslandets BNP. 
Han tar Storbritannien och Kenya som exempel, där han jämför antalet elever per dator kontra 
BNP. I Storbritannien är snittet fem elever per dator, och sätter man det i perspektiv till 
Kenyas BNP borde Kenya enbart ha en dator per 312 elever (2009, ss. 385-386). Med andra 
ord riskerar OLPC och liknande organisationer att äventyra utvecklingsländers ekonomi 
genom att sikta på ett användande av fler datorer per elev än vad som är rekommenderat för 
höginkomstländer (2009, s. 385). Vidare kritiserar James OLPC för att lägga för stor del av 
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pengarna på själva införandet av datorer och sedan förlita sig på att eleverna lär sig på egen 
hand. Likt Tallvid anser även James att resurser för lärarfortbildning måste tillsättas för att 
datorns möjligheter ska kunna utnyttjas maximalt (2009, s. 387).    
 

3.3	  XO-‐datorn,	  en	  beskrivning	  
Datorn som OLPC använder sig av kallas XO. Det är en dator med en skärm på 7,5” som är 
specifikt framtagen för OLPC. Den kostar 100 dollar men tillverkarna menar att den inte är 
prisreducerad utan att anledningen till att den är så pass billig är för att den är framtagen från 
grunden med hjälp av kontakter från akademiker och industri. Dessutom är den open-source 
vilket innebär att mjukvaran är gratis och inga pengar är spenderade på dyra operativsystem 
likt Windows och OSX. Den är energisnål för att passa i områden där tillgången till 
elförsörjning är fattig. Varje dator har en video-och stillbildskamera, tre USB-portar och uttag 
för minneskort. Datorn är anpassad efter EU-direktiv. XO har fått kritik för att vara en leksak, 
men själva säger de att de har skapat en icke vinstgivande dator för världens alla barn.4 
 
Under vår tid i Rwanda med eleverna fick vi möjlighet att själva använda XO-datorn. Utifrån 
användandet har vi gjort följande noteringar. Datorn är liten och behändig, med ett inbyggt 
handtag som gör det lätt att bära den med sig, likt en väska. Tangentbordet är gummibeklätt 
vilket ger det ett bra skydd mot eventuell väta. Operativsystemet är lättnavigerat och enkelt, 
anpassat för barn och innehåller många symboler, liknande appar, vilket gör det 
användarvänligt för barn. Datorn har två inbyggda Linuxbaserade skrivbordsmiljöer, Sugar 
och Gnome, som är enkla att växla mellan där Sugar är det appbaserade. Batteritiden på 
datorerna vi tog del av hade relativt lång batteritid, cirka tre timmar vid aktivt användande.  
 
Majoriteten av datorns vikt är fördelad till skärmen vilket gör den snedbelastad och aningen 
svår att arbeta med i knät. På en del av datorerna som vi har använt var styrplattan delvis 
defekt, vilket gjorde den komplicerad att använda. Datorns yttre består av många små delar 
som ger ett intryck av att kunna gå sönder.  

3.3.1	  Scratch	  
Scratch är ett program på XO-datorn där eleverna kan skapa animationer, illustrationer och 
presentationer. Gränssnittet är enkelt och anpassat för användarna av XO-datorn, det vill säga 
barn. Syftet med programmet är att eleverna ska lära sig enkel programmering, bli förtrogna 
med datorn, utveckla sin kreativitet och förmåga att samarbeta. Elevernas alster ska vara enkla 
att dela, både på det lokala nätverket och även på Scratch hemsida (Lifelong Kindergarten 
Group, MIT Media Lab, 2012).  
 

3.4 Sammanställning av officiella dokument kopplat till OLPC 

3.4.1 Rwanda Vision 2020 
År 2000 författade Rwandas regering under ledning av president Paul Kagame en vision om 
Rwandas utveckling till och med år 2020. I denna vision läggs stor vikt vid utveckling av 
Information och kommunikationsteknik (IKT).  
 

                                                
4	  http://wiki.laptop.org/go/XO Tillgänglig: 2012-10-23	  
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Enligt visionen anser Rwandas regering att de har ett för lågt antal högutbildade inom 
forskning och IKT. Regeringen är själva medvetna om vikten av att satsa på utbildning inom 
dessa områden redan i de lägre åldrarna. Det är viktigt att utbildningen kopplas samman med 
landets olika sektorer och syftar till att utbilda en kompetent arbetskraft. På så sätt kommer 
landet på sikt att utvecklas (Ministry of Finance and Economic Planning - Republic of 
Rwanda (MINECOFIN), 2000, s. 13). För att utveckla landets utbildningssektor satsar de 
styrande på att en majoritet av grundskolan (årskurs 1-9) och samtliga gymnasieskolor 
(årskurs 9-12) ska ha tillgång till internet år 2020. I och med att Rwanda är ett litet och 
tätbefolkat land ser man det här som ett realistiskt mål att uppnå (MINECOFIN, 2000, s. 16). 
Undervisningen ska genomsyras av en tydlig koppling till landets kulturella rötter. Genom en 
tydlig utgångspunkt i landets arv ska undervisningen bidra till en utveckling av landet. Man 
menar att man måste omfamna framtiden och utnyttja den tillgängliga tekniken för att detta 
ska bli verklighet (MINECOFIN, 2000, s. 19).  

3.4.2 Education Sector Strategic Plan 2010-2015 
Utbildningsdepartementet antog i juli 2010 en femårsplan för hur utbildningen ska utvecklas i 
Rwanda fram till år 2015. Syftet med den strategiska planen är att tillhandahålla en 
övergripande mall för ett holistiskt synsätt för hela utbildningsväsendet (Ministry of 
Education - Republic of Rwanda (MINEDUC), 2010, s. 3).  
 
Målet med undervisningen är att öka människors kunskap för att på så sätt utveckla den socio-
ekonomiska strukturen i landet. Detta ska uppnås genom att erbjuda en kvalitativ utbildning 
med fokus på att bekämpa analfabetism, främja forskning och teknologi, uppmana till kritiskt 
tänkande och positiva värderingar. För att uppnå en kvalitativ utbildning på alla nivåer är 
planen att IKT ska integreras i all undervisning (MINEDUC, 2010, s. 6). Läroplanen och 
undervisningen ska anpassas på så sätt att eleverna lär sig om Rwandas kulturella värderingar 
och att möta utmaningar, exempelvis hälsa och HIV/AIDS. Eleverna ska också lära sig 
familjeplanering, förhålla sig till könsroller och social inkludering, sammanhållning och 
fredsbefrämjande arbete (MINEDUC, 2010, s. 3). I utbildningsplanen lyfts IKT fram som en 
nyckel för att dra igång den ekonomiska utvecklingen för Rwanda. Bland annat byggs 
fiberoptiska nät ut till landets alla 30 distrikt. I samband med detta satsas även pengar på 
utbyggnad av elnät. Syftet med IKT-satsningen är att Rwanda ska utvecklas till internationell 
standard och vara ledande på området i Östafrika. IKT-satsningen görs i samarbete med 
externa samarbetspartners, exempelvis organisationen One Laptop Per Child (MINEDUC, 
2010, s. 15). 

3.4.3 Country Case Study: One Laptop Per Child in Rwanda 
Det här dokumentet är en studie i hur OLPC-datorn, XO, används i undervisningen och hur 
spridningen av datorn har sett ut sedan starten i januari 2007. 
 
Under åren 2007-2010 anslöts 152 skolor till projektet, minst fem skolor från varje distrikt i 
Rwanda. Totalt hade 75000 stycken XO-datorer spridits ut över skolorna år 2010. Vid det här 
laget fanns en kvantitativ grund av projektet och nästa steg var att utveckla den kvalitativa 
delen, det vill säga undervisningen. Under 2010 startades lärarutbildningar för att göra lärare 
trygga i användandet av IKT i klassrummet. I Rwanda kände sig många lärare obekväma med 
användandet av nya metoder och i det här fallet ny teknologi. För att övervinna rädslan och 
sprida kunskapen om IKT-användandet och XO-datorn utbildades rektorer och en lärare per 
skola från 150 skolor runt om i Rwanda. Tanken med utbildningen var att de utsända från 
varje skola skulle ta med sig sin nyvunna kunskap tillbaka till sin skola för att utbilda 
resterande delen av lärarkåren på skolan. Sen den grundläggande kunskapen har spridits har 
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lärarna kompletterats med hjälp av fortbildning, till exempel workshops. Även föräldrar till 
elever med XO-datorer har undervisats i hur deras barns undervisning har förändrats med 
hjälp av datorn (OLPC, 2011, ss. 4-5).  
 
Ett ledord för undervisningen som nämns i dokumentet är Learning by doing5. Genom 
användandet av datorn ska eleverna lära sig om Rwandas kulturella arv och att tillämpa ett 
kritiskt tänkande. Till skillnad från tidigare, där läraren stod framför eleverna i klassrummet 
och undervisade dem, ett förmedlande av kunskap, ska nu undervisningen också bedrivas 
under en mer informell struktur, kopplad till läroplanen. Lärarens roll blir att guida eleverna 
genom deras arbeten. En stor del av IKT-undervisningen sker i grupp där eleverna får lära sig 
att söka efter information och diskutera sig fram till relevanta slutsatser, dela med sig av sina 
idéer och utnyttja fördelarna med att arbete i grupp (OLPC, 2011, s. 6, 8). Förhoppningen 
med det här arbetssättet är att öka elevernas självförtroende, förbättra deras samarbetsförmåga 
och att få dem att tycka att lärande är något roligt och viktigt. Genom den stora satsningen på 
IKT-undervisningen för yngre elever bygger Rwanda för framtiden, inte för nutiden. IKT-
undervisningen öppnar upp ett fönster till omvärlden för eleverna, så att de klarar av att forma 
sin egen framtid och anpassa sig till 2000-talets ekonomiska och teknologiska krav (OLPC, 
2011, s. 8). För att ytterligare anpassa sig till en globaliserad värld ändrade Rwanda 2008 det 
officiella språket i skolan från franska till engelska. Beslutet grundade sig också på att XO-
datorn är uppbyggd på det engelska språket (OLPC, 2011, s. 4).  

3.4.4	  Läroplaner	  
Vi har tagit del av Rwandas läroplaner i engelska, naturvetenskapliga ämnen samt 
samhällsvetenskapliga ämnen. I samtliga av dessa lyft arbetet med IKT fram. Bland annat har 
läroplanen för engelskämnet reviderats för att integreras och anpassas efter arbetet med IKT. I 
introduktionen beskrivs också engelskämnet som ett ämne som ska integreras med andra 
skolämnen. Engelskämnet är inget isolerat ämne och ska behandlas därefter (National 
Curriculum Development Centre (NCDC), 2010, s. 4). Inom de naturvetenskapliga ämnena, 
årskurs 4-6, nämns IKT som en av de färdigheter som eleverna ska utveckla. Framförallt 
innebär det att arbeta med sådant som tränar eleverna på att söka efter information på internet 
(NCDC, 2010, s. 9). Inom det samhällsvetenskapliga ämnet läggs fokus på ämnen som tar sin 
utgångspunkt i det Rwandiska folkets livserfarenheter, till exempel fredsarbete, mänskliga 
rättigheter, AIDS-förebyggande arbete och IKT (NCDC, 2010, s. 10).  
 

3.5 Teoretisk ram 

3.5.1	  John	  Dewey	  	  
Vid vår dokumentsammanställning av OLPC fann vi ledordet Learning by doing (OLPC, 
2011, s. 6) vilket är ett uttryck starkt förknippat med den amerikanska filosofen och 
pedagogen John Dewey, även om han själv aldrig myntade det. Här började vi ana att Deweys 
pedagogiska teorier återspeglas i OLPC:s arbete på skolorna. Med detta som bakgrund följer 
här ett avsnitt om Deweys pedagogiska teorier. 
 

                                                
5 Learning by doing är ett uttryck som kan förklaras genom att man lär sig genom att aktivt prova-på, exempelvis 
att faktiskt mäta ett föremål istället för att bara räkna ut en teoretisk mätuppgift i en matematikbok (Sundgren, 
2008, s. 90). Det handlar med andra ord om att sudda ut gränserna mellan teori och praktik (Dewey, 1998, s. 11).  
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I Deweys fall innebar learning by doing att teori och praktik i skolan ska samspela. Eleverna 
måste i skolan möta praktiska problem som de sedan kan komma att ha nytta av i samhället 
(Dewey, 1998, s. 11). Dewey var inspirerad av Darwin och Rousseau och ville förändra 
skolan till att bli mer pragmatisk, som innebär att människan formar sig själv genom samspel 
med natur, samhälle och medmänniskor (Sundgren, 2005, ss. 81-82). Detta är något som kom 
att innefattas i hans reformpedagogiska program (Dewey, 1998, s. 11). Dewey eftersträvade 
en pedagogik där läraren planerade undervisning med utgångspunkt i elevernas intressen. Han 
menade att utbildningen skulle anpassas till rådande samhällsstruktur. Före industrialiseringen 
fanns ett självförsörjande bondesamhälle där familjemedlemmarna samlade på sig 
erfarenheter och kunskaper genom att delta i de olika processer som det vardagliga livet 
innehöll det vill säga tillverkning av kläder, skaffa mat och boende etcetera. I och med att det 
praktiska arbetet försvann från barnets vardag ansåg Dewey att en förändring i skolans 
struktur var nödvändig. Han menade att skolan måste samspela närmare med samhället 
(Dewey, 1998, ss. 53-54). Dewey ansåg att skolan är det mest effektiva verktyget för att 
förändra samhället. Först genom att satsa på skolan kan samhället genomgå stora framsteg 
och reformer (1998, s. 48). 
 
Dewey uppfattade den dåtida skolan som en institution dit eleverna gick för att tillägna sig 
kunskap som kan vara nyttig i en framtida yrkeskarriär, att skolan bara var förberedande 
(1998, s. 42). Han ville att undervisningen skulle utgå från både gruppen och individen, att 
anknytningspunkten för skolämnena utgår från barnets sociala aktiviteter. Till exempel 
nämner Dewey ämnet historia som lätt blir isolerade berättelser om dåtida händelser och 
personer. Istället ville Dewey ha en historieundervisning där människans sociala liv och 
framsteg diskuteras och praktiseras (1998, s. 44) En undervisning där eleverna får lära sig om 
människans historiska liv genom att själva praktisera de sysslor som deras förfäder företog 
sig. Dewey såg skolan som ett miniatyrsamhälle där skoluppgifterna fick en mening för 
elevernas liv här och nu (1998, s. 59-61). Genom en praktisk undervisning kan klassrummet 
komma att likna en verkstad, där prat, oordning och vad vi i ett traditionellt klassrum kallar 
för stök, får råda. Detta gynnar elevernas lärande då egoismen och kunskapskonkurrensen 
försvinner. Istället för att eleverna tävlar om vem som kan mest bygger denna 
undervisningsform upp ett klimat av viljan att samspela och kommunicera. Detta är något som 
i slutändan skapar disciplin och ansvarstagande (Sundgren, 2005, ss. 86-87).  
 
Dewey ansåg på sin tid att läraren intog en för stor roll i klassrummet och att undervisningen 
enbart styrdes från denna. Dewey ansåg istället att läraren ska vara en medlem i gruppen 
snarare än en förmedlare av kunskap. Däremot ska läraren välja ut ämnesinnehållet och 
fungera som en vägledare för eleverna (Dewey, 1998, s. 43). Detta är något som också 
återspeglas i nutida synsätt på användandet av datorn i undervisningen. Kroksmark lyfter till 
exempel fram det elevcentrerade klassrummet som en konsekvens av 1:1-projekt. Han menar 
dock att ett elevcentrerat klassrum ställer höga krav på läraren för att denna ska kunna följa 
varje elevs progression (2011, s. 9). Eftersom datorer och internet är en så pass vanligt 
förekommande del i dagens samhälle borde det, enligt Deweys resonemang, vara självklart att 
ge dessa verktyg stort utrymme i undervisningen i skolan.  
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4. Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ studie med etnografiska inslag där vi har samlat in data med 
hjälp av två datainsamlingsverktyg, observation och intervju. Vår studie är kvalitativ eftersom 
vi har tolkat och analyserat vår insamlade data utifrån ett öppet förhållningssätt. Utifrån vårt 
formulerade syfte är studien kvalitativ eftersom vi har undersökt människors beteendemönster 
(Patel & Davidson, 2011, s. 14). Vi har genomfört kvalitativa intervjuer där vi på förhand har 
strukturerat våra frågor utifrån en tänkt ordning. Däremot har våra intervjuer omfattats av en 
låg grad av standardisering vilket innebär att vi har anpassat frågornas ordning utifrån de svar 
vi har fått. (Patel & Davidson, 2011, s. 81). Före intervjuerna hade vi sammanställt de 
officiella dokumenten som vi ansåg vara viktiga för studien. Detta resulterade i att vi var 
pålästa om organisationen och dess samarbete med Rwandas regering vilket var en fördel vid 
planeringen av intervjuerna.  Det gav oss förkunskaper som bidrog till djupare samtal (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 83).   
 
Våra observationer var av ostrukturerad karaktär utifrån Patel & Davidsons beskrivning av 
observationer. Vi hade inget på förhand konstruerat observationsschema utan försökte istället 
anteckna så mycket som möjligt som var av intresse för att besvara syftet med studien. Patel 
& Davidson betonar också vikten av att vara väl förberedd inför observationerna. Det 
innefattas av att ha tillägnat sig tillräcklig bakgrundsfakta för att kunna bestämma vilka som 
ska observeras och vad som ska registreras. Ju längre tid vi spenderade på fältet desto större 
avvägningar kunde vi göra gällande vad vi skulle lägga extra fokus på, till exempel vilket 
datorprogram eleverna arbetade med och hur de använde det. Det observerade ska, enligt 
Patel & Davidson, sammanställas i en komplett redogörelse så fort som möjligt efter 
observationstillfällena (2011, ss. 97-98). Det finns två ytterligheter av deltagande gällande 
observatörens roll vid observationer, fullständig observatör och fullständigt deltagare. Som 
observatörer placerade vi oss någonstans mittemellan dessa två ytterligheter, enligt 
Hammersley & Atkinson kallat deltagande observatör (2007, s, 85). Våra roller vid 
observationerna var sådana att vi deltog genom att sitta tillsammans med eleverna och bli 
tilldelade varsin dator, precis som eleverna. Vårt användande av datorerna var sparsamt men 
datorerna fungerade som en nyckel till acceptans från den övriga gruppen. Vi antar att 
eleverna såg oss mer som deltagare än vad vi i verkligheten var. Detta märktes tydlig genom 
att eleverna mer än gärna ville instruera oss i klassens uppgifter.  
 
Vid vår studie har vi inspirerats av den etnografiska forskningsmetoden som framförallt 
handlar om att observera sociala processer och koppla till berörd litteratur. Genom 
observationer är vi en del av den sociala process som vi undersöker. I den etnografiska 
studien används också intervjuer, antingen direkt på plats eller i anslutning till observationer, 
detta för att få en djupare förståelse för undersökningsområdet (Hammersley & Atkinson, 
2007, ss. 3-4). Hammersley & Atkinson beskriver något som de kallar för triangulering vilket 
innebär att man som forskare angriper ett valt fokus från tre olika synsätt. Vi är främst 
inspirerade av den form av triangulering som de kallar för metodtriangulering, vilken innebär 
att vi som forskare samlar in data från observationer, intervjuer och officiella dokument 
(2007, ss. 183-185). Vi har organiserat de tre olika delarna på så sätt att intervju och 
observation presenteras i resultatdelen medan officiella dokument presenteras i 
bakgrundsdelen. Denna uppdelning har vi gjort därför att det, för läsaren, är av stor vikt att få 
ta del av en bakgrund kring projektet OLPC och dess tydliga förankring i Rwandas 
utbildningspolitiska strategi innan resultat presenteras och diskuteras.  
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I en etnografisk undersökning är det viktigt att få kontakt med personer som kan fungera som 
dörröppnare, så kallade gatekeepers. Enligt Hammersley & Atkinson är gatekeepers aktörer 
som innehar nyckelroller och kan ge möjligheter att lyckas samla in tillräcklig data, 
exempelvis lärare, rektorer, koordinatorer eller andra personer med god insyn i det tilltänkta 
undersökningsområdet. Genom att få tag på rätt nyckelpersoner underlättar det för forskaren 
att få svar på relevanta frågor (2007, s. 27). Vi har vid mailkorrespondens fått tag på flertalet 
gatekeepers som har gjort vår studie möjlig. Vi kom tidigt i kontakt med en högt ansvarig på 
OLPC i Rwanda som gav oss tillstånd att genomföra studien och kontakta andra ansvariga 
inom organisationen. Därefter kom vi i kontakt med två personer som hjälpte oss att planera 
vår studie men också att hitta en lämplig plats för att genomföra vår undersökning. Dessa 
personer hjälpte oss även på plats i Kigali. Tidigt erbjöd sig också våra kontakter inom OLPC 
att hjälpa oss med transport, boende och liknande. Detta var däremot något som vi till slut 
ordnade på egen hand.  
 

4.1 Urval  
Utifrån den valda metoden har vi genomfört observationer kombinerat med fältsamtal. Under 
observationerna har framförallt lärarna och elevernas användande av XO-datorn observerats. 
Initialt är det datorns roll som ligger till grund för vår undersökning. Datorns roll har studerats 
utifrån hur lärare och elever har använt och interagerat med den. Vår roll på fältet har varit 
fullständiga observatörer där vi har haft en låg grad av deltagande (Dovemark, 2007, s. 138). 
Klassen som observerades bestod av cirka femton elever i tioårs-åldern samt två lärare som 
turades om att leda klassen. Två av eleverna hade en funktion som lärarassistenter, så kallade 
elev-lärare. Dessa elever höll en stor del av genomgångarna av specifika datorprogram på 
XO-datorn. Klassen vi genomförde våra observationer och fältsamtal i blev vi tilldelade vid 
ankomsten första dagen på plats. Därmed hade vi ingen stor påverkan på vilka som skulle 
delta i studien. Detsamma gäller den valda platsen där observationerna genomfördes. På plats 
i Kigali fick vi reda på att lektionerna skulle genomföras i ett uppbyggt klassrum på stadens 
nybyggda bibliotek. Däremot hade våra önskemål om elevernas ålder tillgodosetts, 9-12 år. 
 
Utöver observationer har vi samtalat med lärare och övrig berörd personal, såsom anställda 
vid OLPC-projektet i Rwanda. Under observationerna väcktes frågor kring användandet av 
datorn. Dessa frågor fick vi sällan tillfälle att ställa i direkt anslutning till 
observationstillfällena. Utmaningar som uppstod under observationerna var den språkliga 
aspekten. Varken vi eller de personer vi intervjuade har engelska som modersmål. Dessutom 
genomfördes stora delar av undervisningen på kinyarwanda, vilket är det språk som de flesta 
pratar i Rwanda. Några av eleverna pratade flytande engelska medan andra kunde enstaka ord. 
Dessutom märkte vi under vår tid i Kigali att lärarna vi kom i kontakt med visade på olika 
kunskaper i det engelska språket. En av lärarna pratade flytande engelska och en annan var 
det betydligt svårare att kommunicera med. Detta gjorde att vi ibland hade svårt att veta vilka 
tider som gällde och schemat för dagen. Den språkliga aspekten innebar emellertid inga större 
problem. Vid genomgångar på kinyarwanda kunde vi ändå tolka oss till vad elever och lärare 
pratade om genom att titta på kroppsspråk och se hur elever responderade på lärarens 
instruktioner. Ibland fick vi också personliga instruktioner på engelska av läraren eller någon 
elev när de märkte att vi inte förstod till fullo.  
 
I enlighet med forskningsrådets etiska principer som förespråkar att deltagande personer i 
studien både informeras skriftligen och ges möjlighet att samtycka till medverkan har vi haft 
en diskussion med ledande personer inom OLPC hur vi bör gå tillväga (Hermerén, 2011, s. 
42). Vi har informerat OLPC om rådande svenska etiska principer gällande forskning och 
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erbjudit oss att skriva ett missivbrev där vi förklarar syftet med studien och ger deltagarna 
möjlighet att ta ställning till huruvida de vill delta eller inte. Vi fick till svar att ett sådant brev 
inte var nödvändigt varpå vi därmed accepterade detta och valde att inte författa ett 
missivbrev. Vi beslöt att anpassa oss till rådande principer i Rwanda och lät informationen till 
eleverna vila på våra kontakters axlar.  
 

4.2 Genomförande 

4.2.1	  Forskningsetik	  
Det är viktigt att ta hänsyn till konfidentialitet vid en studie likt den vi har genomfört. Det 
innebär att deltagande personers integritet skyddas (Hermerén, 2011, s. 69). Personerna som 
har deltagit i vår studie har alla givits anonymitet i enlighet med Vetenskapsrådets 
rekommendationer. Enligt Vetenskapsrådet bör individer som uttrycker en viss åsikt eller 
inställning i olika frågor behandlas anonymt, dessutom är individernas identitet i sig inte 
viktig för vår studie varpå anonymiteten kunde garanteras (2011, s. 68).  
 
Vidare är det viktigt att deltagarna i studien informeras om vad studien går ut på och vad dess 
syfte är. Det här är något som vi har tagit hänsyn till genom att i förväg beskriva vårt arbete i 
stora drag, på engelska, som vi sedan delgav berörda personer inom OLPC. Vi har också varit 
tydliga med att informera eleverna om att de kommer vara föremål för forskning. 
Vetenskapsrådet rekommenderar att deltagarna i studien också skriftligen samtycker innan 
observationerna påbörjas (Hermerén, 2011, s. 42). Det är något vi har tagit hänsyn till genom 
att föra en diskussion med ansvariga inom OLPC där det framkom att ett skriftligt samtycke 
inte var nödvändigt, vilket vi sedan förhöll oss till. Vi har hela tiden varit öppna med vad vårt 
syfte med studien har varit och har därefter förhållit oss till rådande etiska principer, uttryckta 
av våra kontakter, i Rwanda.  

4.2.2	  Dokumentredovisning	  	  
Innan resan till Rwanda genomförde vi en sammanställning av för studien viktiga dokument. 
Dokumenten som vi valde att sammanställa är författade av både Rwandas regering och 
organisationen OLPC. På regeringsnivå valde vi ut Vision 2020, som är en vision för hela 
samhällets utveckling där IKT har en betydande roll. Vi valde också ut en strategisk 
utvecklingsplan från utbildningsdepartementet, Education Sector Strategic Plan 2010-2015, 
innehållande mer konkreta mål för utbildningssektorns utveckling jämfört med Vision 2020. 
För att på förhand få en tydlig inblick i OLPC:s arbete i Rwanda valde vi också att ta del av 
deras fallstudie för hur projektet ska bedrivas i landet, Country Case Study: One Laptop per 
Child in Rwanda. Dokumenten sammanfattades i bakgrundsdelen med utgångspunkt i att 
materialet skulle kunna bidra till att besvara vårt syfte.  
 
Vid transkribering av intervju med en av lärarna framkom att OLPC-skolornas främsta 
dokument som de förhåller sig till var Rwandas läroplaner. Detta gjorde att vi efter hemkomst 
till Sverige kände ett behov att titta närmare på några av Rwandas läroplaner för att ytterligare 
fördjupa studien. Läroplanerna sammanställdes sedan i dokumentredovisningen. 

4.2.3	  Datainsamling	  
Insamlandet av data genomfördes under en veckas tid i ett klassrum på det allmänna 
biblioteket i Kigali, Rwanda, där OLPC hade en permanent avdelning. Klassrummet var v-
format där de båda bänkraderna var riktade snett mot varandra. Längst fram i klassrummet 
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fanns en kateder och en skrivtavla. Antalet elever var 15 stycken och mellan en till två lärare 
medverkade dagligen. Skoldagen var uppdelad i två skift, den ena klassen gick mellan 08:00-
12:00 och den andra 13:00-17:00. Vi genomförde våra observationer i den första klassen. Vi 
anlände dagligen 15 minuter innan lektionsstart för att kunna samla oss och samtala med 
lärarna innan lektionerna startade. Allt som oftast var eleverna redan på plats och vi fick i 
klassrummet sitta långt bak med god översikt över aktiviteterna. Vi tilldelades varje morgon 
varsin XO-dator. Framförallt den första dagen i klassen satte vi oss in i operativsystemet 
Sugar, de följande dagarna mottog vi datorn för att räknas som en del av gemenskapen i 
klassen och för att kunna smälta in i klassen. Deltagandegraden från vår sida var under dessa 
dagar var emellertid låg.  
 
Vi intog en tillbakadragen roll i klassrummet och fokuserade på att observera både hur elever 
och lärare interagerade med varandra och datorn. Till vår hjälp hade vi anteckningsblock och 
penna för att notera det vi observerade. De största delarna av observationstillfällena 
genomförde vi tillsammans sittandes bredvid varandra. Vid några tillfällen när eleverna 
arbetade i mindre grupper hade vi möjlighet att gå runt i klassrummet och observera samtal 
och arbete med datorerna mer detaljerat utan att detta störde arbetsgången. Som vi tidigare 
nämnt samlade vi in vår data under förmiddagspassen, därefter hade vi sällan möjlighet att 
ställa kompletterande frågor i anslutning till lektionerna. Dessa frågor fick vi istället 
besvarade under ett längre, mer formellt, samtal under den fjärde dagen i Kigali.  
 
Efter skoldagen åkte vi tillbaka till vårt hotellrum som fungerade som arbetsrum under tiden i 
Rwanda. Där transkriberade vi det observerade samt skrev ner några personliga reflektioner 
och ibland frågor som väcktes utifrån det observerade under dagen.  
 
Frågorna som uppstod under veckan låg sedan till grund för det längre samtal som vi hade 
med en av pedagogerna. Under detta samtal intog vi olika roller. Den ena av oss fungerade 
som intervjuare medan den andra skötte den tekniska delen och förde kompletterande 
anteckningar. Samtalet genomfördes i en av läraren utvald, avskild del av biblioteket. 
Transkriberingen av det inspelade samtalet genomfördes vid ett senare tillfälle av en av oss.  

4.2.4	  Tillförlitlighet	  och	  trovärdighet	  
Under vår dokumentsammanställning har vi samlat in offentliga dokument dels från OLPC 
men också från Rwandas regering och utbildningsdepartement. Genom att göra detta ville vi 
belysa arbetet med IKT i skolorna i Rwanda från flera olika synvinklar för att öka 
trovärdigheten, något som Patel och Davidsson menar är viktigt (2011, s. 68). I och med att 
dokumenten är författade av offentliga instanser och organisationer bör det öka reliabiliteten i 
innehållet. 
 
Som tidigare nämnt är vi inspirerade av en etnografisk ansats, där validitet är viktig. Det 
gäller för oss som forskare att hela tiden granska våra empiriska data och de analytiska 
slutsatserna som dras så att de stämmer överens med vårt tänkta syfte (Dovemark, 2007, s. 
150). Även reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, är viktig att reflektera över. 
Reliabiliteten ökar ju längre period vi är på plats. Då lär vi oss att se vanligt förekommande 
mönster och strukturer. I början är risken stor att mycket fokus läggs på att komma in i 
verksamheten (Dovemark, 2007, s. 148), särskilt eftersom vi har befunnit oss i ett främmande 
land. Vår studie är inspirerad av något som Dovermark kallar för en kompakt etnografisk 
studie vilket gör att reliabiliteten riskerar att vara lägre till skillnad mot en längre genomförd 
studie. I och med att vi var där en kort tid har vi kunnat skapa oss en helhetsbild över skolan 
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och projektet men vi för att finna mer djupgående mönster hade vi behövt vara där en längre 
period (2007, s. 140). Tiden på plats har dock varit tillräcklig för att besvara vårt syfte.  
 
Patel & Davidson menar att reliabiliteten, vid tillfällen där två forskare samarbetar, ökar om 
båda för anteckningar vid observation. Samma sak gäller även vid intervjuer där den ena 
antecknar medan den andra intar en intervjuroll (2011, s. 4). Under våra observationer förde 
båda av oss anteckningar som vi sedan kunde ställa mot varandra för att få en djupare inblick i 
det observerade. Vid intervjuer följde vi Patel & Davidsons tips där den ena av oss 
intervjuade medan den andra förde kompletterande anteckningar. 
 

4.3 Analys/bearbetning 
Under bearbetningen och analysen av vårt insamlade material har vi tagit hänsyn till 
Malmqvist föreskrifter som säger att det insamlade resultatet kan sorteras utifrån de 
frågeställningar som arbetet ska besvara (2007, s. 126). Vi har i vårt syfte två frågeställningar 
som ska besvaras, det är dels hur elever och lärare använder sig av datorn och dels hur de 
förhåller sig till användandet av den. För att sortera vår insamlade data gjorde vi därför ett 
schema där deltagarna i studien utgjorde de vågräta kolumnerna och våra frågeställningar de 
lodräta (se Bilaga 2). Därefter analyserade vi det insamlade data, både observationer och 
intervjuer, för att kunna identifiera hur de olika aktörerna använder sig av och förhåller sig till 
datorn. Vi gick till väga på så sätt att vi läste igenom våra observations- och 
intervjuanteckningar gång på gång och strök under och markerade, reducerade och sorterade, 
de ställen där vi kunde identifiera ett specifikt användande eller förhållningssätt hos de olika 
aktörerna (Malmqvist, 2007, s. 125). Utifrån våra markeringar och anteckningar förde vi in 
det vi såg i vårt schema och därefter strukturerade vi våra data i termer och teman som 
övergripande kunde förklara innehållet (Malmqvist, 2007, s. 124).  
 
Malmqvist anser att det, i kvalitativa studier, är viktigt att finna och belysa variationer i 
insamlade data (2007, s. 126). I resultatdelen har vi valt att strukturera våra data utifrån 
aktörer och frågeställningar, exempelvis hur läraren använder datorn. På så sätt blir det enkelt 
att på ett överskådligt sätt se både likheter och variationer i hur de olika aktörerna använder 
sig av och förhåller sig till datorn i undervisningen.  
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5. Resultat  
Under våra dagar i Kigali fick vi möjlighet att följa två stycken lärare, Andrea och Lisa, och 
se hur de arbetade med klassen, som bestod av 15 elever. Eleverna kom från skolor i Kigalis 
närområde och deltog i klassen för att lära sig mer om XO-datorn och dess program. Den 
nyvunna kunskapen skulle eleverna sedan ta med sig till respektive skola och fungera som 
stöd för skolans lärare vid introduktionen av XO-datorn. Andrea var med i klassen alla dagar 
från lektionsstart till slut medan Lisa, även om hon också deltog varje dag, dök upp en bit in 
på skoldagen. Undervisningen byggde till viss del på att två elever som hade tidigare 
erfarenheter av att arbeta med XO-datorn hjälpte till vid genomgångarna. Vi kallar dessa 
elever för elev-lärare. De första delarna i resultatet, som framförallt berör användandet av 
datorn, bygger främst på observationer i klassrummet. Den sista delen, som berör lärarnas 
förhållningssätt till användandet av datorn i undervisningen, bygger framförallt på ett längre 
samtal med Lisa, en av de två lärarna. 
 

5.1	  Lärarnas	  användande	  av	  XO-‐datorn	  
Utifrån våra observationer kan vi konstatera att lärarna framförallt använder datorn i 
undervisningssammanhang vid gemensamma genomgångar i helklass. En stor del av lärarnas 
datoranvändande utgörs av steg-för-steg instruktioner där läraren förklarar för eleverna hur 
de ska gå tillväga. Vid ett tillfälle när Lisa håller i undervisningen inleder hon en diskussion 
kring solen och månens betydelse för livet på jorden. Lisa ställer utmanande frågor till 
eleverna som bidrar till att föra diskussionen framåt. Därefter ber Lisa eleverna att öppna 
programmet Scratch på sina XO-datorer. Lisa förklarar för eleverna att de ska rita tre figurer i 
programmet: solen, jorden och månen. Stegvis och med hjälp av en egen dator, förklarar Lisa 
hur eleverna ska gå tillväga. Efter ett tag uppmanar Lisa eleverna att gå in på internet och 
hämta en bild på jorden. När de hittat en bild sparar de ner den och infogar den i sin 
Scratchanimation. Eleverna får sedan arbeta på egen hand med sin animation medan läraren 
går runt och instruerar enskilt. 
 

- Efter genomgången ber läraren eleverna att öppna programmet Scratch på sina XO-
datorer. En av eleverna i klassen som vet hur programmet fungerar ställer sig inför klassen 
och berättar vad de andra ska göra och ger instruktioner hur de ska göra.  
- Läraren tar sedan över och förklarar att eleverna ska rita tre figurer i programmet; solen, 
jorden och månen. Läraren berättar stegvis hur eleverna ska gå tillväga och går samtidigt 
runt och hjälper de som vill ha hjälp.  
- Läraren uppmanar eleverna att gå in på internet och hämta en bild på jorden. De sparar 
ner bilden och infogar den i sin Scratch-animation.  
- Läraren går regelbundet runt och ser till så att alla eleverna förstår vad de ska göra. 
- Efter ett tag, när de flesta har skapat sina figurer frågar läraren vilka storlekar figurerna 
ska ha. Vilken himlakropp är störst respektive minst? 

 
Den enskilt instruerande rollen som Lisa intar i exemplet ovan är ytterligare en aspekt som 
vi har funnit när vi har studerat de båda lärarnas användande av XO-datorn. Vid ett annat 
tillfälle när eleverna arbetar med datorn på egen hand går Andrea runt till var och en av 
eleverna, kollar in deras arbete och ger enstaka instruktioner.  
 

5.2	  Elev-‐lärarnas	  användande	  av	  XO-‐datorn	  
Vid våra observationer intar lärarna ofta en tillbakadragen roll i undervisningssammanhang 
och lägger istället över mer av ansvaret på två elever som vi har valt att kalla för elev-lärare. 
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Deras uppgifter är att fungera som assistenter åt lärarna och avlasta dessa i olika grader vid 
genomgångar i helklass. Lisa förklarar elev-lärarnas funktion och användande av dessa på 
följande sätt: 
 

De här eleverna kommer från skolor som redan använder datorerna i undervisningen. De 
kom i kontakt med datorn första gången jag träffade dem. Och de här eleverna har jag bett 
komma hit för att dela med sig av vad de redan kan till de andra eleverna. Jag kan nämna 
en elev som jag kallar för Kagabo. Hans skola fick datorer under 2009. Så han har hunnit 
använda datorn en hel del jämfört med de elever som är här nu. Vi tog därför hit de 
eleverna för att vi vill att eleverna ska lära sig att dela med sig av sin kunskap till 
varandra, för att lära sig att inte hålla sina tankar inom sig.   

 
På många sätt liknar elev-lärarnas användande av XO-datorn lärarnas sätt att använda den. Vi 
har utifrån våra observationer identifierat tre aspekter gällande elev-lärarnas användande av 
XO-datorn: steg-för-steg-instruktioner i helklass, lektionsintroduktioner i helklass och 
enskilda instruktioner. Steg-för-steg instruktioner innebär att instruktioner ges från elev-
läraren samtidigt som det kontrolleras att alla hela tiden befinner sig på samma del av 
uppgiften. Lektionsintroduktioner innebär att elev-läraren ger instruktioner och sedan låter 
eleverna arbeta fritt i egen takt. Under våra observationstillfällen håller elev-lärarna vid flera 
tillfällen i genomgången i klassrummet. Vid en genomgång av programmet Scratch håller en 
av elev-lärarna i genomgången medan Andrea sitter vid katedern. Elev-läraren står vid 
katedern med en XO-dator framför sig och eleverna sitter vid sina bänkar även de med varsin 
XO-dator. Med hjälp av datorn visar och instruerar elev-läraren steg för steg hur eleverna 
ska gå tillväga för att skapa, i det här fallet, en animation av en dansande ballerina. Medan 
elev-läraren håller i genomgången går en annan elev-lärare runt och svarar på elevernas frågor 
och instruerar eleverna enskilt. Elev-läraren som håller i genomgången tar också hjälp av en 
whiteboard i klassrummet och skriver ner delar av instruktionerna.  

- Genomgång av programmet Scratch. 
- En elev-lärare håller i genomgången, stöttas av läraren. Två andra elev-lärare går runt och 
stöttar eleverna vid sina platser. 
- Eleverna ska göra en animation med en ballerina som dansar på en scen. 
- Några tjejer kommer in sent, läraren pekar på sin arm där en klocka borde suttit och säger 
”Next time you come late, you go home”.  
- Elev-läraren frågar varför ett visst kommando i programmet läggs till, har eleverna 
förstått varför de gör som de gör? En elev förklarar att kommandot betyder ”Play” – att 
animationen startar. 
- Elev-läraren som håller i genomgången tar hjälp av whiteboarden för att förtydliga sin 
förklaring.  
- Efter genomgången av programmet ges eleverna fria händer att utveckla sina Scratch-
animeringar på egen hand. De tar hjälp av varandra. Läraren tar en tillbakadragen roll. 

 
Lektionsintroduktionerna kan vi identifiera vid tillfällen när elev-lärarna inleder lektionen 
genom att be eleverna öppna programmet Scratch och sedan låter dem arbeta på egen hand. 
Vid dessa tillfällen går elev-lärarna sedan runt och stöttar enskilt. Det kan både handla om att 
svara på frågor och använda elevens dator för att visa hur denne tar sig vidare.  

 

5.3	  Elevernas	  användande	  av	  XO-‐datorn	  
Eleverna använder framförallt XO-datorn vid enskilt arbete. Det här är något vi har 
observerat bland annat när Lisa vill att eleverna ska illustrera vattnets kretslopp genom att 
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använda något av programmen Scratch eller Paint. Alla elever sitter vid varsin dator och efter 
Lisas genomgång börjar de att arbeta enskilt var för sig. Vid det enskilda arbetet använder 
eleverna datorn främst för att skapa animationer i programmet Scratch. Under 
arbetstillfällen där eleverna arbetar enskilt med datorerna kan vi se hur några elever 
småpratar, visar varandra sina animationer och utbyter idéer, eleverna tar hjälp av varandra. 
Vidare kan vi se när eleverna använder datorn till att söka information på internet. Vid ett 
tillfälle uppmanar till exempel Lisa eleverna att gå in på internet och söka upp en bild på 
jordklotet som de senare ska använda i sin Scratchanimation.  
 

- Läraren vill att eleverna illustrerar bildandet av regn genom att använda programmet 
Scratch eller Paint. Hon ger eleverna 20 minuter på sig att klara uppgiften. 
- Alla elever sätter sig vid sina datorer och arbetar enskilt.  
- Några elever viskar till varandra.  
-Två elever utbyter idéer med varandra.  
- Läraren går fram och hjälper en elev och går sedan tillbaka till katedern.  
- En elev börjar bli färdig med uppgiften och visar upp sin lösning för några av 
klasskamraterna.  
- Fler elever börjar småprata. 
- Eleven som tidigare höll i genomgången visar upp sitt verk för klassen.  
- Andra elever gör annat. De frågar inte läraren om hjälp. 
- Läraren går ett varv i klassrummet och tittar hur det går för eleverna. 

 
Vid enskilt arbete kan arbetet vara ostrukturerat och vi kan ibland märka en viss brist på 
fokusering hos eleverna. Dessa kan då viska till varandra, titta ut genom fönstret eller spela 
spel på XO-datorn. 
 
Vidare kan vi under våra observationer se hur eleverna använder datorn vid grupparbete. Vid 
ett tillfälle ska eleverna sitta i mindre grupper och diskutera datorns olika program. Lisa ber 
eleverna att fundera över vilka program som är viktiga, hur de kan användas och hur eleverna 
ska prioritera tiden när eleven sedan introducerar programmen och XO-datorn för ordinarie 
klass. Vi har valt att observera en grupp närmare. I denna grupp tar en av eleverna tidigt 
kommandot och styr datorn medan de andra sitter samlade runt eleven. De öppnar flertalet 
program, antecknar med papper och penna och diskuterar på kinyarwanda. Till sist öppnar de 
programmet Scratch och börjar gemensamt konstruera en animation.  
 

– Grupperna börjar arbeta. Här följer en observation av grupp 1, bestående av sex elever 
och två datorer. 
- Elev 1 tar initiativet och pratar inför resten av gruppen, tre elever samlas vid en dator, de 
andra ansluter. 
- De stänger ner datorerna, elev 1 pratar inför de andra på kinyarwanda.  
- Elev 1 öppnar en av datorerna och gruppen diskuterar. De öppnar ett program som heter 
Memory. Elev 1 sitter vid datorn och styr samtalet.  
- Gruppen försöker skapa ett eget memory. De stänger ner programmet och öppnar ett nytt, 
skriver sedan ner programmets namn i ett anteckningsblock. Denna procedur upprepas med 
fyra olika program. 
- Därefter öppnar grupp 1 programmet Scratch och börjar konstruera en animation.  

 
Vid tillfällen då både lärarna och elev-lärarna använder sig av steg-för-steg-instruktioner sitter 
eleverna vid sina datorer och genomför moment utifrån genomgången, en steg-för-steg 
inlärning. Vid dessa genomgångar ser vi att flera elever börjar rikta sin uppmärksamhet mot 
annat än genomgången. Ett exempel hämtar vi från en elev-lärares genomgång som varar en 
timma. Vid ett tillfälle under denna genomgång börjar några av eleverna att småprata. Då går 
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Andrea in och hjälper elev-läraren genom att säga till de småpratande eleverna att fokusera på 
genomgången. Samma beteende upprepas vid ytterligare ett tillfälle under genomgången.  
 

5.4	  Lärarnas	  förhållningssätt	  till	  användandet	  av	  XO-‐datorn	  
Under vår tid i klassen i Kigali gavs vi möjlighet att framförallt samtala kring, men även till 
viss del se, hur lärarna förhöll sig till användandet av datorn i undervisningen. Under flertalet 
av våra observationer kunde vi se att läraren intog en tillbakadragen roll i arbetet med datorn 
i undervisningen. Stort ansvar lades istället på elev-lärarna. Vid ett observationstillfälle ska 
eleverna fortsätta arbeta med programmet Scratch. Andrea väljer att inta en tillbakadragen roll 
i klassrummet och sätter sig bland eleverna. Genomgången sköts av en av elev-lärarna som 
stegvis förklarar för eleverna vad och hur de ska göra. Under tiden som elev-läraren håller 
genomgången med klassen sätter sig Andrea vid fyra stycken elever och följer deras arbete 
med blicken samt ger dem enstaka instruktioner. Lisa poängterar under samtal vikten av att 
dela med sig av sin kunskap genom att referera till sin egen skolgång: 

Jag kommer ihåg när jag gick i Primary school, höll vi vår kunskap för oss själva för vi 
ville vara den som först berättade vad vi kunde för läraren. Men nu vill vi att eleverna 
lär sig dela med sig av kunskap, att kommunicera och lära sig hur man delar med sig 
och hur man pratar. 

Vid samtal med Lisa förklarar hon att en av anledningarna till att eleverna arbetar med 
programmet Scratch är för att de ska kunna synliggöra sina kunskaper i ett specifikt projekt 
så att läraren kan se vad eleverna har lärt sig.  

Utifrån intervjuer och observationer framkommer att läraren ser på datorn som ett 
kunskapshöjande verktyg. Lisa förklarar att eleverna bland annat kan ta med sig datorn hem 
under pågående termin som hjälp vid läxläsning. Lisa beskriver också hur datorn har hjälpt 
eleverna att lära sig mer och nämner en elev som exempel: 

Det var en skola som var ansluten till pilotprojektet och jag var intresserad av vad som 
hände med den skolan. På den skolan fanns det fyra vanliga klasser och två stycken 
”catch up-classes”. I ”catch up-classes” gick elever som hade skolkat mycket och nu var 
tillbaka. Det kan bero på många saker som familjeförhållande, i Rwanda har vi många 
föräldralösa barn. Och i de klasserna fortsatte eleverna att skolka men när vi införde 
datorn började eleverna att bli intresserade. Jag kan ge exempel på en elev, Josh. 
Normalt sett brukade han få 30 % rätt svar på examensproven. Sen införde vi datorerna 
och frågade eleverna ”Vad vill du bli i framtiden?”. De började uttrycka vad de ville bli 
och vad de behövde göra i livet för att uppnå sina drömmar. ”Jag behöver studera 
mycket”. Sen frågade jag ”Hur är ditt intresse för skolan och lektionerna?”. De svarade 
att det inte var så mycket. Sedan gav regeringen den här skolan möjlighet att koppla upp 
sig mot internet och eleverna började söka efter information på internet. Sen kom de 
tillbaka till lektionerna med en massa frågor till läraren. ”På internet står det så här… 
vad är skillnaden?”. Sedan började eleverna prestera bättre på proven och den här 
eleven, Josh, presterade näst bäst i årskurs 6 på nationell nivå. Nu går Josh i secondary 
school och han har mellan 80-90% rätt svar på proven. 

I citatet ovan visas också exempel på hur läraren vill förbereda eleverna för framtiden, bland 
annat genom att utgå från elevens drömmar. Vad vill eleverna göra med sitt liv och hur ska de 
nå dit? Under en av Lisas lektioner tar hon upp just detta med eleverna. Hon säger till klassen 
att några har berättat för henne att de vill bli journalister. Hon tar fram två elever som har 
uttryckt sin vilja att i framtiden bli journalister och låter dem genomföra en övning i hur en 
intervju kan gå till. Den ena eleven intar rollen som journalist och den andra som 
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intervjuobjekt. Hon diskuterar med eleverna vad deras olika roller ska tänka på under en 
intervju. 
Lisa förklarar senare att ett annat av målen med att eleverna ska ha tillgång till varsin dator är 
att de ska tycka att undervisningen är rolig. Vi diskuterar vidare med Lisa om syftet med 
användandet av datorn i undervisningen. Hon berättar att det handlar om att rusta eleverna för 
2000-talet. Hon anser att datorn är som ett nytt språk som eleverna behöver ha med sig från 
tidig ålder för att hänga med i dagens teknologiska samhälle. Lisa menar att OLPC i Rwanda 
arbetar efter den nationella läroplanen. ”OLPC är ett verktyg för att främja lärande, för att 
uppnå målen i läroplanen”. 
 
Under samtal med Lisa framkommer också att hon ser datorn som ett skapande verktyg. Vid 
ett tillfälle uppmanar Lisa eleverna att skapa animationer i Scratch av månen, solen och 
jorden. Inför skapandet av animationerna ställer hon diskussionsfrågor, likt ”vilken 
himlakropp är störst?” och ”vilken himlakropp är minst?” Arbetet med solsystemet resulterar i 
animationer där jorden roterar runt solen samtidigt som månen roterar runt jorden. Lisa ser 
Scratch som ett program där eleverna kan uttrycka sig när de arbetar med olika projekt för att 
läraren ska se vad de har lärt sig. Ett annat tillfälle där eleverna får möjlighet att uttrycka sig 
är under, av skolan arrangerade, dator-klubbar utanför skoltid. Lisa berättar om hälso- och 
miljöklubbar, om drama- och musikklubbar dit eleverna kan komma och debattera och dela 
med sig av sina tankar.  
 
 

5.5	  Sammanfattning	  
Utifrån våra observationer kan vi se att datorn används på liknande sätt av både lärare och 
elev-lärare. Båda parter använder datorn vid steg-för-steg instruktioner i helklass och vid 
individuella enskilda instruktioner. Elev-lärarna använder också datorn vid 
lektionsintroduktioner i helklass vilket innebär att de ger instruktioner till eleverna som sedan 
arbetar vidare i egen takt.  
 
Eleverna å sin sida använder datorn både vid enskilt arbete och vid grupparbete. Under dessa 
tillfällen använder de datorn för att skapa animationer och söka information. Vid enskilt 
arbete utbyter de också idéer med varandra genom att visa vad de har åstadkommit och fråga 
varandra om hjälp. I och med att lärare och elev-lärare använder sig av steg-för-steg 
instruktioner i undervisningen med datorn kan man säga att även eleverna använder datorn på 
detta sätt men vid ett inlärningsperspektiv: steg-för-steg inlärning. 
 
Utifrån intervju och observationer kan vi konstatera att lärarna intar en tillbakadragen roll i 
arbetet med datorn i undervisningen. Vid samtal med Lisa förklarar hon att hon ser datorn 
som ett verktyg för att kommunicera och dela med sig av kunskap. Hon menar också att 
datorn används för att synliggöra elevernas kunskaper i specifika projekt och hjälper eleverna 
att uttrycka sig. Vidare poängterar Lisa att eleverna genom införandet av datorn presterar 
bättre på prov.  
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6.	  Diskussion	  
I det här kapitlet kopplar vi vårt analyserade resultat till bakgrundsdelen innehållande 
dokumentsammanställning och teoretisk ram. Först inleder vi med en diskussion kring lärare 
och elev-lärares användande av och förhållningssätt till datorn i undervisningen, därefter 
följer en del där elevernas användande och förhållningssätt diskuteras. I det här kapitlet 
diskuterar vi även kring vår valda metod samt vilka tankar kring didaktiska konsekvenser vårt 
arbete har väckt. 
 

6.1	  Resultatdiskussion	  

6.1.1	  Lärares	  och	  elev-‐lärares	  användning	  av	  datorn	  
I vår dokumentsammanställning gick vi igenom offentliga dokument från Rwandas regering 
och utbildningsdepartement. Vi gick även igenom OLPC:s egen rapport kring projektet i 
Rwanda. I det senare dokumentet fann vi uttrycket ”Learning by doing” där de själva förklarar 
att eleverna genom användandet av datorn bland annat ska lära sig om Rwandas kulturella 
arv. De menar att undervisningen ska bedrivas på så sätt att läraren fungerar som en guide åt 
eleverna (OLPC, 2011, s. 6, 8). Utifrån Learning by doing, som är starkt förknippat med John 
Dewey, valde vi att ta reda på hans tankar om pedagogisk utformning. Även Dewey är av 
åsikten att läraren ska inta en roll som medlem i gruppen istället för att enbart styra den helt 
och hållet på egen hand. Läraren ska fungera som en vägledare för eleverna men låta 
elevgrupperna själva tillägna sig kunskap (1998, s. 43).  
 
Under våra observationer har vi inte har sett så mycket av lärarens användande av datorn i 
undervisningen. Anledningen till det är att undervisningen till stor del omfattades av 
individuellt arbete bland eleverna eller genomgångar av elev-lärarna. Lärarnas roll var 
emellertid tillbakadragen och vi fick inte se så många tillfällen där lärare interagerade med 
datorn. De tillfällen vi fick se var vid steg-för-steg instruktioner i helklass där läraren använde 
sig av en dator för att förklara ett tillvägagångssätt. Vi fick även se när läraren gick runt i 
klassrummet och enskilt instruerade med hjälp av elevernas datorer. Utöver lärarnas 
användande av datorn i undervisningen såg vi också lektionsintroduktioner där elev-läraren 
förklarade vad eleverna skulle göra under lektionen och sedan arbetade eleverna enskilt. 
Beskrivningen av lärarnas och elev-lärarnas användande av datorn kan låta negativ, däremot 
finner vi tydliga kopplingar mellan deras användande och roll i klassrummet till både OLPCs 
egen rapport och Deweys tankar om lärarens roll i undervisningen. 
 
Enligt Kroksmark är det viktigt att lärarna, i och med datorns införande, anpassar 
undervisningen till att bli mer individualistisk för att läraren ska kunna göra tydliga 
kopplingar, analyser, utvärderingar och uppföljningar för att eleverna ska nå kursplanernas 
mål (2011, s. 9). Under våra observationer har vi sett en undervisning som är både 
kollektivistisk och individualistisk. Kollektivistisk när lärare och elev-lärare hade steg-för-
steg genomgångar i helklass där eleverna fick följa med lärarnas och elev-lärarnas 
instruktioner på sina egna datorer. Sedan arbetade de vidare enskilt med samma uppgifter. 
Individualistisk undervisning såg vi till exempel då läraren introducerade ett arbete där 
eleverna skulle illustrera vattnets kretslopp med hjälp av programmen Paint eller Scratch. 
Först inleddes undervisningen med en steg-för-steg genomgång för att inspirera eleverna men 
sedan fick de en utmaning att arbeta fritt kring uppgiften. 
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6.1.2	  Elevers	  användning	  av	  datorn	  
Gällande elevers användande av datorn i undervisningen förespråkas det från officiellt håll att 
datorn används i stark anknytning till samhället, likt Deweys tankar om att skolan ska 
samspela med samhället (1998, ss. 54). Eleverna ska lära sig om Rwandas kulturella arv, 
rötter, livserfarenheter och värderingar. Undervisningen ska bidra till en utveckling av landet, 
både ekonomiskt och globalt. Förutom datorns införande ändrades också det officiella språket 
i skolan, från franska till engelska (MINECOFIN, 2000, s. 19); (MINEDUC, 2010, s. 3); 
(OLPC, 2011, s. 4, 8); (NCDC, 2010, s. 10). De lektioner vi observerade hölls till stor del på 
det inhemska språket, kinyarwanda. Endast en liten del av undervisningen hölls på det 
rekommenderade språket, engelska. Vi tror att detta beror på flera orsaker som exempelvis att 
ändringen av språket i skolan är nyligen genomförd, att eleverna pratar kinyarwanda i hemmet 
och även att lärarna uppvisar varierade kunskaper i det engelska språket. Vad gäller tankar 
kring samhällsanknytningen i undervisningsinnehållet från de officiella dokumenten har vi, 
under vår korta tid på fältet, inte kunnat bedöma om det verkligen är något som skolorna 
arbetar utefter eller inte. Däremot såg vi när eleverna med hjälp av datorn fick illustrera 
vattnets kretslopp och animera solen, jorden och månens rörelsebanor i förhållande till 
varandra. De här exemplen är snarare av naturvetenskaplig karaktär dock ger detta arbete med 
datorn en fingervisning om hur den ordinarie undervisningen med datorn kan knyta an till 
människan och samhället. Vid ett annat tillfälle, när inte datorn användes, bad läraren 
eleverna att reflektera över vad de ville bli i framtiden. Några ville bli journalister och dessa 
fick också testa på att inta rollerna vid en arrangerad intervju i klassrummet. I det här 
momentet ser vi en tydlig samhällskoppling även om datorn inte användes vid detta isolerade 
tillfället. Det här arbetet kan relateras till Deweys ambition om en undervisning där läraren 
utgår från elevernas intresse (1998, s. 53). Vi känner väl igen oss i detta tankesätt eftersom vi 
under våra år på lärarutbildningen vid flertalet tillfället fört diskussioner om vikten av att utgå 
från elevernas intressen vid planerandet av undervisning.  
 
Enligt utbildningsdepartementets ska eleverna i Rwanda lära sig om sammanhållning 
(MINEDUC, 2010, s. 3). Enligt OLPC själva ska en stor del av IKT-undervisningen bedrivas 
i form av grupparbete där eleverna ska lära sig diskutera, dela med sig av idéer och söka efter 
information (OLPC, 2011, s. 6, 8); (NCDC, 2010, s. 9). Vid observationerna har vi till största 
del sett när eleverna har arbetat enskilt med samma uppgifter med hjälp av datorerna. Endast 
vid ett tillfälle har vi sett exempel på grupparbete. Grupparbetet gick framförallt ut på att 
diskutera, i det här fallet vilka program på datorn som var viktiga och hur dessa skulle 
användas. Däremot såg vi ingen tydlig koppling till samhället vid grupparbete. Det faktum att 
eleverna primärt undervisades i kunskaper om XO-datorn och dess program kan möjligtvis 
vara en betydande orsak till att vi inte fick se mer grupparbete med innehåll kopplat till 
samhället. Något som tydligt synliggjordes i den dagliga praktiken var utbyte av idéer mellan 
de olika aktörerna i klassrummet. Vi fick se exempel på detta bland annat när eleverna 
arbetade enskilt med sina animationer. De elever som satt bredvid varandra satt ofta och 
småpratade och visade varandra vad de hade producerat. Det här är också något som lyftes 
fram i samtal med Lisa där hon förklarade vikten av att lära sig att dela med sig av kunskap 
och att kommunicera. Dewey menar att arbetet i klassrummet kan komma att likna en 
verkstad där prat och oordning får råda. Enligt honom gynnar detta elevernas lärande då 
egoismen och kunskapskonkurrensen ersätts av en vilja att samspela och kommunicera 
(Sundgren, 2008, ss. 86-87).  
 
Under våra observationer har vi även fått se prov på hur eleverna har sökt efter information på 
internet. Det skedde framförallt vid ett tillfälle när läraren bad dem gå in på internet och söka 
upp en bild på jorden. Den ständiga tillgången till internetuppkoppling är något som Tallvid 
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lyfter fram som en av de stora fördelarna med datorn i undervisningen. Genom 
internettillgången lyckas eleverna nå all världens samlade information (2008, ss. 24-26). 
Utöver ovanstående tillfälle var det få tillfällen som vi observerade elevernas användande av 
internet, däremot såg vi en tydlig ambition om nätverkande och uppkoppling. Datorn innehöll 
ett program där användaren kunde se och interagera med andra användare som var 
uppkopplade på nätverket.  
 
I stort strävar OLPC, Rwandas regering och utbildningsdepartement mot att datorn ska 
fungera som ett kunskapshöjande och skapande verktyg för att främja lärande och för att få 
eleverna att uppnå målen i läroplanen. Från regeringshåll lyfts IKT fram som en komponent 
som är nödvändig för att utveckla landet och utbilda en kompetent arbetskraft (MINECOFIN, 
2000, s. 13); (MINEDUC, 2010, s. 6). Detta var något som Lisa poängterade vid våra samtal 
med henne och så som vi förstod det var det läroplanen som var hennes främsta riktmärke vid 
planeringen av undervisning. Även Dewey såg satsningen på skolan som det bästa sättet för 
att i grunden reformera och utveckla samhället (1998, s. 48).  
 
Enligt OLPC så är IKT-satsningen en del i globaliseringen av Rwanda. För att sprida 
kunskapen kring IKT har OLPC anordnat lärarutbildningar där en lärare från varje skola i 
Rwanda utbildats och sedan fört med sig kunskapen till sin skola, en så kallad bärare av 
kunskap (OLPC, 2011, ss- 4-5). Samma tanke genomsyrade den undervisning som vi 
observerade. Deltagarna var elever från olika skolor i Kigali som hade samlats för att lära sig 
mer om användandet av datorn och dess program. Deras nyvunna kunskap förde de sedan 
med sig till sina ordinarie skolor. Med andra ord är det ett liknande förhållningssätt som det 
som beskrivs i OLPC:s egen rapport med skillnaden att det i det här fallet blev elever som 
blev bärare av kunskap. I och med att projektet omfattas av en sådan dignitet kan vi anta att 
detta arbetssätt är både tidssparande och ekonomiskt försvarbart.  
 
 

6.2	  Metoddiskussion	  
Vi anser att den valda metoden fungerade väl för att besvara vårt syfte. Vi har primärt använt 
oss av observationer och intervjuer där vi har fått in tillräckligt med data i relation till syftet. 
Dock kan vi diskutera tiden vi spenderade på plats i Kigali, Rwanda för att samla in våra data. 
Från början var planen att spendera två till tre veckor på en skola i Kigali men tätt inpå vår 
avresa fick vi reda på att alla elever i hela Rwanda var lediga från skolan dessa tilltänka tre 
veckor. Detta var något som satte käppar i hjulet för vår planering och tvingade oss att 
undersöka andra alternativ. Vi undersökte bland annat om vår studie skulle kunna appliceras 
på ett grannland till Rwanda. Tillslut kom vi fram till en lösning där vi bokade om flyg och 
fick möjlighet att vara med och observera undervisningen under en veckas tid. Vi är medvetna 
om att en vecka är en kort period men vi anser ändå att vi har fått in tillräckligt med data för 
att besvara vårt syfte, även om vi är medvetna om att reliabiliteten hade ökat om vi hade fått 
vara där en längre tid.  
 
Våra observationer var i första hand till för att ta reda på hur eleverna och lärarna använde sig 
av datorn i undervisningen. Med detta i åtanke, och det faktum att vi inte riktigt visste vad 
som väntade oss, hade vi ingen förutbestämd mall på vad vi skulle observera och därför blev 
observationerna ostrukturerade (Patel & Davidson, 2011, ss. 97-98). Under veckan arbetade 
eleverna en övervägande del i programmet Scratch. Detta gjorde att mycket av det vi 
observerade upprepade sig. Även om det finns brister, som tidsaspekten och upprepade 
moment, anser vi att observationer var det bästa verktyget för att besvara vårt syfte. Det gav 
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oss möjlighet att inta en tillbakadragen roll i klassrummet och enbart observera användandet. I 
stort så anser vi att vår inverkan på undervisningen har varit låg. Vid enstaka tillfällen erbjöd 
sig några av eleverna att hjälpa oss med datorn men det var ingen som störde den ordinarie 
undervisningen. Efter varje observationsdag transkriberade vi våra insamlade data till en 
laptop på hotellrummet. En del av den insamlade data från observationerna ansåg vi inte 
skulle tillföra studien något varpå det följde ett naturligt urval.  
 
För att få svar på förhållningssättet till datorn i undervisningen, och även ett djupare 
perspektiv på användandet, behövde vi också genomföra intervjuer och samtal med 
involverade vuxna i projektet. Det var svårt att planera någonting överhuvudtaget innan vi 
befann oss på plats i Kigali, exempelvis uppkom våra frågor under tiden som vi observerade. 
Vår initiala tanke var att ställa frågor i direkt anslutning till observationerna, men detta visade 
sig vara svårt vilket gjorde att vi fick arrangera en mer formell intervju med en av de 
undervisande lärarna i slutet på veckan. Vi använde oss av två olika verktyg för att genomföra 
intervjun, diktafon och kompletterande anteckningar. Anteckningarna visade sig vara 
användbara vid struktureringen av det sammanställda resultatet.  Från början var tanken att 
bara anteckna vid intervjun men vi bestämde oss för att också använda diktafon, vilket visade 
sig vara rätt beslut eftersom svaren var långa och på engelska.  
 
Vår studie har varit inspirerad av en etnografisk forskningsansats, land annat genom 
triangulering och gatekeepers. Med hjälp av triangulering har vi kunnat få ett bredare 
perspektiv och djupare svar på vårt syfte. Gatekeepers var nödvändiga för att överhuvudtaget 
kunna genomföra studien. De gav oss tillträde till miljöer och samtal som annars hade varit 
omöjliga.  
 

6.3	  Didaktiska	  reflektioner	  
Genomgående från regeringsnivå ner till klassrumsundervisningen har vi sett en tro på datorn 
som ett av verktygen för att utveckla Rwanda både ekonomiskt och kunskapsmässigt till att 
bli en del av den globaliserade världen. För att detta ska lyckas räcker det inte att enbart 
placera in datorer i ett klassrum och sedan hålla tummarna. Det krävs en tydligare planering 
och verkliga insatser som workshops, fortbildning och utvärderingar och så vidare. Rwanda 
har med hjälp av OLPC kommit en bra bit på vägen. De har ett vidgat synsätt på arbetet med 
datorn i undervisningen. Utifrån detta ska det bli intressant att följa framtida utveckling för 
OLPC Rwanda. Vad händer när datorerna blir gamla och behöver bytas ut? Finns det då 
ekonomisk täckning för att driva det här projektet vidare för att nå målen i Vision 2020? Och 
kommer det då att vara ekonomiskt försvarbart att satsa på? Forskning som vi har tagit del av 
rekommenderar en datortäthet på en dator per fyra elever. Vår erfarenhet av 1:1-projekt i 
Sverige är framförallt från gymnasieskolan där det just nu läggs stora pengar på att eleverna 
ska ha tillgång till varsin dator. Detta är något som vi uppfattar som ett sätt att locka elever till 
skolan snarare än något som vilar på en stark pedagogisk grund.  
 
Utifrån vad vi har kunnat erfara av projektet OLPC svarar upplägg och undervisning väl mot 
vad som står i de officiella styrdokumenten. Därmed anser vi att projektet fyller sitt syfte för 
att vara ett av redskapen som regeringen använder sig av för att bidra till landets utveckling. 
Den tydliga strukturen från regeringsnivå till klassrum upplever vi saknas i den svenska 
skolan. Pengar spenderas på ny teknik men fortbildningen upplever vi som bristfällig. Vi har 
sett flera exempel där klassrum utrustas med interaktiva skrivtavlor utan att lärarna som ska 
använda dem får någon utbildning i hur de fungerar.  
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Det här projektet, OLPC, är skapat för att genomföras i utvecklingsländer. Till exempel är 
datorn framtagen svara mot de ekonomiska förutsättningarna i dessa länder. Som en 
konsekvens av det är datorn enkelt utformad och därför är det svårt för oss att föreställa oss 
hur projektet hade fungerat i en svensk skola. Datorn fyller absolut sitt syfte, men med 
svenska mått mätt är risken att den hade uppfattats som tråkig, ostimulerande och allt för 
simpel. De svenska 1:1-projekt som vi läst om har använt sig av modernare persondatorer 
vilket innebär att de uppfyller åtminstone samma standardkrav som datorerna i de svenska 
hemmen.  
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Tack 
 
One Laptop per Child-teamet i Rwanda för tillträde, samtal och hjälp på plats i Kigali.  
 
Elever och lärare i Kigali, som medverkat i studien och har gjort den möjlig. 
 
Jörgen Dimenäs, för handledning, stöd och tips. 
 
Tobias Ruhtenberg, för inspiration till valt undersökningsområde. 
 
Lärarförbundet, för ekonomiskt stöd som bidrog till att göra vår resa möjlig. 
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Bilaga	  1	  –	  Fältsamtal	  
 
Följande frågor låg till grund för samtal med lärare och andra ansvariga inom OLPC Rwanda. 
 
 
Hur används datorn i den dagliga undervisningen? 
 
Hur ofta används datorn i undervisningen? 
 
Vad är syftet med att eleverna ska ha tillgång till varsin dator i undervisningen? 
 
Får eleverna ta med sig datorn hem? 
 
Ni har under våra observationstillfällen använt er av ”elev-lärare”, hur kommer det sig? 
 
Hur har, anser du, XO-datorn hjälpt eleverna att lära sig? 

Märker du någon skillnad mellan tiden innan OLPC och nu? 
 
Hur åldras datorn? 
 
Vilka pedagogiska teorier lutar sig OLPC mot? 
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Bilaga	  2	  -‐	  Analysschema	  
 
Följande schema låg till grund för analysen av vår insamlade data. 
 
Aktörer Användande Förhållningssätt 
Lärare  

 
 
 

 

Elever  
 
 
 

 

Elev-lärare  
 
 
 

 

 


