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Abstract
Under höstterminen 2009 genomförde vi1 ett ämnesintegrerat temaarbete med musik som 

samlande ämne. Övriga ämnen som vi arbetade med var matematik, svenska och bild.

Målet var att barnen skulle lära sig fakta i matematik, skriva text, arbeta med bild, musik 

och IKT, sjunga, skoja med rytmer och ord och samtidigt ha roligt.

Resultatet har varit mycket positivt, för eleverna både enskilt och tillsammans, genom 

att de har fått ta del av varandras sätt att arbeta, samt att det skapat ett varmt och glädjefullt 

arbetsklimat där eleverna tagit tillvara på varandras matematiska, skriftliga, musikaliska och 

tekniska kunskaper.

Karin Håkansson musiklärare, Karin Eliasson/Skarstedt 1-7 lärare ma/no/eng/sv och Per 
Jönsson/Viberg mellanstadielärare ma/sv/so, Myrsjöskolan i Nacka Kommun.
E-post: karin.hakansson@nacka.se, karin.eliasson.skarstedt@nacka.se,  
per.jonsson.viberg@nacka.se

1 Med vi menas i fortsättningen artikelförfattarna.
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1. Inledning
Vi vill med denna artikel beskriva vårt ämnesintegrerade temaarbete med hjälp av IKT 

(informations och kommunikationsteknik) och vilka resultat arbetet gav.

Det är mycket debatt om IKT och glappet mellan elevernas och skolans (lärarnas) kun-

skaper och uppfattning om hur och i vilken omfattning IKT ska användas. Debatten sker inte 

minst på Myrsjöskolan, i Nacka, där författarna av denna text arbetar. 

Eleverna har en helt annan digital uppfostran och vana än vad många av deras lärare har. 

Dagens ungdomar använder nätet och nya medier som chatt, sms, bloggar och Facebook 

dagligen, en ”generation online”. Mycket av det som ungdomarna tycker är viktigt, kommer 

sällan in i skolans undervisning.

Dunkels (2009) hävdar att det finns tre stadier att ta till sig tekniska hjälpmedel. Första 

stadiet kännetecknas av skepsis där det är dyrt och krångligt. Hon ger som exempel på att det 

i slutet av 1970-talet fanns tre olika system för video; VHS, Betamax och Video 2000. Det 

gick inte bara att hyra en videofilm för att se på film utan man var också tvungen att hyra en 

videobox.  

Andra stadiet är tillvänjningsstadiet då tekniken ska bli var mans egendom. Användarna 

har dock inte tillräckligt med kunskaper och användarvana för att tekniken ska var en naturlig 

del av vardagen. Det finns fortfarande en del missuppfattningar och gamla användarmönster 

från den teknik som föregick den nya.

Tredje stadiet är när man använder tekniken utan att tänka på produkten som teknik, utan 

fokuserar på dess användning, såsom bilen, telefonen eller datorn. Kännetecknande för tredje 

stadiet är att vem som helst kan vara användare och vem som helst kan diskutera tekniken 

och dess användningsområden. Vuxna beskrivs som nätets invandrare och har fått gå hela 

vägen genom alla tre stadier för att ta till sig användandet av och kunskaperna om datorer och 

Internet. Barnen/eleverna är nätets infödda och föddes i stadie tre. 

På Myrsjöskolan arbetar vi med IKT i stort sett i alla ämnen. Vi anser att det är ett viktigt 

redskap för utvecklingen av teoretiska ämnen och i praktiskt skapande. Det gör vi bland annat 

på följande sätt: 

När det gäller svenska skrivs texter på datorn, vilket underlättar ordbehandlingen. Då kan 

eleverna redigera sina texter efter instruktioner från läraren och läraren kan skriva  

kommentarer direkt i anslutning till texterna.  

I NO och SO går det  snabbare att samla information från flera källor, från hemsidor 

på Internet, i uppslagsverk eller böcker, samt sammanställa denna information till snygga 

presentationer.

I matematikundervisningen används olika hemsidor för träning av olika matematiska 

färdigheter till exempel tabellträning eller arbetsuppgifter med geometriska figurer. Youtube, 

iTunes, iMovie och Garageband används i musikundervisningen.

I ämnet engelska lägger läraren ut de engelska glosorna på en sida på nätet, Glosboken, 
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vilket gör att eleverna kan träna glosorna hemma på sin egen dator.

Många lärare på Myrsjöskolan använder sig av olika sorters Wikisar som innebär att läraren 

kan se och kommentera de arbeten som produceras med utgångspunkt  från målbeskrivningar 

och arbetsuppgifter.

1.1 Syften och avsikter 

Syftet med artikeln är att beskriva hur vi planerade och genomförde projektet samt att dela 

med oss av våra positiva erfarenheter till andra pedagoger. Vi genomförde vårt projekt i 

ämnena musik, matematik, bild och svenska. 

Vår projektidé var att tillsammans med eleverna skapa en ”musikvideo med en matematisk 

problemlösning” där musik, humor och glädje skulle ingå. Genom att arbeta med fakta, bilder 

och musik utveckla lusten att skapa samt ge motivation till lärande då arbetet ger möjlighet att 

uttrycka sig på många sätt. 

Vi pratade mycket om både elevers och lärares behov av att lära sig mer om den nya 

tekniken som finns tillgänglig och att göra det med hjälp av Garageband och iMovie. Vi 

fick då denna idé och lade upp en projektplan där vårt mål var att introducera hur man 

kan redovisa problemlösningar på ett annorlunda sätt och väcka vidare nyfikenhet hos 

eleverna.  Så att eleverna får en tydlig röd tråd i sitt arbete och får en djupare förståelse och 

kunskap då en och samma sak diskuteras och berörs inom olika ämnen. Vår avsikt var att 

se på matematikämnet på ett annat sätt än vad vi vanligvis gör under matematiklektioner 

och därigenom få eleverna att diskutera och använda matematiska begrepp i ett vardagligt 

samman hang utifrån eget formulerade problem. 

Vi såg detta projekt som en lustfylld utmaning eftersom våra kunskaper om datorn som 

arbetsredskap var på olika nivå inom gruppen. Samtidigt ville vi utveckla vårt eget dator-

kunnande med hjälp av de digitala hjälpmedel som stod till vårt förfogande på Myrsjöskolan. 

2. Metod
För att nå våra mål har vi gjort följande: 

Vi har läst litteratur, observerat eleverna och dokumenterat projektarbetet kontinuerligt.

Två klasser i år 6 arbetade med projektet efter följande upplägg:

Eleverna arbetade i grupper om tre elever i varje grupp. Varje grupp arbetade fram en 

matematisk problemlösning och skrev sedan en raptext utifrån problemlösningen. 

Elevernas uppgift var: Att förklara något inom matematik som de redan kunde på ett nytt 

och annorlunda sätt, så att andra förstod. Detta för att motivera eleverna att befästa sina 

matematiska kunskaper.

Med hjälp av programmet Garageband spelade de sedan in sin problemlösning. Därefter 

skulle eleverna skriva eller rita ett manus till musikvideon. De ställde sig frågor som: 
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Var ska videon utspelas? Hur många bilder eller filmklipp behövs? Vilken typ av bilder ska 

vi ha på olika ställen? 

Ljudfilen som gruppen skapade importerades sedan till programmet iMovie där musik-

videon redigerades. Arbetet redovisade i form av en musikvideo per grupp. Filmerna visades 

för föräldrarna under en kvällsföreställning och under dagtid för eleverna i år 4.

3. Huvuddel
I det här kapitlet kommer vi delge vilka litterära referenser vi inspirerats av samt beskriva hur

vi rent praktiskt genomfört projektet. 

3.1 Digital kompetens

Definitionen av Digital kompetens som ingår i Europaparlamentets och rådets rekommenda-

tioner om nyckelkompetenser för livslångt lärande och som antogs den 18 december 2006 har 

följande lydelse:

“Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik 

i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande 

IKT-färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, 

producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbets-

nätverk via Internet. Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens” 

(Skolverket 2006)

Vi anser att användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflek-

terande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier. 

Ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller yrkes-

relaterade ändamål stöder också den här kompetensen.

“Kompetens definieras i EU:s nyckelkompetenser som en kombination av kunskap, färdig-

het och attityder anpassade till det aktuella området.

Till kunskapsområdet digital kompetens räknas den tekniska delen, det handlar om att ha 

kunskap om hur tekniken fungerar och vilken roll den nya tekniken kommer att ha i vardagslivet 

både i hemmet och på arbetet. Till kunskaper räknas också hanteringen och tillämpningar av 

olika programvaror och applikationer, att se den nya teknikens möjligheter och risker, hur IKT 

kan stödja vår innovativa och kreativa sida samt de juridiska och etiska principerna som gäller 

vid IKT-användning.” (ibid.)

På Myrsjöskolan försöker vi vara i framkant när det gäller digitala hjälpmedel. Det är 

intressant att följa den forskning och de artiklar som publiseras i ämnet. Det har skett stora 
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förändringar i klassrummen tekniskt och pedagogiskt under de senaste tio åren. Idag är en 

bärbar dator en självklarthet för eleverna i årskurs 4-9 på Myrsjöskolan. Svarta tavlan, tv-

apparater samt overheadapparaten är utbytt mot datorer, smartboards och kanoner. 

”Den största förändrig som skapats av IKT-utvecklingen är att samhällets totala minnes-

kapacitet har ökat” säger Lundgren (2004, sid 4). KK-stiftelsen är en organisation som sedan 

1994 genomfört en kvantitativ undersökning vid namn ”IT i skolan”. Stiftelsen finansierar 

framför allt forskning vid Sveriges högskolor och nya universitet, när den sker i samverkan 

med näringslivet. ”Vi behöver inte komma ihåg allt själva utan det finns tillgängligt nära på 

annat håll. Men vi måste kunna avgöra vad som är relevant och inte på nätet. På det sättet kan 

man säga att IKT både underlättar och försvårar vår inlärning” fortsätter Lundgren. (ibid.).

Digital kompetens är mer än att hantera en dator, det är en förutsättning i det nya samhället. 

Hernwall (2007). 

Det är en av de åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som EU identifierat. Hernwall 

(2007), forskare och lektor vid Södertörns högskola på institutionen för kommunikation, 

teknik och design menar att vi ska se digital kompetens på två nivåer. Den ena är att kunna 

hantera tekniken som verktyg och den andra är att vara en del i nätgenerationen på den sociala 

nivån. Den sociala delen är enligt Hernwall förutsättningen för digital kompetens. Tekniska 

prylar är och förblir förlängningar av sinnet och vår kropp.  

 

“Människans uppfattning om möjligheterna i hennes vardag är konstruerad kring de 

verktyg och kunskaper hon har. Den dag jag erövrar skriftspråket lever jag i ett skriftsamhälle 

med alla dess möjligheter, innan dess är bokstäver bara krumelurer.” (Hernwall, 2007, sid. 55)

Idag använder vi dator i klassrummet med internetuppkoppling. Vi kan som lärare och elever 

dyka rätt in i det breda kulturutbud som barn och unga omger sig med på fritiden. Titta på 

musikvideos på MySpace eller YouTube, läsa musikhistoria och titta på inslag från Musikbyrån.

En fördel med IKT och musik är att barn kan leka fram ”riktiga låtar” utan att behöva 

behärska ett instrument. Garageband som ingår i iLife är ett datorprogram av Apple Computer 

för att enkelt  kunna göra musik. Programmet är huvudsakligen inte till för professionella 

musiker, utan för att amatörer enkelt ska kunna göra musik.

I Garageband finns möjligheten att spela in och redigera flera ljudspår. Man kan använda en 

mikrofon för att spela in vad man vill men man kan även använda inbyggda programvaruinstru-

ment genom att spela på tangentbordet eller på ett USB-MIDI-tangentbord som kan köpas till. 

Garageband innehåller även ett stort antal olika så kallade ”loopar” som är färdig inspelade 

instrumentsnuttar. Det finns också ett antal olika ljudeffekter, då Garageband även kan användas 

som podcast-studio. Garageband gör musikskapandet möjligt för fler då skapandet är en källa till 

glädje och stolthet.
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Spela in ljud och filma ger en möjlighet att dokumentera elevernas arbeten. Barnen kan gå 

tillbaka till inspelningarna de gjort tidigare och jämföra med hur det låter idag och på så sätt 

få syn på sin egen utveckling.

Tekniken gör också att blyga barn kan bidra till föreställningar och redovisningar genom att 

sjunga eller spela in något i förväg. De blir synliga under föreställningen eller redovisningen 

utan att behöva våndas i rampljuset. Det är dock viktigt att inte bara fokusera på tekniken så 

man inte glömmer pedagogiken och kunskapsinhämtningen.

Att producera musik kan ge barnen ytterligare en möjlighet att tro på sig själva, känna 

stolthet och växa som människor och i det arbetet är datorn ett bra redskap.

Lärarna spelar en viktig roll genom att på olika sätt förvalta och förhålla sig till det stora 

utbud av information, bilder och musik som finns på nätet. Att skapa övningar som väcker 

reflektioner kring mediebruset som vi möter till vardags.

3.2 Så här genomfördes projektet

De tre artikelförfattarna träffades och planerade projektets innehåll, mål för eleverna och en 

tidsplan. 

Målen för projektet var att träna matematiska begrepp, skriva en text där ett matematiskt 

problem förklaras och löses, skriva texten på rim, lära sig filmteknik genom att använda olika 

perspektiv, skapa musik, läsa in texter till musiken, mixa musik samt synkronisera musik och 

bilder till en musikvideo.

Tanken var att två klasser i år 6 skulle få möjlighet att jobba över klassgränserna och få 

inspiration av fler än bara sina egna klasskamrater.

Den tid som planerades att använda var musiktimmarna en timme per vecka för varje 

klass vilket innebar att eleverna hade tillgång till musikläraren två timmar per vecka och sen 

användes tiden för elevens val, en del andra lektioner samt att några grupper filmade även 

hemma efter skoltid.

Vi bestämde oss för att introducera hela projektet gemensamt för båda klasserna. 

Musikläraren var den som drev musikdelen medan de andra två lärarna jobbade med matema-

tik, svenska och bildarbete. Vi presenterade projektidén för eleverna och det slutgiltiga målet, 

att visa upp en musikvideo om ett matematikproblem. Text och musik skulle de göra själva. 

Innehållet i texten skulle vara något matematiskt, ett matematiskt problem skulle presenteras 

och lösas i form av en rap-låt. Vi gav förslag på olika ämnen som de kunde ta upp till exempel 

geometri, addition och multiplikation.

Eleverna fick välja fritt vilka de ville arbeta med, max fyra per grupp. De flesta valde att 

arbeta med kamrater i klassen, endast en grupp hade deltagare från båda klasserna. 

Första steget var att skriva en text vilket alla började med, med stor energi. Eleverna diskuterade 

vilket problemuppgift de skulle genomföra, vilket skedde under livliga diskussioner där eleverna 

använde många olika matematiska begrepp som till exempel addition, subtraktion och volym.
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Flera grupper hade problem med att komma på ett problem och inte bara beskriva hur man 

räknar ut något. Det var inte helt lätt att få till texten så att rimmen passade till en bra rap-text. 

Steg två var att göra musiken till texten och spela in låten. Musikläraren hade fler rap-slingor 

som delades ut till eleverna så att de kunde använda dessa på sina egna datorer för att under-

lätta produktionen av deras egen låt. Vi gav dem dessutom exempel på områden och begrepp 

som de kunde välja såsom de fyra räknesätten, volymbegrepp, geometriska former med mera. 

Vi hjälpte eleverna med programhantering, spåna fram problemlösningar, filmskapande och 

låtskrivande. De fick även handledning med hur bildmanus skrivs och genomförandet av 

redovisningar med stöd av datorn.

När eleverna kände sig klara med sina låtar fick de hjälp med att redigera klart låten och 

eventuellt ordna till de delar som inte fungerade som de skulle. Det var många som stod på kö 

för att få vägledning under musiklektionerna.

Steg nummer tre blev att göra en musikvideo till låten de skrivit. Vi gick igenom en del 

teori om filmskapande och hur man kan filma ur olika perspektiv vilket behövdes för att nå 

ett lyckat resultat. I musikvideos kan man blanda olika perspektiv i film och stillbilder för att 

framhäva texten och musiken på ett roligt sätt. Eleverna blev inte färdiga samtidigt med de 

olika avsnitten så introduktionen av de stegen kom när vi tyckte att det passade och fick även 

upprepas flera gånger. Eleverna valde flera sätt att filma på, några valde att lägga in animer-

ande delar, andra klädde ut sig och några filmade hemma. Allt var tillåtet bara det passade till 

projektet.

Under projektets gång så visade eleverna sina arbeten för andra grupper i klasserna och på 

detta vis inspirerades de och hjälpte sedan varandra att komma vidare i sitt skapande. När allt 

filmande och putsande var klart så var det dags att visa filmerna för föräldrarna. Sista musik-

dagen innan föräldravisningen fotograferades alla elever gruppvis och vi satte ihop bilderna 

med filmerna så att att alla filmer kom efter varandra under visningen.

De tre artikelförfattarna gick under arbetets gång runt och observerade hur eleverna 

arbetade med de olika målen samtidigt som vi stöttade och hjälpte dem vidare i arbetet. Vi tog 

kort och sparade elevernas texter och musikvideos som dokumentation av projektet.

3.3 Exempel på musikvideos 

På en av videorna plockades tunga apelsiner och mandariner, som sedan gruppen vägde och 

räknade samman vikten. De visade lösningen genom att använda räknesättet addition och 

roliga bilder som åskådligjorde resultatet. En annan grupp fokuserade på volym- och viktmått 

genom att visa när de bakade kladdkaka genom att smälta smör, och tillsätta olika ingredien-

ser till en kakan. De visade på skillnader mellan olika enheter med hjälp av ett kladdkakere-

cept. I en annan grupp fick vi träffa Jan Banan som skulle köpa en cowboyhatt för 102 kronor 

men fick 25 procent rabatt. Lösningen på det förklaras sedan i filmen med hjälp av division 

och multiplikation. En grupp vann 300 kronor på lotto som ledde till olika incidenter och de 



11Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan Artikel nummer 9/2010

fick tillfälle att använda olika räknesätt. En grupp gjorde en animerad film med en bil där de 

räknade ut hur mycket bensin som behövdes under olika sträckor. Allt blev till raptexter, de 

flesta på rim med inbyggda ”mattekluringar”. 

4. Resultat och diskussion
Resultat av elevernas arbete blev följande:

Eleverna övade sig på att beskriva ett matematiskt problem på ett enkelt sätt vilket ledde till 

intressanta diskussioner där matematiska begrepp användes. För att få ihop låttexten blev det 

givande diskussioner om matematiska begrepp och vad begreppen faktiskt betyder hur man 

kunde använda dem i det sammanhang eleverna ville få fram i sin låt.

Alla grupper skrev en låttext på rim med ett korrekt matematiskt innehåll.

De två klasserna inspirerade och hjälpte varandra under arbetets gång. De lärde sig att spela 

in på flera kanaler och redigera dessa. De lärde sig även hur man lägger effekter, mixar och 

mastrar och hur man skapar en mp3. De lärde sig i iMovie att synka bilderna till sin ljudfil, 

redigera, lägga till effekter och hur man exporterar en film. 

Alla lärde sig hur man spelar in ljud på flera kanaler, mixar, mastrar, skapar och redigerar 

en musikvideo samt bildhantering. Arbetet avslutades med en redovisning, för båda klassernas 

föräldrar, vilket var mycket uppskattat. Föräldrarna fick därmed en inblick i skolans arbete.

Det fanns svårigheter med att få tiden att räcka till då programmen var helt nya för eleverna 

vilket gav en icke helt förväntad ”trial and error”-tid, som trots det gav eleverna kunskaper 

i programhanteringen. Nyfikenheten på effekter och programmens möjligheter tog stundtals 

överhanden och minskade fokus på själva arbetsuppgiften.

En av anledningar som kan ha bidragit till att resultatet blev så bra och även gav temat 

drivkraft var möjligheten att skapa en riktig produkt som visades för en publik.

I och med att föräldrar, syskon och elever i båda klasserna kom till visningen så blev det 

en riktig publik som såg elevernas produktioner, vilket är viktigt enligt Ingrid Carlgren och 

Ference Marton (2003). De menar att när eleverna ska producera något, bara för att lära sig 

själva, så finner eleverna ofta det meningslöst.

“Produktion av kunskap “på riktigt” skulle också innebära att skolans verksamhet fick den 

naturliga feed-back som den saknar nu. Om ens handlingar är på riktigt får de också följder 

på riktigt.” (Carlgren och Marton, 2003, s. 215)

I början av arbetet var det problem för eleverna att få struktur på arbetet då de blev för 

ivriga. De hade för många idéer igång samtidigt. Det blev lärarnas uppgift att avgränsa och 

och fokusera på arbetsuppgifterna i rätt ordning enligt instruktionerna. 

Ett annat problem var att en del var för drivande och blev för dominanta ledare i sin grupp. 

Detta löstes genom diskussioner med eleverna om hur varje elev måste få framföra sina idéer 

och förslag så att alla kunde få känna sig delaktiga.
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Barnen fick en möjlighet att arbeta med andra elever än sina egna klasskamrater vilket 

är bra då det i framtiden kommer att vara viktigt för dem att kunna samarbeta med olika 

människor. 

Att integrera dessa två ämnen, matematik och musik, gav arbetsglädje och motivation 

att diskutera matematik på ett annat sätt än elevena vanligtvis gör under skoltid. Musik-

filmarbetet ”lurade” eleverna att förklara en matematisk uppgift utan att direkt förknippa den 

med matematik. 

Några frågor som vi funderade över efter utvärderingen var följande:

Skulle vi ha styrt mer för att få ut mer av samarbetet över klassgränserna?

För att få eleverna att arbeta med nya samarbetsparters så hade vi behövt styra mer genom 

att dela in eleverna i blandade grupper med elever från båda klasserna. Nu gjorde vi inte det 

utan de fick välja själva vilka de ville arbeta med vilket ledde till att klasserna arbetade i stort 

sett var för sig. 

Skulle vi ha styrt andra delar också?

För att behålla upptäckarglädjen så tror vi att det var bra att vi inte styrde arbetet med 

programmen mer än med instruktioner om hur programmen fungerade då detta ledde till att 

eleverna lärde sig mycket genom “trial and error” samt att de delgav varandra erfarenheter.

Vad finns det att vinna eller förlora genom att arbeta med IKT i tematiska ämnes integrerade 

arbeten? 

Vi anser att det bara finns vinster med att arbeta med IKT i undervisningen eftersom det 

intresserar och sporrar eleverna till kreativitet och bättre arbeten. 

Det är svårt att veta vilka resultat de gjorde i matematik. Det vi såg var deras lekfullhet 

och kreativitet i skapandet. Att sätta ord på det som de redan kunde och göra något kreativt av 

detta. Förmågan hur man uttrycker en matematiksfrågeställning blev även synbar. Konsten att 

beskriva saker på ett enkelt sätt är svårt.
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