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Abstrakt 
 
 
Denna studie fokuserar det nya huvudämnet Kultur, medier och estetiska 

uttrycksformer(KME) vid lärarutbildningen i Malmö. Syftet med denna studie är att 

synliggöra olika möjligheter och hinder för studenternas konstruktion av sig själva som 

blivande KME – lärare, dels i förhållande till verksamheterna i förskola, skola och 

fritidshem och deras rådande yrkes- och ämnestraditioner och dels i förhållande till 

lärarutbildningens visioner med det nya huvudämnet KME.  

Studien utgår från frågeställningarna: Vilka traditioner och synsätt på läraryrket och 

skolan som kulturinstitution bär de studerande med sin in i huvudämnet KME? Vilken 

process vad gäller läraridentiteten genomgår de studerande under utbildningstiden? I vad 

mån och på vilket sätt förändras de studerandes syn på att vara KME - lärare? Vilka 

faktorer har betydelse för hur de studerande konstruerar sig själva som lärare? Blir 

lärarutbildningens visioner med huvudämnet KME synliga i KME -studenternas 

konstruktion av sina läraridentiteter? Vilka hinder och möjligheter framträder för de 

blivande pedagogerna i ett brett kulturpedagogiskt ämne som inte har en självklar 

ämnestillhörighet i dagens skola?  

      

Frågeställningarna behandlas i två undersökningar: Intervjuer med nio KME – studenter 

där intervjusvaren har sorterats tematiskt, analyserats och tolkats samt analyser av två 

studentfoldrar - ett gruppvis framförhandlat diskussionsmaterial: Vad är KME? 

Undersökningarna har jämförts och tolkats utifrån studiens frågeställningar. 

 

Resultatet visar att ämnestraditionerna dominerar men att även yrkestraditionerna har 

betydelse för hur studenterna konstruerar sig som KME – lärare. Betydande är också 

skolans vilja att bevara sina traditioner och därmed syn på lärandet. Det är utifrån dessa 

föreställningar och referensramar som studenterna försöker förstå och tolka det nya 

huvudämnet.  

 

Den avslutande diskussionen tar upp hur resultatet i undersökningen kan vara en del i det 

ständigt pågående konstruktionsarbetet av huvudämnet KME och vad KME kan komma 

att betyda för skolan som kulturinstitution.  
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Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
När regeringen hösten 2000 lade fram propositionen om en ny lärarutbildning pågick 

redan ett förändringsarbete på lärarutbildningen i Malmö under ledning av områdeschef 

Olle Holmberg. Startskottet till det som nu benämns ”Malmömodellen” var när han lyfte  

fram kritiken mot lärarutbildningen i ett PM från lärarutbildningskommitténs möte i juli 

1997. Jan Nilsson har i sin rapport 2/2004 Skapandet av den nya lärarutbildningen vid 

Malmö Högskola beskrivit kritiken på följande sätt: 

 
Den kritik som riktades mot lärarutbildningen kan närmast beskrivas som en korseld. Från 
fältet, dvs. personer verksamma i grundskolan och gymnasiet, har sedan länge stark kritik 
riktats mot lärarutbildningen för att den var alltför avskärmad från fältet och inte hade vare sig 
kunskap om eller förståelse för den förändring som grundskolan genomgått de senaste tio – 
femton åren och de villkor som lärare arbetar under. 1

 

Vidare beskriver han lärarutbildningens moteld, där man från lärarutbildarhåll anser sig 

stå för visionerna, kunskapen och lärandet och ser dem på fältet som ovilliga till 

förändring och nytänkande. Lärarutbildningen kritiserades även från akademiskt håll:  

 
Den var helt enkelt inte tillräckligt teoretisk ur ett mera vetenskapligt, akademiskt perspektiv,  
utan sysslade mestadels med banal, praktisk tips- och metodförmedling.2

 
För att synliggöra sina visioner med den nya lärarutbildningen i Malmö använde Olle 

Holmberg begreppen substans och villkor. Begreppet substans står för ämnesstoffet och 

villkor för pedagogik, metodik och ämnesdidaktik. Genom att bygga en ny lärarutbildning 

med huvudämnen som består av en fusion av ämnesteori och lärarkunskap ville han skapa 

en yrkesutbildning. Han jämför lärarutbildningen med tandläkarutbildningen där det länge 

varit självklart att praktik och teori går hand i hand.   

 

Beskrivning av utbildningsstrukturen på lärarutbildningen i Malmö 

Första terminen på lärarutbildningen i Malmö läser studenterna stoff kring allmänt 

utbildningsområde (auo). Redan då blir studenten placerad på den verksamhetsförlagda 

                                                           
1 Nilsson, J. (2004): Skapandet av den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola. Malmö: Malmö högskola, 
lärarutbildningen (Rapporter om bildning  2/2004). s. 17 
2 Ibid. s.18 
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plats som de sen är knutna till under alla sina huvudämneskurser. Studenterna ingår i 

mentorsgrupper där lärare vid lärarutbildningen är mentorer. De samarbetar med lärarna i 

arbetslagen ute på skolorna och är lärarutbildare tillsammans.  

Den verksamhetsförlagda tiden (vft) räknas som en del av såväl första terminens som 

huvudämnets samtliga kurser. För att bli godkänd på dessa kurser måste man vara 

godkänd på både på vft, högskoleförlagda tid (hft) samt på självvald seminarieserie. 

Seminarieserierna är 0,5p per kurs och behandlar olika innehåll från det allmänna 

utbildningsområdet. Efter första terminen startar huvudämnesstudierna, som pågår i 3-6 

terminer beroende på vilket studiespår studenten har valt i sin utbildning, 140 eller 180-

220p. I huvudämnet finns ämnesstoffet integrerat med metodik, pedagogik och allmänt 

utbildningsområde relaterat till Malmö högskolas perspektiv. Därefter läser studenterna 

sidoämnen, utifrån deras egna tankar om sin framtida lärarroll och de olika krav som finns 

på poäng beroende av studiespår. Sidoämnet kan läsas på annan ort, på högskola eller 

universitet. Kravet är att ämnet ska vara relevant för läraryrket. Efter 2-4 terminer 

kommer studenterna tillbaka till sista terminen som består av en förberedande kurs inför 

examensarbetet. Denna kurs är en del av huvudämnet och innehåller den sista vft -

perioden. Examensarbetet ska ha anknytning till och skrivs inom ramen för huvudämnet.  

 

Lärarutbildningens visioner med huvudämnet KME 

Lärarutbildningens visioner var att utifrån en kulturteoretisk ansats skapa ett huvudämne 

som kunde förhålla sig till kulturens, mediernas och estetikens ökade betydelse i 

samhället och för barn och ungas identitetsskapande. Genom detta hade man en vision att 

kunna påverka och förändra rådande synsätt kring arbete med barn och unga i förskolor, 

skolor och fritidshem för att anpassa skolan till sin tid. Därför blev Kirsten Drotners 

forskning kring barn och ungdomars förhållande till medier och deras konstruktion av sig 

själva genom estetisk praktik genom boken: At skabe sig selv. Ungdom, estetik og 

pedagogik ett viktigt avstamp för hur huvudämnet KME formulerades.3  

Lärarutbildningen ville också lyfta fram populärkulturens ökade roll som bildningsmedel, 

vilket Magnus Persson utvecklar i boken Populärkulturen och skolan.  
 

Skolan har trots att den tar en allt större plats i elevernas liv förlorat sitt bildningsmonopol. 
Populärkulturen har för många blivit ett alternativt bildningsmedel som konkurrerar med skolan 
om tid, uppmärksamhet och intresse.4

                                                           
3 Drotner, K.(2001): At skabe sig selv. Ungdom, estetik og  pedagogik. Copenhagen: Gyldendal uddannelse. 
4 Persson, M. red.(2000) Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur. s.16 
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Han beskriver hur skolan av tradition har och har haft en smakfostrande roll där man 

antingen har tagit avstånd från populärkulturen och istället erbjudit eleverna finkultur, 

eller sett populärkulturen som en väg för att genom den få eleverna intresserade av det 

finkulturella. Det är mot bakgrund av dessa traditioner som det nya huvudämnet KME ska 

bildas: 

 
För skolans del handlar det om att upprätta dialogiska och fruktbara ytor mellan det åtskilda – 
mellan det gamla och det nya, det gemensamma och det annorlunda. Förutsättningarna att 
lyckas kunde trots allt vara betydligt sämre.5
 

 
Lärarutbildningens visioner påverkades också av resultatet från projektet kultur och skola 

(KOS),6 och den diskussion som den förde med sig kring estetiken och dess roll i skolan 

utifrån begreppen modest och radikal estetik, vilka Lena Aulin - Gråhamn och Jan 

Thavenius utvecklar i rapporten Kultur och estetik i Skolan. 

  
Skolan har genom att vara alltför modest i sitt arbete med kultur och estetik inte haft något 
aktivt förhållningssätt till det vi kallar ”marknadsestetik”, som blir en allt viktigare kraft att ha 
kunskap om och en strategi för. Vi föreslår en ”radikal estetik” för skolan. Radikal i meningen 
att man går till roten och på ett grundläggande sätt använder sig av estetikens möjligheter att 
skapa mening.7  

 

Man ville skapa ett ämne där man arbetade ”tvärestetiskt” kring olika innehåll där de 

olika estetiska uttrycksformerna integrerades genom såväl analoga som digitala medier. 

Man ville speciellt lyfta fram de digitala eftersom kompetensen att arbeta med dem var 

en bristvara ute på skolorna. Redan tidigt diskuterades detta huvudämne utifrån ett 

vidgat textbegrepp med den dåvarande enhetschefen Caroline Liberg. Olika traditioner 

och synsätt inom det estetiska området resulterade att vi valde begreppet estetiska 

uttrycksformer i det första skedet.  

 

Beskrivning av huvudämnet KME 

Huvudämne KME benämner vi nu i dokumentet ”Manschett för huvudämnet Kultur, 

medier, estetik” (2006) som ett mångestetiskt språkämne. Vi jämställer de olika estetiska 

                                                           
5 Ibid. s.95 
6 Kultur och skola (KOS), var ett uppdrag som lärarutbildningen vid Malmö Högskola fick 1999 från 

utbildningsdepartementet.  
7 Aulin-Gråhamn, L.och Thavenius, J (2003) Kultur och estetik i skolan. Malmö: Malmö högskola, 

lärarutbildningen (Rapporter om bildning 9/2003). s, 14 
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språken med verbalspråket och arbetar med både de estetiska språken och verbalspråket 

enskilt och kombinerat på olika sätt.  

Vi samlar de estetiska språken under fem rubriker: 

 

• audiotiv kommunikation och gestaltning 

• kinestetisk kommunikation och gestaltning 

• visuell kommunikation och gestaltning 

• verbal kommunikation och gestaltning 

• multimodalitet (kombinationer av områdena 1-4) 
 
 

Denna text kan ses som en vidareutveckling av ett annat dokument, KME:s plattform 

från 2003 (se bilaga 1). Redan i denna slås fast att KME har ”radikala anspråk” på 

estetiken: 

 
Vi har radikala anspråk på det estetiska, det ska bidra till det gemensamma 
meningsskapandet och till en kunskapssyn som kan hålla samman upplevelser och 
tankar, känslor och analys, det personliga och det gemensamma, barns och ungas 
erfarenheter och sådana kunskaper som redan konstruerats och finns i det omgivande 
samhället.(s. 1) 
 

 

Genom undersökande och gestaltande arbete ska ett meningsskapande äga rum kring 

innehåll som är viktiga för barn och ungdomar i vårt samhälle. Det handlar om olika 

miljöer och situationer där barn och unga lär och skapar mening. Produktionerna som 

detta resulterar i tas emot genom receptioner inspirerade av arbetssätten inom ”MEP – 

utbildningen” vilka leder till samtal där varje röst är lika viktig.8 Vi är alla med och 

konstruerar vårt kulturella sammanhang. Genom våra estetiska språk kan vi utöva vår 

yttrandefrihet i olika demokratiska offentligheter. Till detta kopplas individuella 

reflektioner. På samma sätt arbetar KME – studenterna med innehåll som är viktiga för 

dem som blivande förskollärare, fritidspedagoger och lärare. De dokumenterar och sparar 

alla sina arbeten i digitala portföljer. I processen möts teori och praktik och skapar ny 

mening. 

 

                                                           
8 MEP – utbildningen är en utbildning kring medier, estetik och pedagogik som har utvecklats på Dramatiska 
institutet (DI) i Stockholm. 
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KME är ett ämne i kontinuerlig förändring i mötet mellan studenter, lärarutbildare och 

det omgivande samhället och därför är också plattformstexten tänkt att vara under 

ständig bearbetning (se även bilaga, 1): 

 
Den här plattformen för huvudämnet Kultur, medier, estetiska uttrycksformer är 
preliminär. Den kan komma att få många olika bilagor, tillägg och ändringar. Vi vill 
fortlöpande försöka beskriva hur vi lärarutbildare diskuterar huvudämnet. Vi tror att 
det är viktigt att vi också diskuterar huvudämnet med våra studenter och med lärare 
på fältet så att det inte uppfattas som något för alltid givet och bestämt utan något 
som vi utvecklar tillsammans. (s. 1) 

 

Alla blivande lärare måste idag konstruera sina lärarroller utifrån de stora valmöjligheter 

som nu finns när det gäller såväl ämneskombinationer som åldersspår men också ta 

ställning till de synsätt och traditioner som finns i förskolans, skolans och fritidshemmets 

pedagogiska verksamheter. Detta gäller i ännu högre grad studenterna i huvudämnet KME 

som inte har någon skolämnestradition att luta sig mot. Därför är dessa studenter 

involverade i formandet av KME under hela deras utbildning. Det ligger som kursinnehåll 

i deras första huvudämneskurs att de i grupp förhandlar sig fram till vad KME är och kan 

vara för dem vilket presenteras i en folder som ska fungera som ett diskussionsunderlag i 

mötet med deras partnerskolor. KME - studenterna måste kunna positionera sig som 

blivande KME - lärare. I plattformen finns följande formulering: 

 
Dagens studenter måste själva formulera och beskriva vad de är för slags lärare. Vi 
behöver tillsammans ”positionera” huvudämnet. Hur ser vår tid ut? Vilken betydelse kan 
huvudämnet ha i vår tid, för dagens barn och unga? Vilka traditioner bygger vi på? Vilka 
traditioner vill vi bryta med? Hur vill vi genomföra utbildningen? (s. 1) 

  
Detta är ett av utbildningens sätt att möta problematiken med att starta ett helt nytt 

huvudämne utan naturlig skolämnes och/eller professionsförankring. Föreställningarna 

om estetiskt arbete kommer till stor del från skolämnestraditionerna i bild, musik och 

slöjd och om de olika professionerna mot förskola, skola och fritidshem. Mot denna 

bakgrund, kompletterad med inslag av kulturteori och mediepedagogik, försöker vi förstå 

och tolka det nya huvudämnet KME. Detta gäller våra studenter som söker till KME – 

utbildningen, personalen ute på partnerområdena där studenterna placeras under sin vft 

samt de barn och föräldrar som de kommer i kontakt med där. Men det gäller till viss del 

även oss lärarutbildare. Vi är inga KME -lärare utan i grunden alla specialister på sina 

områden. Detta kan medföra en begränsad insikt såväl i de andra ”estetiska” ämnenas 

karaktärer som i deras olika traditioner och synsätt på ämneskunskap och undervisning. 
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Inom ramen för utvecklingsarbetet av huvudämnet KME har det växt fram en rad 

intressanta texter. Under vårt första år med det nya huvudämnet KME fanns ett stort 

behov i lärarlaget att diskutera om vår syn på begreppen Kultur, medier och estetik och 

hur vi förhåller oss till det nya huvudämnet KME. Viveka Rasmusson intervjuade hela 

lärarlaget och resulterade i en opublicerad rapport med titeln Estil – rapporten, som har 

legat till grund för diskussioner i lärarlaget.9 2004 intervjuades vi igen, denna gång av Ulf 

Lindberg som också gjorde en textanalys av plattformstexten det han kallar för en 

”internutredning” med titeln: En bildningsroman.10 Lena Aulin- Gråhamn har i dagarna 

lagt fram sin magisteruppsats kring estetikbegreppet: Med anspråk på det estetiska.11 

Under våren har också Per Dahlbeck och Mattis Gustavsson skrivit klart sin 

magisteruppsats: Creating Meaning in Schools: The Reception of Radical Aesthetics 

(Meningsskapande arbete i skolan: Den radikala estetiken i reception).12 I veckan har 

även en rapport kring projekt som genomförts av KME – studenter med högstadieelever 

på Segevångsskolan i Malmö att publicerats.13  

I dagarna lägger de olika huvudämnena på lärarutbildningen i Malmö fram officiella 

presentationer av respektive ämne i så kallade manschetter. Samtidigt pågår diskussioner 

kring vad Bolognaprocessen ska komma att innebära för lärarutbildningen i Malmö och 

för huvudämnet KME.  

 

Min roll i KME 

Min roll i KME började julen 2000 då jag blev tillfrågad om jag ville sitta som ordförande 

i arbetsgruppen som skulle skriva fram de nya huvudämnena inom det estetiska fältet i 

den nya lärarutbildningen. Vårt uppdrag var att utifrån gruppens erfarenheter och visioner 

tänka nytt och formulera de nya fusionerade huvudämnen där vi och våra kolleger från det 

estetiska fältet skulle få vår hemvist i framtiden.  

 

 

                                                           
 9 Rasmussen, V. m.fl. (2002): Lärares och studenters röster om Kultur, Medier och Estetiska uttrycksformer 

(ESTIL). 
10 Lindberg, U. (2004): ”KME – en bildningsroman”. I Lindberg och Reimer (2005). Malmö: Malmö högskola,   

lärarutbildningen.  
11 Aulin – Gråhamn, L. (2006): Med anspråk på det estetiska. http://dspace.mah.se/handle/2043/2061
12 Dahlbeck, P och Gustavsson, M (2006): Creating Meaning in Schools: The Reception of Radical Aesthetics 

(Meningsskapande arbete i skolan: Den radikala estetiken i reception). http://hdl.handle.net/2043/1883
13 Gustavsson, M (2006): KME!? Estetiska läroprocesser på Segevångsskolan Malmö: Malmö högskola,  

lärarutbildningen (Rapporter om bildning 2/2006) 
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Det handlade då både om att utvärdera erfarenheter från olika samarbetsprojekt mellan 

lärarutbildningen och olika verksamheter i förskolor, skolor och fritidshem och om att ta 

till vara relevanta influenser från andra discipliner inom Malmö högskola och Lunds 

Universitet.  

 

Arbetsgruppen föreslog två huvudämnen till den nya lärarutbildningen, dels det breda 

kulturpedagogiska ämnet Kultur, medier och estetiska uttrycksformer (KME), och dels 

huvudämne Bild. Det beslutades av områdesstyrelsen att båda dessa huvudämnen skulle 

få finnas i den nya lärarutbildningen, men med reservationen att huvudämnet bild skulle 

starta senare. 

      

      Under huvudämnets första tre år var jag huvudämnesansvarig tillsammans med Lena 

Aulin – Gråhamn, då även biträdande chef på vår nya enhet. Jag kom att få följa de första 

50 studenterna som antogs 2001 i detta nya huvudämne, i egenskap av 

huvudämnesansvarig, kursansvarig och lärarutbildare under deras huvudämnesstudier. 

Nu pågår ett omfattande strukturförändringsarbete av huvudämnet KME. Jag ingår i en 

grupp på 5 personer som driver detta arbete i diskussion med de övriga i arbetslaget. Vi i 

denna grupp är undervisande lärare i de flesta av kurserna inom KME – ämnet. Det som i 

uppbyggnadsskedet var allas vår angelägenhet har mer blivit ett sätt att förhålla sig på för 

ett arbetslag inom det estetiska fältet på enheten kultur, språk och medier (KSM). 
 

Mot denna bakgrund har jag valt att skriva min kombinerade kandidat- och 

magisteruppsats i bildpedagogik om hur KME – studenterna konstruerar sig som KME -

lärare utifrån de möjligheter och hinder som dels lärarutbildningens visioner och dels 

rådande ämnes- och professionstraditioner bär med sig. 
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1.6. Syfte och frågeställningar 
Syftet med det arbete som redovisas i uppsatsen är att undersöka hur en grupp studenter 

med Kultur, medier och estetiska uttrycksformer (KME) som huvudämne konstruerar sig 

själva som KME – lärare, dels i förhållande till verksamheterna i förskola, skola och 

fritidshem och deras traditioner, dels i förhållande till lärarutbildningens visioner om vad 

en KME – lärare kan vara. I detta sammanhang vill jag också synliggöra betydelsen av 

studenternas olika möten med lärarlag, elever och föräldrar under den 

verksamhetsförlagda tiden samt deras möten med lärarutbildare under den 

högskoleförlagda tiden sett i relation till studenternas egna erfarenheter samt deras 

föreställningar om läraryrket och huvudämnet KME. 

 

I min studie är följande frågeställningar centrala: 

 

• Vilka traditioner och synsätt på läraryrket och skolan som kulturinstitution bär de 

studerande med sin in i huvudämnet KME? 

• Vilken process vad gäller läraridentiteten genomgår de studerande under 

utbildningstiden? 

• I vad mån och på vilket sätt förändras de studerandes syn på att vara KME - 

lärare? 

• Vilka faktorer har betydelse för hur de studerande konstruerar sig själva som 

lärare? 

• Blir lärarutbildningens visioner med huvudämnet KME synliga i KME -

studenternas konstruktion av sina läraridentiteter? 

• Vilka hinder och möjligheter framträder för de blivande pedagogerna i ett brett 

kulturpedagogiskt ämne som inte har en självklar ämnestillhörighet i dagens 

skola?  
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1.7 Teoretiskt perspektiv 
Jag har i det här arbetet främst inspirerats av metoder från diskursteorin i vid mening. Det 

övergripande teoretiska perspektivet i min undersökning är diskursteoretiskt. För att 

identifiera de olika diskurserna i min studie har jag även inspirerats av andra teorier när 

det gäller valet av metoder att använda tillsammans med diskursanalysen. För dessa 

teorier redogör jag i kapitel 2 i metodavsnittet. 
 

Diskursbegreppet använder jag i betydelsen: samtal i ett visst sammanhang. I boken 

Diskursanalys som teori och metod skriver Marianne Winter Jörgensen och Louise 

Philips:  

 
att våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala 
relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem.14

 

 

De tre riktningarna inom det diskursanalytiska fältet: Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursteori, Norman Faircloughs kritiska diskursanalys samt Diskurspsykologi har, enligt 

Winter Jörgensen och Philips, följande gemensamt när det gäller språksynen: 

 
De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 
språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. 
Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är 
speglingar av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa 
den. Det betyder inte att verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog 
så verkliga. Den fysiska världen finns också, men den får bara betydelse genom en 
diskurs.15

 
 

Materialet i mina båda studier är representationer av verkligheten i form av inspelade 

intervjuer i den första studien och en kombination av bild och text i den andra studien. 

För mina syften jämställer jag de estetiska uttrycksformerna i KME med verbalspråket 

utan att detaljera de skillnader som finns. I bådadera kan man genom tolkning 

identifiera olika diskurser. 

 

 

 
                                                           
14 Winter Jörgensen, M. och Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod. Stockholm: Studentlitteratur. 
s.7 
15 Ibid. s. 15 
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 Undersökning 

 

 

    2.1 Empiri 
Här visar jag dels på bredden av det material som jag har med mig som en 

erfarenhetsbank i min undersökning och dels fokuserar jag det material som mina 

undersökningar och analyser utgår från. 

 

Mycket av min erfarenhet av KME bottnar i de diskussioner och informella samtal som 

jag har deltagit i och fortlöpande deltar i med KME - studenter, kolleger och andra 

intresserade av KME. Jag har tillgång till material från studenterna genom deras digitala 

portfolios som innehåller representationer och reflektioner kring alla deras arbeten samt 

deras utvärderingar och pågående diskussioner på intranätet. Jag har sparat mail, 

protokoll, strukturskisser, skrivelser och instruktioner alltsedan framskrivandet och 

genom den fortsatta utvecklingen av huvudämnet KME. Dessa dokumenterade avtryck 

längs konstruktionen av huvudämnet KME är ett bagage, som jag stöder mig på i mina 

tolkningar. 

 

Jag kommer att utgå från två kvalitativa undersökningar som jag kommer att presentera i 

kronologisk ordning.  

 

I den första studien har jag valt att utgå från 9 inspelade intervjuer med studenter från den 

första antagningen under deras 5:e termin. Jag har som kursansvarig och undervisande 

lärare följt dessa studenter genom hela deras utbildning inom huvudämnet KME och fört 

informella samtal med många av dem kring vad KME är och kan vara. Dessa samtal ledde 

till att jag började ställa mig frågor om hur studenterna själva såg på sina möjliga roller 

som blivande KME – lärare. Frågorna redovisas i metodavsnittet. 

 

I den andra studien har jag valt att analysera och tolka framsidorna på två studentfoldrar 

från antagning -04 där de i grupp förhandlat fram ett diskussionsunderlag som ligger som 

kursinnehåll under den första huvudämnesterminen, som ett led i deras konstruktion av 

sin läraridentitet som blivande KME - lärare. Foldern ska de kunna ta med sig ut på sin vft 
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som diskussionsunderlag i mötet med blivande kolleger, rektorer och andra intresserade. 

Foldrarna är också ett sätt att sprida diskussionerna kring lärarutbildningens visioner med 

KME till partnerområdena och bjuda in dem att bli delaktiga i utvecklingen av 

huvudämnet. Foldrarnas titel är: Vad är KME? Detta är ett material där bild och skriven 

text interagerar.  

 

Genom en jämförelse av de båda undersökningarna ville jag ta reda på hur de individuella 

samtalen under intervjuerna förhöll sig till det kollektivt framförhandlade 

diskussionsunderlaget  

 

 

2.2 Metod 
KME – utbildningen kan ses som en mötesplats för två olika kraftfält: lärarutbildningens 

visioner för huvudämnet KME respektive de traditioner och synsätt på skolan som 

kulturinstitution som våra lärarstuderande bär med sig in i KME och utvecklar i mötet 

med varandra, med oss lärarutbildare i den högskoleförlagda tiden av utbildningen och 

med personalen ute på de skolor där de är placerade under sin verksamhetsförlagda tid av 

utbildningen. I konfrontationen mellan dessa kraftfält, så som de tar sig ut ur en grupp 

studenters perspektiv, framträder några möjliga roller för en KME – lärare i skolan.  

Genom att analysera studentintervjuer och studentfoldrar vill jag få syn på olika diskurser 

och deras betydelse för några KME – studenters konstruktion av sig själva till blivande 

KME – lärare. Jag har använt olika metoder i de två undersökningarna för att kunna 

belysa mina frågeställningar. Den första undersökningen utgår från nio intervjuer, den 

andra utgår från bild- och textanalys av de nämnda folderframsidorna. 

 

Min roll som ”forskare” i det här sammanhanget är problematisk eftersom jag under hela 

utbildningstiden har varit mycket nära studenterna som är med i min undersökning och på 

grund av mitt engagemang i huvudämnet KME och dess utveckling. Därför måste jag 

efter förmåga främmandegöra innehållet i empirin och så långt det är möjligt se dem med 

neutrala ögon, eftersom ”det är just självklarheterna man är ute efter att avslöja”.16  Då jag 

har denna närhet till såväl de studenter som ingår i min undersökning som till de miljöer 

där undersökningarna sker har jag under mitt arbete inspirerats av etnografisk 

                                                           
16Ibid., s.28 
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dokumentation som metod. Etnografi kommer av grekiska ethos, folk, och grafein, skriva. 

För forskaren handlar det om att fånga på vilket sätt människor lever och lär genom deras 

uttryckssätt.17

 

Första undersökningen 

Jag valde att intervjua KME - studenter från första antagningen. Valet beror på att jag i 

egenskap av lärarutbildare och ständig kursansvarig följt och fört en diskussion med dessa 

studenter kring vad KME är och kan vara under deras samtliga huvudämnes kurser. Dessa 

diskussioner ledde till att jag började ställa mig frågor kring deras syn på KME. Jag 

bestämde mig för att vänta med intervjuerna tills all bedömning inom studenternas 

huvudämneskurser var klara. Studenterna var medvetna om att intervjun inte kunde 

påverka deras betyg. Jag valde att göra en intervju som jag bandade, för att senare 

transkribera, sammanställa och analysera. Jag försökte formulera öppna frågor och 

begränsade antalet till fem, som jag förberedde genom att tänka igenom olika utredande 

följdfrågor inför samtalen med mina informanter.18 I intervjuerna ställde jag följande 

huvudfrågor: 

 

1. Varför valde du att bli KME – lärare?  

2. Kan du redogöra för hur eller/om din syn på att vara en KME – lärare har 

förändrats under utbildningen?  

3. Vad ser du som kärnan i ett KME – huvudämne? Vad kan man enligt dig aldrig 

förhandla bort? 

4. Vilka visioner har du med din blivande lärarroll?  

5. Hur förenas dina visioner genom valet av sidoämne?  

 

Vid bearbetningen av dessa intervjuer sammanställde jag studenternas svar utifrån de 

tidigare nämnda kraftfälten (de visioner lärarutbildningen har formulerat i 

plattformstexten för huvudämnet KME kontra de traditioner och synsätt på skolan som 

kulturinstitution som de blivande pedagogerna tidigare träffat på och fortsätter att möta 

under sin utbildningstid).  

Jag letar efter olika teman i intervjuerna som synliggör olika diskurser. 

 

                                                           
17 Kullberg, B. (2004): Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. s. 12 
18 Ibid. s.120 
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Andra undersökningen 

För att kunna frilägga olika diskurser kring pedagogisk verksamhet och ämnessyn har jag 

gjort en diskursanalys av två studentfoldrar (ett diskussionsunderlag som studenterna 

förhandlat fram och formulerat i grupp för att kunna ta med sig ut på sin vft).19 Det är 

visuella produktioner där bild och skriven text kombineras. Jag kommer att redovisa en 

”näranalys” av dessa folderframsidor.  

 

Här gör man själva meddelandet, bildens inre och yttre kontext, till analysobjekt. 
Analytikern utgår från egna kunskaper och erfarenheter och tar huvudansvaret för 
tolkningen.20

 

Jag gör ett eget diskursanalytiskt ”paket” för att konstruera den analysmetod som passar 

bäst för mitt syfte med analysen i linje med Winter Jörgensen och Philips.21  Den 

diskursiva representationen fokuserar hela den kontext som foldern befinner sig i.22 Jag 

närmar mig studenternas båda folderframsidor utifrån en ”constructionist approach” och 

utgår från representationsteorierna i Stuart Halls bok Representation, Cultural 

Representations and Signifying Practices, vilka innefattar två huvudinriktningar, den 

semiotiska och den diskursiva.23 Jag börjar min analys med att göra en denotativ 

beskrivning av den första folderns framsida (folder, A) för att se vad jag egentligen ser 

enligt semiotisk bildanalysmetod utifrån Saussures tecken lära, för att få syn på 

skillnaderna mellan vad som finns synligt i foldern och vad som är min tolkning av den. 

När det gäller den denotativa beskrivningen av folder A:s framsida väljer jag att 

främmandegöra mig så långt som möjligt från vad den föreställer och beskriver den därför 

utifrån ”delteckennivå”. Det vill säga att jag kommer att så långt det är möjligt att bryta 

ner bilden i ytor, färger och strukturer. Jag kommer att i min beskrivning försöka välja ord 

som är så neutrala som möjligt. Därefter gör jag en denotativ beskrivning på tecken nivå 

där jag använder ord som gunga, träd och så vidare (se bilaga, 2).  
    

 Jag fortsätter med en konnotativ tolkning av folder A:s framsida utifrån min blick och 

den diskurs som jag tillhör genom kulturarv, ålder och kön. 

 

                                                           
19 Jag är inspirerad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, där alla praktiker ses som diskursiva. 
20 Nordström, GZ. red (1996) Rum Relation Retorik. Malmö: Carlssons förlag. s.233 
21Winter Jörgensen och Philips a.a, s.9  
22 Hall, S (20003): Representations and Signifying Practices Sage (2003). London: Sage Publications. s.51 
23 Ibid., s.15  
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What makes the move from denotation to connotation possible is the store of social 
knowledge (a cultural repertoire) upon which the reader is able to draw when he or she 
reads the image. Without access to this shared code (conscious or unconscious) the 
operation of connotation would not be possible. That is to say, it might differ from one 
culture to another and from one historical moment to another. Cultural difference might 
also be marked by differences of class, race, gender, generation or sexuality.24

  
 

Jag väljer att göra den konnotativa delen av analysen inspirerad av imagetextanalys för att 

identifiera likheter och skillnader genom dels de visuella tecknen och dels genom de 

skrivna orden för att synliggöra hur, vad och varför de berättar det de gör var för sig och 

tillsammans.25 Jag beskriver först vad folder A:s visuella tecken berättar för mig och 

därefter vad folder A:s skrivna text berättar för mig för att synliggöra skillnader och 

likheter i vad bilden och den skrivna texten berättar.   

Genom att därefter lägga till ett diskursanalytiskt angreppssätt av den första foldern 

hoppas jag få syn på de ”nodalpunkter” som i diskursteorin betyder de punkter som är 

bärande och påverkar tolkningen av andra tecken och andra moment som finns i 

foldrarnas visuella ytor och se huruvida de är flytande ”signifikanter” det vill säga tecken 

som byter betydelser i olika kontexter. Har det försiggått en kamp mellan de olika tecknen 

i foldern? Hur har innehållet artikulerats fram? Vissa tecken och deras betydelser kan 

existera tillsammans. Andra tecken och deras betydelser står i ett antagonistiskt 

förhållande och då blir bara det ena synsättet möjligt.26

 

I min denotativa beskrivning av den andra foldern (folder, B) väljer jag att gå direkt till 

teckennivån eftersom bilden är abstrakt och uppbyggd av linjer och cirklar (se bilaga, 3). 

Den konnotativa analysen av folder B gör jag som en samläsning av ord och bild. Därefter 

använder jag den som ett jämförelsematerial till folder A för att se skillnader och likheter 

mellan vad de båda folderframsidorna berättar för mig om olika diskursiva 

förhållningssätt till skolan som kulturinstitution utifrån både ämnes- som 

professionstraditioner inom förskola, skola och fritidshem.  
 

 

 

 

 
                                                           
24 Storey, John (2001): Cultural Theory and Popular Culture. An Introduktion. 3.uppl. London: Prentice Hall.  
    s. 71   
25 Mitchell, WJT. (1994) Picture Theory. Chicago: by The University of Chicago. s. 91 
26 Winter Jörgensen, och Phillips. a.a. s. 35-37 
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2.3 Första undersökningen 
      Bearbetning av material från den första undersökningen utifrån intervjuer  

med nio KME - studenter från antagning -01  
När jag intervjuade studenterna gick de sin femte termin på lärarutbildningen, den fjärde 

och näst sista i huvudämnet, före deras sidoämnesstudier.  

Studenterna från antagning -01 och -02 hade fördjupningskurser inom ramen för 

huvudämnet där de valde mellan tre olika spår: Musiken och rörelsen i människan; Drama 

och berättande och Visuell kommunikation.  

De studenter som läste den långa utbildningen på 180p kunde bara välja mellan de två 

sistnämnda. Från och med antagning -03 togs dessa fördjupningar bort och djupet i 

utbildningen inom huvudämnet skulle inte längre vara knutet till ett skolämne. Jag ställde 

fem frågor till nio av de elva KME – studenter som hade valt att ha ålderspåret mot 

grundskolans senare skolår med i sin lärarexamen. De har det antingen enskilt eller i 

kombination med något, några eller alla de övriga åldersspåren. Dessa svar har jag 

redigerat och sorterat under respektive fråga. Därefter har jag har delat upp innehållet i 

svaren tematiskt och sorterat dem under begreppen vision och tradition. Under begreppet 

vision redogör jag de delar av studenternas svar där jag ser spår av lärarutbildningen i 

Malmös visioner kring det nya huvudämnet KME. Här utgår jag från huvudämnets 

plattformstext (bilaga, 1). 

Under begreppet tradition redogör jag för de delar av svaren som anknyter till rådande 

synsätt på barn och utbildning utifrån såväl de ämnes- och professionstraditioner som 

studenterna själva bär med sig i sitt bagage från sin egen eller sina barns skoltid eller som 

de möter i lärarlagen på vft och hft samt hos eleverna och deras föräldrar ute på sin vft.  

Jag redogör för frågorna i den ordning som jag ställde dem till studenterna. Under varje 

fråga börjar jag med de svar som jag kunnat relatera till begreppet vision. Först 

presenterar jag ett urval av svar, därefter en sammanställning och tolkning av svaren. 

Efter det redogör jag för de svar som jag har sorterat under begreppet tradition där jag på 

samma sätt först presenterar exempel på svar och sen kommer en sammanställning och 

tolkning av de svaren. Samma informants svar kan finnas under båda rubrikerna. 

 

  1. Varför valde du att bli KME – lärare? 

Denna fråga handlar om varför de valde KME när de sökte till utbildningen och 

inte hur de tänker kring KME idag.  
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Urval av svar sorterade under begreppet vision: 

- Roligt att det var lite nytt med visuell kommunikation och vad det kunde innebära. 

- Jo, jag ville bli lärare först tänkte jag franska och sen bredda mig, men då för 25 år sen fanns 

inte det som jag ville undervisa i. När jag många år senare letade efter ämnen kände jag att jag 

ville undervisa i något som var utvecklande både för mig själv och för eleverna och då kändes 

KME rätt. 

-  Det var inte förrän huvudämnet började som jag började förstå vad det var det gav ju viss 

bredd och att man kunde integrera det med andra ämnen.  

- Att jag kunde läsa från förskola till åk.9 var viktigt för mig 

 

Sammanställning och tolkning av svar under begreppet vision 

Tre studenter säger att de valde KME för att det var nytt och lät spännande, en av dem 

väljer det därför istället för ”svenska”. Dessa tre tycks ha tagit till sig informationen att 

det var ett helt nytt huvudämne, en hade till och med väntat på ett ämne som kändes 

utvecklande för både henne och eleverna. Det rimmar med huvudämnets visioner att vilja 

tänka nytt, öppna upp för nya sätt att arbeta och formulera sig kring viktiga frågor för 

barn och unga i skolan. En annan student säger att huvudämnet KME ger en viss bredd 

och att man kan integrera det med andra ämnen och hon talar om KME som ett eget ämne 

medan en student säger att möjligheten att välja samtliga åldersspår från förskola till 

grundskolans senare år var avgörande för henne. På lärarutbildningen i Malmö är det bara 

i huvudämnet KME som det är möjligt att få behörighet att undervisa i alla åldersspåren 

från förskola till skolans senare skolår.  

 

Urval av svar sorterade under begreppet tradition: 

- Har alltid varit intresserad av bild, rita och måla, har gått estetiskt program på gymnasiet 

- Jag visste inte alls vad jag skulle bli efter gymnasiet, lärare tänkte jag eftersom jag tyckte 

om barn 

-  Ja, mycket för att det var drama i undervisningen   

 

Sex av studenterna pratar här om KME utifrån traditionell skolämnestillhörighet. Fem av 

dem svarar att de främst varit intresserade av bild, både att själv göra bilder och att de 

hade sökt sig till en bildlärarutbildning om en sådan funnits i Malmö. En av dessa hade 
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dessutom sökt sig till bildlärarutbildningen på Konstfack men inte kommit in och hoppas 

att även kunna väva in skolämnet textilslöjd i KME – ämnet, genom att läsa det som 

sidoämne. En annan student svarade att hon sökte KME – utbildningen för att drama 

ingick i KME. Fem av studenterna svarar också att de sökt huvudämnet KME för att de 

vill arbeta med människor varav två preciserar att det handlar om pedagogisk verksamhet 

med barn.  

 I all information kring detta nya huvudämne försökte vi från lärarutbildningens håll att 

vara mycket tydliga med att det var ett som vi vid den tidpunkten benämnde som ett brett 

tvärestetiskt ämne och inte ett: bild-, musik- eller ett slags dramaämne. Jag var själv aktiv 

på dessa ”Öppet hus” kvällar som främst riktade sig till möjliga blivande KME – 

studenter och vet därför hur vi svarade på deras frågor. Trots detta kommer det här fram 

att fem av nio studenter när det gäller åldersspåret grundskolans senare år valde 

huvudämnet KME för att de tänkte sig att de skulle bli någon slags bildlärare på 

högstadiet. Dessa studenters erfarenhet av skolan och dess ämnestradition syns tydligare i 

varför de valt KME än all den information som gavs vid tidpunkten då de sökte till 

huvudämnet KME. En av studenterna berättar hur han i flera terminer väntat på att 

huvudämnet skulle börja på riktigt och syftar på visuella studier likt de som han 

föreställer sig dem på en bildlärarutbildning. 

 

Övriga svar som jag vill lyfta fram 

Det visar sig i materialet att fyra av dessa studenter säger att det var tillfälligheter 

som gjort att de sökte till KME. En hade till och med kryssat fel på 

ansökningsblanketten, hon hade egentligen tänkt välja svenska men stannade kvar 

när hon insåg att det inte gick att ändra. Dessa fyra bestämde sig för att pröva vad 

KME var för något och har stannat kvar i utbildningen.  

 

2. Kan du redogöra för hur eller om din syn på att vara en KME -lärare har 

förändrats under utbildningen? 

Urval av svar sorterade under begreppet vision: 

- Mest har min syn förändrats under min vft, inte först då jag var hos en bildlärare men sen när 

jag flyttade till en femteklass där jag själv fick starta ett tema där jag kunde ta in bild 
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- Det är två milstolpar som jag känner att jag fick under utbildningen. Den första var att komma 

i kontakt med artikeln om den modesta estetiken. Jag hade känt ett obehag av pyssel men 

aldrig kunnat formulera varför och när jag läste den var det en aha upplevelse. Det andra var 

när Per hade föreläsning om reception 

 

Sammanställning och tolkning av svar under begreppet vision 

Arbetssätten i KME lyfts fram av tre studenter som det som har påverkat deras syn på 

KME mest, särskilt deras betydelse för att kunna arbeta ämnesövergripande inom olika 

teman. Tre andra studenter säger att föreläsningar och annat innehåll under utbildningen 

är det som främst har förändrat deras syn på KME. Eftersom föreläsningarnas innehåll är 

färgat av visionerna med KME har jag sorterat svaret under begreppet visioner.  

Jag finner det anmärkningsvärt att ingen nämner innehållet i det meningsskapande arbetet 

genom gestaltning och reception i detta sammanhang. Innehållet i kurserna handlar om 

frågor i studenternas lärarblivande som de bearbetar och gestaltar genom olika 

kombinationer av estetiska uttrycksformer. Dessa produktioners innehåll och form 

diskuteras och återkopplas genom reception. Kunskapandet sker både under det 

gestaltande arbetet och under receptionsfasen. Möjligen kan jag se att den som säger att 

hon ser sin egen öppenhet att hela tiden utan att tänka vad hon är eller vad hon blir, ta in 

nya saker och då även kan vara öppen för sådana tankar. 

En säger att vft:n har gjort så att hennes syn har förändrats. Först hade hon varit hos en 

bildlärare, men sen när hon kommit till en femteklass där hon själv fått starta ett tema där 

hon kunde ta in bild, musik och drama kände hon att det här var hon. Detta tolkar jag som 

att undervisningen i bild motsvarade studentens syn på hur undervisning traditionellt sker 

i skolämnet bild. Jag tolkar det som att hon hade det lättare att använda arbetssätt som hon 

kommit i kontakt med i huvudämnet KME i en femteklass där hon själv kunde ta ansvar 

för och starta ett temaarbete i vilket hon kunde ta in bild, musik och drama. Jag tolkar det 

som att det är lättare att arbeta KME inspirerat ett arbetslag på mellanstadiet än i det ännu 

tydligare ämnesbundna högstadiet. 
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Urval av svar sorterade under begreppet tradition: 

-   Hade det funnits en bildlärarutbildning hade jag nog valt den istället. 

-    Nu vill jag vara på en mellanstadieskola som klasslärare och känner att jag har stor nytta       

av KME, sjunga in matten, dansa in svenskan och så. Det borde gå ända upp i gymnasiet. 

-    Jag hade inte förstått att det var så mycket mer än drama. Nu vill jag göra något annat, 

vara med i en liten teatergrupp som åker runt och ger föreställningar för barn. 

 

Sammanställning och tolkning av svar under begreppet tradition 

Här ser jag en mångfald av pedagogiska yrken, där den som brinner för drama, drama som 

till skillnad med bild och musik inte finns som ett skolämne, inte längre vill bli lärare utan 

vara med i en teatergrupp för att ut och spela teater för barn. Kanske det mest traditionella 

sättet att möta barn och ungdomar när det gäller drama. Detta säger ju inte att innehållet i 

föreställningarna och sättet de framförs på inte innehåller några visioner från KME.  

En ser sig själv som klasslärare på en mellanstadieskola där hon ser de estetiska 

uttrycksformerna som en möjlighet att sjunga in matten och dansa in svenskan och hon 

ser alla barns olika behov och förutsättningar. Hon ser KME som verktyg för barnen att 

lära sig innehållet i andra skolämnen. Jag tolkar detta som att hon ser innehållet i 

kärnämnena som det viktiga och de estetiska uttrycksformerna som olika vägar att nå 

kunskapen i dessa ämnen utifrån barnens olika förutsättningar.  

 

Övriga svar jag vill lyfta fram 

Två av studenterna ger fortfarande uttryck för en osäkerhet om vad KME är och kan vara 

när de bara har den avslutande terminen kvar inom huvudämnet KME. En av dem säger 

att dock att det har klarnat lite och att nu vet hon ungefär vad en KME - lärare är och vad 

tematiskt är. Medan den andra uttrycker en oro.  

Två studenter har haft sin vft – placering hos bildlärare och berättar snarare om hur deras 

syn på bildämnet har förändrats genom deras vft än om hur deras syn på KME har 

förändrats: 

 

- Trots att jag har varit placerad hos en traditionell bildlärare så har det fungerat väldigt 

bra tillsammans med detta huvudämne. 
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- Jag har fått en helt annan syn på läraryrket och de estetiska ämnena, bild är inte bara 

att sitta och rita streck på ett papper utan det är så mycket mer, och så kan man 

integrera det med andra ämnen.  

 

Jag tolkar detta som att dessa två studenter har haft fördomar när det gäller bildämnet och 

att de uttrycker förvåning över att som i det ena svaret att det har fungerat bra med 

samarbetet mellan huvudämnet KME och det traditionella ämnet bild och i det andra 

svaret att man arbetat på annat sätt och med andra material och tekniker, än att teckna på 

vita papper. Detta säger ju en del om dessa studenters egna erfarenheter av ämnet bild.  

En annan säger att hon både vill arbeta integrerat och ämnesfördjupat vilket jag tolkar 

som att hon både vill tänka nytt och arbeta med olika ämnen tillsammans men också att 

hon vill arbeta ämnesvis med bild, musik och drama. 

 

3. Vad ser du som kärnan i ett KME - huvudämne? Vad kan man enligt dig aldrig 

förhandla bort? 

Urval av svar sorterade under begreppet vision: 

-  delaktigheten som kärnan och kunskap som något man gör tillsammans 

-  Det tematiska som förenar olika ämnen 

-  Det estetiska samarbetet mellan alla de estetiska ämnena, och det är viktigt att det blir en       

naturlig del i de vanliga ämnena. Man har inte matte och man har inte slöjd utan lär sig 

hela  tiden. Att arbeta med bredden i processen. 

-  Vi kan ses som en sorts kulturpedagoger 

-  Innehåll utanför kärnan som påverkar den som ex. etnicitet 

-  Receptionen – mottagandet är viktigast, det blir lätt så hastigt. Det är viktigt med amtalet. 

 

Sammanställning och tolkning av svar under begreppet vision 

Den här frågan lyfter fram mycket mer av ämnets visioner än övriga frågor. Här blir både 

kunskapsskapandet i det gestaltande arbetet och betydelsen av receptionen synliggjord. 

Åter lyfts arbetsformerna i KME fram som huvudämnets kärna i tre svar där tematiska 

och ämnesövergripande arbete betonas. Medan en av studenterna lyfter fram innehållet 

genom att poängtera vikten av samtalet som sker genom receptionen. I tre av svaren läser 
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jag ut ett processinriktat förhållningssätt där den ena menar att det handlar om delaktighet 

det vill säga att man arbetar tillsammans. En annan av dessa studenter ser möjligheter att 

genom KME arbeta helt utan ämnesuppdelning och säger att vi lär hela tiden i en process. 

En student poängterar det estetiska samarbetet som en kärna i KME. Den första delen av 

hennes svar väljer jag att sortera under visioner eftersom att kombinera olika estetiska 

uttrycksformer så som vi gör i KME också är nytänkande när det gäller grundskolan. 

Däremot fanns det en tradition på den gamla lärarutbildningen i Malmö när det gällde 

utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger att vi lärarutbildare samarbetade i 

kurserna. I vissa kurser integrerade vi alla de estetiska språk som fanns representerade i 

lärarlaget medan vi ibland mötte studenterna i ämnesvis. I lärarlaget ingick 

dramapedagoger, rörelse-, slöjd-, musik-, bild- och svensklärare och vi kallades för 

kommunikationslärare vilket också antyder en språklig syn på dessa ämnen. En väljer att 

förklara kärnan i KME med att istället fokusera sin roll som en sorts kulturpedagog, och 

har därmed anammat ett sätt att se på sig själv som delvis något annat än en lärare. 

 

Urval av svar sorterade under begreppet tradition: 

-Med estetisk så menar jag skolämnena 

-Det är viktigt med grunderna för att kunna utvecklas. 

-Vi har mycket bild, vi kunde ha fler fördjupningar även i de andra områdena så att vi kunde 

fortsätta att läsa det efter. 

-Skapandet kommer från det inre, ens egna känslor. 

-Skaparlusten, det praktiska arbetet annars blir det ju teoretiskt estetiskt. 

 

Sammanställning och tolkning av svar under begreppet tradition 

I tre av studenternas svar om deras visioner med KME kommer skolämnena i fokus, en 

tycker att de kan rätt mycket bild och borde ha fler fördjupningar inom övriga estetiska 

områden så att de kunde fortsätta att läsa efteråt. I två av svaren nämns ämneskunskap i 

skolämnena och en tycker att grunderna är viktiga. Jag tolkar dessa svar som att de har 

fått vissa grunder som i exempelvis bild men inte tillräckligt i övriga områden. Tydligt 

blir att de har en föreställning om att bli KME – lärare är en sorts flerämnes lärare som 

ska behärska bild, drama, och musik. Vilket då upplevs som att de inte har tillräckligt på 

fötterna för att kunna undervisa i alla dessa skolämnen. Ingen nämner svenskan som ett 
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estetiskt språk eller som ett ämne som de föreställer sig att de har kompetens att undervisa 

i trots att det formellt ingår som en kurs med 1-10p 

Här ges exempel på synen att teori och praktik är varandras motpoler, och att det estetiska 

inte ska vara teoretiskt utan praktiskt. Här tolkar jag att studenten jämställer det estetiska 

med ”görandet”. Detta är motsatt lärarutbildningen visioner med huvudämnet KME, där 

vi strävar efter att väva samman teori och praktik till en helhet inom varje kurs. 

En av studenterna lyfter fram förskoletraditionens syn att det fria barnet är skapande och 

utgår från det inre och de egna känslorna och ska därför inte påverkas av de vuxna. 

 

4. Vilka visioner har du med din blivande lärarroll? 

Urval av svar sorterade under begreppet vision: 

- Ett slags problembaserat lärande, meingsfullt lärande 

- Att vara där och lotsa dem att våga utforska även det som är jobbigt 

- Mina visioner är att arbeta estetiskt och få in det i andra ämnena det ska inte vara så mycket 

tragglande i skolan 

 

Sammanställning och analys av svar under begreppet vision 

Sex av studenterna formulerar en önskan om att förändra skolans arbetssätt. Två av dem 

pratar om ungas meningsskapande och meningsfullt lärande. En säger att hon vill arbeta 

estetiskt och få in det i de andra ämnena för att det inte ska vara så mycket tragglande i 

skolan. Detta tolkar jag som att hon ser det estetiska som något lustfyllt. Det stämmer ju 

väl överens med kursplanerna för såväl bild och musik som båda innehåller begreppet 

lust. En annan student har en önskan att det ska vara lustfyllt men ändå på riktigt. Jag 

tolkar hennes svar som motsägelsefullt. En tredje student har ett direkt motsatt sätt att se 

på KME, när hon beskriver sina visioner så säger hon att hon vill lotsa eleverna så att de 

vågar utforska det som är jobbigt. Jag tolkar det som att hon där ligger väldigt nära ett 

sätt att arbeta som ligger utanför en lärares yrkesroll. Detta tolkar jag som en svår 

balansakt. De svåra frågorna som ibland kommer upp i engagerade samtal mellan 

människor är naturligtvis lika viktiga som andra frågor och man bör ju som lärare förhålla 

sig till dem. Lärarutbildningen visioner med KME är ju att alla frågor ska tas på allvar 
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men jag menar att det är en stor skillnad mellan att ge plats för alla frågor och röster i ett 

samtal och att lotsa samtalet med de svåra frågorna som mål. 

En nämner att hon vill förändra skolan till en plats där eleverna kan vara ständigt 

lärande i en process och hänvisar till ett slags problembaserat och meningsfullt 

lärande. En nämner tolkningen som viktig och att teori och praktik kan backa upp 

varandra. Medan en annan vill ut och påverka elever och unga genom att ställa 

frågor som rör livet och dem själva. 

 

Urval av svar sorterade under begreppet tradition: 

-   För mig är det att lära sig medierna allt från blyerts till film för att sen lära sig att tolka. 

-   Att få komma ut i skolan i skolan och arbeta med de ämnen som jag tycker om och det är väl      

speciellt bilden 

-   Elever ska ha roligt, jag kommer ihåg att bild och slöjd var sådana slappna av ämnen men jag 

vill att det ändå ska vara på riktigt, jag vill lyfta upp det 

 

Sammanställning och tolkning av svar under begreppet tradition 

I tre av svaren inriktar sig studenternas visioner på att få arbeta i skolämnena bild och 

slöjd och två av dem verkar tänka sig sin blivande yrkesroll som en slags bildlärare medan 

den tredje ser sig som en kombinerad bild och slöjdlärare. Jag tolkar ett av svaren som att 

det som är viktigt för dessa yrkesroller är grundkunskap i material och tekniker. Detta kan 

enlig min tolkning både beror på att studenten känner sig okunnig när det gäller denna 

sortens kunskap och därför efterlyser det eller på han anser att det är det man bör 

undervisa om i ett bildämne. En annan student har ambitionen att förändra bildämnets 

slappa status och relaterar till sin egen skolgång genom att det både är lustfyllt och på 

riktigt vilket hon tydligen inte anser gällde bildundervisningen under hennes skolgång. 

Detta ska hon åstadkomma genom att det ska vara på riktigt. Detta tolkar jag som 

att hon vill ta barnens och deras frågor på allvar. Dessa tankar som kommer fram i 

intervjun kring hennes visioner med KME bottnar i hennes erfarenheter av den 

egna skolgången. 
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Övriga svar som jag vill lyfta fram 

-      En annan hoppas på att bli anställd där de förstår att man är bra. Förstår rektorn vad det 

handlar om?   

- Först är jag glad om där finns en tjänst att söka, sen får man successivt arbeta sig in och göra 

reklam för och påverka hur skolan arbetar genom mitt arbetslag, kan vara bra att vara 

klassföreståndare. 

 

Här formulerar två av studenterna en oro över om de ska bli anställda på någon skola och 

undrar om rektorerna egentligen vet vad KME är och en hoppas på att bli anställd där de 

redan förstår vad en KME – lärare är bra på. En annan av studenterna formulerar snarare 

en taktik hur hon på sikt ska kunna föra in hur hon vill arbeta i ett arbetslag än hennes 

egna visioner med KME.  

 

5. Hur förenas dina visioner genom valet av sidoämne? 

Urval av svar sorterade under begreppet vision: 

-  Utöver de säkra sidoämnesstudierna har jag har jag valt 10p drama och 10p dans jag vill 

ju vara tvärestetisk. 

-  tänker söka MEP och läser 20p drama på kvällstid 

-   Jag väljer sidoämnena ”det lilla barnet” och ”att arbeta med tonåringar”  

 

Sammanställning och tolkning av svar under begreppet vision 

Fyra av studenterna väljer sidoämne utifrån sitt eget intresse varav en kombinerar 

säkra ämnen med sådana som hon brinner för. Jag tolkar det som att dessa 

studenter vågar ta steget fullt ut och bli en slags specialiserade KME – lärare. En 

av dem vill bli ännu mer mångestetisk och väljer till dans och vill fördjupa sig 

mer i drama medan en annan vill söka till MEP som är en utbildning på 

dramatiska institutet i Stockholm kring medier, estetik och pedagogik. Jag tolkar 

det som att hon vill fördjupa sig i deras sätt att göra receptioner som även vi har 

inspirerats av i konstruktionen av huvudämnet KME och som finns som en 

naturlig del i varje kurs. Den tredje tänker ge sig ut och spela teater för barn och 

unga för att kunna påverka dem. Hon är den enda i gruppen som har valt 

 27



behörighet för alla åldersspåren från förskola, fritidshem, grundskolans tidigare 

och senare skolår. Hon väljer sidoämnena ”Det lilla barnet” och ”Att arbeta med 

tonåringar” vilket jag kan tolka på två sätt. Antingen har hon genom kurserna 

inom huvudämnet KME blivit intresserad av att fördjupa sig inom dessa områden 

eller uttrycker valen en komplettering av sådant som hon har saknat i huvudämnet 

KME. 

 

Urval av svar sorterade under begreppet tradition: 

-   Svenska, passar in så mycket, man kan skriva texter till musik, skriva pjäser, och där är 

mycket som passar ihop med bilden, jag tänker läsa 60p. svenska och tillsammans med de 

10p. i kme blir det 70p. Det känns bra. Det ska bli roligt. 

-     Jag vill förena teoretiskt med estetiskt och har valt svenska som sidoämne, ett estetiskt   

och ett teoretiskt språk 

-     Jag har valt ett säkert kort – franska 40p. 

-     Genom textil som sidoämne, ser jag likheter med bildens kursplaner där man inte har så 

mycket man ska kunna utan hur man kan arbeta integrerat med andra ämnen. 

-    Jag har inga visioner, ska läsa medie- och kommunikationsvetenskap eftersom jag är 

intresserad av det. Jag hoppas att det kommer att ge mig djupet istället för bredden. 

 

Sammanställning och analys av svar under begreppet tradition 

På den här frågan ser jag en tydlig övervikt mot de som valt traditionella skolämnen som 

sidoämnen. Fem av studenterna svarar med sidoämnen som har tydlig förankring i skolans 

ämnen. Två av dem har valt svenska. En av dem säger tydligt att hon ser kombinationen 

med svenska som en kombination av ett estetiskt språk i form av KME medan svenskan är 

det teoretiska. Lärarutbildningen visioner är istället att svenskan ingår i KME och är ett av 

dess estetiska språk. Den andra säger att det är för att svenska passar in i så mycket och 

här finns en tydlig tanke om ämnesintegrering. Hennes svar har jag därför sorterat under 

begreppet tradition men det hon säger om att man kan skriva texter till musik tolkar jag 

som en vilja till nytänkande där hon utgår från musiken för att sen sätta skriven text till 

den i stället för att välja den traditionella vägen att alltid börja med verbalspråket för att 

sen illustrera det med de estetiska språken. Detta ser jag som ett sätt att ta musiken i det 

här fallet på allvar och se det som ett likvärdigt språk. En annan student vill läsa 

textilslöjd eftersom hon ser stora likheter mellan slöjdens och bildens kursplaner när det 
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gäller att det inte är så mycket man ska kunna i dessa ämnen utan här handlar det mest om 

integrering med andra ämnen.  

För mig som bildlärare står detta sätt att tolka kursplanerna i kontrast mot erfarenheten att 

kursplanerna är problematiska på grund av stoffträngsel. När jag gjorde en jämförelse 

mellan bildens och slöjdens kursplaner när det gällde deras förhållande till begreppet 

språk och kommunikation och deras ämneskaraktärer förvånades jag över dess olikheter.27  

En annan student säger sig inte ha några visioner men satsar på att få en bas i sidoämnet 

”kommunikationsvetenskap” eftersom han är intresserad av det, för att kunna använda 

den i ”bredden”. Hans val utifrån sitt intresse och utan skolämnestradition gör att denna 

del av svaret kunde höra hemma under begreppet visioner, men hans sätt att se på KME 

som brett men, som jag tolkar det utan djup har gjort att han nu söker på annat håll för att 

kunna konstruera sin roll som blivande KME – lärare genom sidoämnet. Här blir det 

omvända roller där sidoämnet blir det han blir lärare och kan undervisa igenom bredden 

och arbetsformerna från KME. Genom det här svaret ser jag att det kan vara så för flera 

av dem som väljer säkra skolämnen.  

 

Övriga svar som jag vill lyfta fram 

- Ska dessa ämnen kunna jämställas med t ex. ”svenskan” måste de släppa på sin integritet så 

att man kan se dem som instrument för andra ämnen såsom svenska och matte är instrument 

för varandra 

 

Det här svaret tolkar jag som att hon har uppfattat de estetiska ämnena som bevakande av 

sin prestige och att ämnesföreträdarna alltid tar sina ämnen på allvar och aldrig skulle 

riskera att använda det på något sätt där dess status skulle kunna sättas på spel. Detta sätt 

att se på de estetiska ämnena bottnar ju säkert i att vi blivit blinda av vår kamp att få 

samma status som andra skolämnen.   

 

 

                                                           
27 Slöjden står för nyttotänkande och samhällsanpassning och bevarande av traditioner medan bilden 

utmanar till egna ställningstaganden och prövande av egna åsikter. Redan i Lgr 80 är det tydligt att man 
ser bild som ett språk medan i slöjd används språket för att t. ex läsa ritningar. När det gäller slöjdämnets 
språklighet så tycks fokus ligga utanför själva slöjdprocessen. 
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2.4 Andra undersökningen 

Analys av två studentfoldrar - ett diskussionsmaterial: Vad är KME? antagning -03  
våren - 04.  
I denna diskursanalys kommer jag att utgå från 2 olika foldrar som studenterna har 

formulerat tillsammans i grupper om 4 personer. I grupperna finns alla åldersspåren i 

olika kombinationer representerade. Foldern har två huvudsyften. Det första av dessa är 

att studenterna själva ska formulera vad KME är för dem och sedan i samtal med de andra 

i gruppen förhandla fram vad de alla gemensamt kan stå för att KME är för dem just då. 

Foldern är ett pågående arbete och inte ett slutgiltigt ställningstagande. 

Det andra syftet är att de ska kunna använda sin folder som ett diskussionsunderlag i 

mötet med personal på deras vft, om vad KME är och vilka olika roller en blivande KME 

- lärare skulle kunna ha i de olika verksamheterna: förskola, skola och fritidshem. 
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Den konnotativa nivån: – Vad berättar bilden för mig? 

För mig är det en flicka som gungar i en gunga gjort av ett traktordäck. Hon gungar högt 

och sitter omsluten av en cirkel. Hon är ett friskt och starkt barn som finns i en hälsosam 

och naturnära miljö där det bara syns träd och himmel på bilden förutom barnet och 

gungan. Det är jag som betraktare som är där och hjälper henne att sätta fart på gungan. 

Barnet ser ner på betraktaren, i det här fallet mig den vuxne, medan jag ser upp på barnet 

beredd att sätta fart på gungan om hon så önskar. Bilden är tagen på kvällen eftersom 

ljuset kommer från vänster, jag tolkar det som västersol, nära havet eftersom i min 

tolkning är det vanligt att furor växer där.  

Den som har tagit bilden eller den som valt ut den till foldern har velat sätta barnet i 

centrum genom att placera denna ring i fokus på folderns framsida och sen barnet mitt i 

ringen. Barnet gungar i motsatt riktning mot den västerländska läsriktningen och jag 

tolkar det som att det tar andra vägar än de traditionella. Bilden berättar om naturen, vårt 

ursprung, barnets rätt till en sund miljö.  

Bilden skulle kunna vara tagen på mig när jag var barn. Barn är alltid barn och gör det 

barn alltid har gjort. Bilden liknar bilder som jag har av mina barn då de för första gången 

vågat gunga lite högre. Bilden är tagen underifrån. Den berättar också för mig om 

kontakten mellan den vuxne och barnet. Det lilla barnet behöver den vuxne för att få fart 

på gungan och för att stanna den och kliva upp och komma ner. 

 Den sortens gunga tar mig till förskolan eller en lekplats, ett ställe med många barn och 

varje barns tid på gungan är begränsad. Att äntligen få komma upp på gungan kan vara 

målet efter en för barnet lång väntan. 
 

Den konnotativa nivån: – Vad berättar den skrivna texten för mig? 

Texten berättar för mig om ett nytt huvudämne, det är en förkortning för Kultur, medier 

och estetiska uttrycksformer. Texten under detta Nya perspektiv berätta att vi ska se något 

från nya håll och på nya sätt. Detta står som en bas längst ner i bilden. Medan KME på 

något sätt med stora bokstäver skjuts in i bilden från höger kant. Är det KME som sätter 

fart på gungan i en ny riktning och är de ”Nya perspektiven” som är grunden det vilar på. 
 

Skillnader och likheter mellan vad bild och text berättar för mig. 

Bilden berättar för mig om att sätta barnet i centrum att det är viktigt med naturen och 

miljön. Pedagogen finns där för att stötta barnets allsidiga utveckling:  
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Skolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan och 
skolbarnsomsorgen för att stödja barnens allsidiga utveckling.28

 
 
När det gäller bilden så berättar den mer om hur det är av tradition och en konservativ syn 

på barn medan texten berättar om förändring, att KME finns och nya perspektiv, men 

vilka är de? Det är frågan jag ställer mig. Textens innehåll står i kontrast till bildens 

innehåll om man bortser från grodperspektivet. Antingen kan jag se dessa två olika 

berättelser som något som står mot varandra eller så kan jag välja att de tillsammans 

berättar båda dessa sidor och då handlar bild och text för mig om samspelet mellan det 

traditionella och det nytänkande. Barn är fortfarande barn och behöver både samma saker 

som tidigare men även nya perspektiv och möjligheter för att utvecklas i det samhälle vi 

lever. 
     
      Diskursanalys av folder A:s framsida. 

Genom det här analysförfarandet av folderframsidan har jag fått syn på några tecken som 

alla skulle kunna föra kampen om att vara ”nodalpunkter”: ringformen, barnet, gungan, 

naturmiljön med träd och himmel, perspektivet, begreppet KME, och texten nya 

perspektiv. I och med folderns specifika syfte tillsammans med barnets placering och 

frysta rörelse ser jag barnet som ”nodalpunkt”, utifrån vilken jag läser folderns övriga 

tecken. Det tecken som för mig mest konkurrerar om denna position är ringformen som 

jag heller nu vill kalla för cirkel eftersom ordet cirkel symboliserar begrepp som knyta 

ihop och hålla samman. Denna cirkelform fick jag syn på genom den denotativa 

beskrivningen på ”deltecken” nivå. Hade jag inte gjort denna beskrivning kunde formen 

ha dolts för mig bakom det jag tolkade som gunga och traktordäck. Alla dessa tecken är 

också flytande ”signifikanter” det vill säga de ändrar betydelse om man skulle byta deras 

kontext. De artikuleras fram i kontexten och i mötet med läsaren. Jag ser läsaren som 

subjektet och inte barnet i bilden trots att barnet är i rörelse, eftersom barnet på bilden gör 

något som barn ofta gör tillsammans med en närvarande vuxen. Den vuxne som vi inte ser 

i bilden utan den som vi betraktare blir positionerade som. Olika roller påverkar hur vi 

läser bilden, mamma, pedagog, barnlös kvinna/man, lekkamrat, och hur skulle den läsas 

av en pedofil?  

Nodalpunkten barn sätts i relation till sin motsats vuxen. Eftersom jag är mamma och 

pedagog läser jag som framgår av analystexten ovan, in mina tankar om vad bild och text 
                                                           
28 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet.(1994): Lpo 94. Utbildningsdepartementet. s. 14 
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berättar ur detta perspektiv. Både när jag är positionerad som mamma och som pedagog 

ser jag det som något positivt att utvecklas att ta nya steg och våga anta nya utmaningar. 

Som mamma känner jag oro för vad som kan gå fel, och vad som kan hända om någon av 

mina flickor faller och skadar sig. Hade jag tänkt likadant om jag hade haft pojkar i 

samma ålder.  

Här väcks också tankar om vår syn på barn. Vad är barn? Är det en liten vuxen som 

fortfarande är lite dum men som man kan lära en massa, eller är barnet så som jag läser i 

den här foldern, ett kompetent barn som kan massor som det kan använda sig av för att på 

så sätt få fler och fler verktyg att möta världen med. Den vuxne är det förebilden som kan 

och vet allt bäst eller en medforskare, eller som på bilden där jag ser ett barn som gör 

något men med en vuxen som stöd. KME kan läsas i kontrast mot de traditionella 

skolämnena och står då för något nytt inte ämnesbundet sammanhang. Samtidigt kan det 

läsas som en kombination av många ämnen och då som en ämnesbredd av något redan 

existerande 

 
 

Konnotativ analys av folder B:s  framsida 

I det här fallet väljer jag att göra denna konnotativa del av analysen som en samläsning av 

både bild och text utan att på så sätt försöka att identifiera likheter och skillnader. 

 För mig är detta ett elektriskt kopplingsschema med två centrerade cirklar som snurrar 

men åt vilket eller vilka håll? Kanske kan de ändra riktning. Det viktigaste är att de 

snurrar. De för mina tankar till en analog klocka som där siffrorna står i samma ordning 
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men inte på samma plats som på en vanlig klocka. De klykor som finns längst till vänster 

påminner mig om stämgafflar som används för att stämma instrument. Det är här det 

börjar i det traditionella och här finns studenterna som längs de riktningsväxlande blå 

linjerna går mot navet, det är de som sätter igång det som blir KME. Den energin växlas 

om mellan cirklarna tillbaka till fyrkanten som står för ”kme” -plattformen och kurserna 

på lärarutbildningen i Malmö, för att åter vara med och sätta fart på hjulet, det går ut och 

möter läsaren, subjektet som förväntas ”koppla” och därmed tillföra sina tankar och 

åsikter. Detta förs sedan tillbaka via cirkeln till studenterna som med dessa nya 

utgångspunkter reflekterar och formulerar om sina tankar kring KME. Detta sker i 

elektrisk krets där drivkraften aldrig tar slut. En evig process har startat öppen för att ta in 

allt utifrån. Här blandas det moderna med det gamla och blir till ett nytänkande. Det 

behövs olika influenser men också motpoler för att det ska bli något som drivs framåt och 

utvecklas. Jag läser detta som ett kopplingsschema för KME:s kommunikationssystem.  

 

Jämförelser av likheter och skillnader mellan vad två folderframsidor berättar för 

mig. 

De visuella likheterna består av cirkelformerna som finns på båda foldrarna, båda kan 

läsas som en ring med en yttre och en inre cirkel. I folder A föreställer det en gunga men i 

det andra är det två cirklar. I båda bilderna är de centralt placerade. I båda foldrarna är 

denna dubbla cirkelform eller ring platsen där det viktiga för KME är eller sker. Däremot 

tycks ringen i folder A vara en, solid av något mörkt material medan andra folderns ringar 

är lösa från varandra och är rörliga i förhållande till varandra. Skillnaderna består också i 

studenternas olika bildval. I folder A är bilden ett fotografi, en avbildning av ett verkligt 

barn medan folder B:s bild är en abstrakt bild som för tankarna till teknisk ritning och 

mekanik. Den stora skillnaden ser jag i att grupp A utgår från barnet som nodalpunkt och 

artikulerar sina tankar kring KME utifrån den gemensamma syn på barn som gruppen 

kunnat enas om medan grupp B fokuserar ämnet KME. De presenterar ämnet KME som 

ett kommunikationssystem som kan koppla ihop skolans alla innehåll och uppdrag.  

Båda bilderna har ganska ljusa bakgrunder och bakgrundenslinjer är främst vertikala och 

horisontala i båda bilderna. I folder A:s bild är det övervägande vertikala linjer som är lite 

oregelbundna i strukturen. De ramar in platsen och barnet, men de stoppar blicken från att 

ledas ut sidled ur bilden utan leder den upp och ner i bilden. Folder B har flest 

horisontella linjer men också vertikala linjer. Dessa tillsammans leder blicken runt på 

olika sätt i bilden och låter betraktaren att lämna folderns yta och söka sig utanför den. 
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2.5 Jämförelser och tolkning av två undersökningar utifrån studiens 

frågeställningar 
Vilka traditioner och synsätt på läraryrket och skolan som kulturinstitution bär de 

studerande med sig in i huvudämnet KME? 

Den frågeställningen har jag fått svar på i både intervjusvaren och analysen av 

studentfoldrarna. I intervjuerna handlar det övervägande om de ämnestraditioner de bär 

med sig som utgör en bakgrund till att flera av studenterna i intervjun uttrycker en önskan 

att bli en slags lärare i ett estetiskt ämne då företrädesvis i bild. Yrkestraditioner inom 

förskola, fritidshem och/eller skola blir också synliga genom de intervjusvar som ger 

uttryck för en önskan att arbeta med människor/barn. Skolans ämnestraditioner är också 

representerade hos dem som i intervjun uttrycker en vilja att tänka nytt och förändra 

skolans verksamhet. 

 

I analysen av de två foldrarna läser jag in att de två studentgrupperna valt att lägga 

tonvikten på olika traditioner när det gäller yrkes- och ämnessyn. I folder A sätts barnet i 

centrum och relaterar till yrkestraditioner inom förskolan. Medan studenterna bakom 

folder B huvudsakligen för en diskussion med de rådande ämnestraditionerna i skolan 

genom att presentera KME som ett nytt ämne i form av ett kopplingsschema. 
 

Det råder en konflikt mellan den ämnesfokuserade skoltraditionen och förskoletraditionen 

när det gäller synen på barn och utbildning som blir tydlig i hur man ser på exempelvis 

hur man arbetar med bild i förskolan jämfört med hur man arbetar inom bildämnet i 

grundskolans senare skolår. En sådan skillnad är just förhållandet mellan Den goda 

kulturen och det fria skapandet.29 Där skolan tar på sig en smakfostrande uppgift, och 

därmed motverka ”skräpkulturen”, lovordar förskolan det fria skapandet där barnen ska få 

utvecklas fritt utan att styras när de uttrycker sig genom exempelvis genom att måla.  

 

Vilken process vad gäller läraridentiteten genomgår de studerande under 

utbildningstiden? 

Den här frågeställningen får jag både svar från studien av studentfoldrarna och 

intervjuerna. Genom jämföra svaren på första och andra frågan i intervjun kan jag se 

                                                           
29 Thavenius, J. (2002). Den goda kulturen och det fria skapandet. Diskurser om ”Kultur i skolan”. Malmö:  

Malmö högskola, lärarutbildningen (Rapporter om bildning 13/2002) s. 4-112 
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skillnader i varför de sökte till KME – utbildningen och hur deras syn på KME har 

förändrats under utbildningens gång. Genom tolkningen av övriga frågor framkommer 

deras syn på och deras visioner om KME. Flertalet av studenterna har under utbildningen 

genomgått en process från ett skolämnestänkande när det gäller huvudämnet KME och 

blivit mer inriktade på att arbeta med olika arbetssätt i skolan och förespråkar 

ämnesintegration och tematiskt arbete. De ser sig som en sorts specialister i KME:s 

arbetssätt. Däremot tenderar innehållet i det meningsskapande arbetet bli förbisett medan 

arbetssätten och görandet sätts i centrum. Detta går i motsatt riktning med 

lärarutbildningen visioner och tar i stället i den modesta estetikens väg. När innehållet 

nämns handlar det om innehåll från skolans kärnämne som ska bli lättare att ta till sig för 

eleverna i skolan genom dessa arbetssätt med estetiska uttrycksformer.  

Flera av studenterna önskar en förändring av skolan men de flesta väljer ändå, som de 

säger, säkra skolämnen för att de ska bli anställda. Eftersom begrepp inom huvudämnet 

som kultur, medier och estetik nämns bara av ett par studenter under intervjun tenderar de 

estetiska uttrycksformerna och formerna för arbetssätten inom KME vara de här 

studenternas föreställning om vad KME är.  

 Processen med att tillsammans förhandla fram en folder tycks ha satt igång ett delvis 

annat tänkande. De ser sig fortfarande som i det ena fallet som tillhörande en 

yrkestradition inom förskola och fritidshem men med en tanke om förändring på sikt. 

Denna yrkestradition är bara vagt ifrågasatt i folder A där man också verkligen visar att 

man vill tillhöra den. Ingen annanstans i materialet ifrågasätts yrkestraditionerna.  

Ämnestraditionerna diskuteras och ifrågasätts både i intervjusvaren och i folder B där 

man tar steget fullt ut och presenterar ett helt nytt ämne. I intervjusvaren hittar jag även ett 

par studenter som har cementerat och fördjupat de föreställningar som de var bärare av in 

i huvudämnet när det gäller skolans ämnestraditioner och tänker sig att de ska bli en slags 

bildlärare och en har en gammeldags mellanstadielärare som sin vision. Det kan ju också 

vara så att det är fler som kommer att bli ämneslärare mot grundskolans senare skolår. 

Många valde ämnen som har skolämnestradition som sidoämne vilket kan leda till att 

sidoämnet och dess stoff blir ett slags huvudämne för dessa studenter och KME blir 

arbetssättet. 
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I vad mån och på vilket sätt förändras de studerandes syn på att vara KME - lärare? 

Det syns en förändring i studenternas syn på att vara KME – lärare i deras svar på frågan: 

Hur har din syn på KME förändrats genom utbildningen? Jag ser även deras förändring 

när jag jämför dessa svar med hur de svarar på första frågan: Varför valde du att bli KME 

– lärare? Här svarade sex av studenterna att de på något sätt såg KME som en slags 

ämnesutbildning varav fem nämnde ämnet bild och en såg det som ett dramaämne. Under 

frågan hur deras syn på KME förändrats svarar bara två i skolämnestermer där en vill bli 

mellanstadielärare och två som fortfarande hellre hade blivit bildlärare. För övrigt hänger 

svaren nära samman med min redogörelse under förra frågeställningen ovan. 

    
      Vilka faktorer har betydelse för hur de studerande konstruerar sig själva som KME 

- lärare? 

      När det gäller den här frågeställningen får jag svar från studenternas intervjusvar när det 

gäller samtliga frågor i intervjun och från folderanalyserna. I studenternas konstruktion 

av sig själva som KME – lärare syns utöver de traditioner och synsätt på läraryrket och 

skolan som kulturinstitution som de bär med sig in i huvudämnet KME även 

lärarutbildningen visioner med det nya huvudämnet tillsammans med de förväntningar 

som möter studenterna under deras vft. Det är olika förväntningar utifrån de olika yrkes- 

och ämnestraditioner som råder där studenten är placerad.  

Jag har identifierat följande sju olika faktorer som betydelsefulla för hur de studerande 

konstruerar sig själv som KME – lärare: 

 

1. De rådande ämnestraditionerna inom skolan 

2. De rådande yrkestraditionerna inom förskola, skola och fritidshem 

3. Lärarutbildningens visioner med huvudämnet KME genom huvudämnets 

plattformstext (bilaga, 1) 

4. Huvudämnes- och kursstrukturer, där teori och praktik interagerar i 

sammanhållna arbetsformer. 

5. Studenternas vft placering med de inställningar till och förväntningar på en 

KME – lärare studenten möter där. 

6. Lärarutbildarnas konstruktionsarbete att bli KME – lärarutbildare  

7. Studenternas ställningstagande i förhållande till traditioner och visioner 

med utgångspunkt i det som har formulerats ovan. 
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Störst betydelse i min undersökning har skolans ämnestradition som studenterna genom 

lärarutbildningens visioner med KME måste förhålla sig till på olika sätt. 

Lärarutbildningens visioner får i min studie av studentintervjuer främst genomslag genom 

sina arbetssätt med tematiskt arbete och ämnesintegrering. Folder B:s framsida handlar 

om meningsskapande arbete där såväl innehåll som form finns med. Foldern tar upp 

diskussionen med ämnestraditionerna genom att beskriva KME som ett nytt ämne. 

Studenterna beskriver svårigheten att inte ha något skolämne att luta sig mot i mötet med 

personal, barn och föräldrar ute på deras verksamhetsförlagda tid (vft), som exempelvis 

Svenska i ett mångkulturellt samhälle som också är ett nytt huvudämne men med sina 

rötter i det gamla svenskämnet. Avsaknaden av ämnestradition gör att studenternas roll 

och vilja till nytänkande och förändring får stor betydelse. De tvingas att ta ställning för 

hur deras bild av en KME – lärare ser ut och vara ambassadörer för ämnet på sin vft. De 

har heller inte som andra lärarstudenter några ämnesspecialister i KME att luta sig mot 

under vft:n utan specialisterna blir de själva som ofta förväntas bära med sig stora 

ämneskunskaper inom det estetiska området.  

Ämnestraditionerna blir tydliga genom studenternas resonemang kring sina sidoämnesval. 

Även yrkestraditionerna spelar stor roll men ifrågasätts mindre både i lärarutbildningens 

visioner med KME och av studenterna i min undersökning. En del ser sidoämnet som 

bärare av ämnesstoffet och KME som ett arbetssätt att ta hand om det. Tankar om 

förändring blir tydligast synliggjorda i folder A, samtidigt som där även går att finna en 

positiv koppling till den rådande yrkestraditionen.  

Möjligheten till anställning är en annan betydelsefull faktor i det här sammanhanget. 

Några av studenterna tänker sig att de genom sidoämnesvalen ska bli attraktiva 

ämneslärare på högstadiet. Andra ser sin framtida lärarroll som en slags specialiserad 

kulturpedagog och väljer då att fördjupa sig i ett av de estetiska språken som finns 

representerade inom deras huvudämne medan några tänker sig att arbeta som klasslärare i 

grundskolans tidigare år och vill få så stor bredd som möjligt och läser upp till fyra 10 

poängs kurser i olika ämnen. 10 poäng svenska ingår i huvudämnet.  

 
Blir lärarutbildningens visioner med huvudämnet KME synliga i KME - 

studenternas konstruktion av sina läraridentiteter? 

Lärarutbildningens visioner med huvudämnet KME blir synliga delvis i de två foldrarna 

som jag har analyserat (folder B), dels i några av svaren på samtliga intervjufrågor 

 38



sorterade under begreppet vision. Flest svar som jag kunde placera under begreppet 

vision fick jag på frågan: Vad ser du som kärnan i ett KME – huvudämne? och med 

följdfrågan Vad kan man enligt dig aldrig förhandla bort?  Här har så många som sex 

studenter uttryckt en vilja att förändra arbetssätten ute i skolan. Under övriga frågor blir 

det också tydligt att KME ämnets nytänkande när det gäller arbetssätt är det som mest 

lyfts fram av studenterna. Det syns också att lärarutbildningens visioner för en kamp än 

så länge ojämn kamp med rådande ämnestraditioner.  

 

Vilka hinder och möjligheter framträder för de blivande pedagogerna i ett brett 

kulturpedagogiskt ämne som inte har en självklar ämnestillhörighet i dagens skola?  

Genom dessa två undersökningar, jämförelsen mellan dem och mina egna erfarenheter av 

diskussioner med studenter och representanter från de partnerområden där studenterna är 

placerade under sin vft ser jag både möjligheter och hinder när det gäller KME 

studenternas konstruktion av sin läraridentitet. Möjligheterna beskrivs i studenternas 

intervjusvar svar genom de visioner som blir synliga och som delvis överensstämmer med 

KME: s plattformstext genom ord som: bredd, ämnesövergripande och meningsskapande. 

De blir också synliga i studien av de båda foldrarna, i den första genom en skriven text 

med ordet KME som skjuts in från vänster sida och valet av ett oväntat bildperspektiv och 

i folder B genom lansering av ämnet KME i form av ett flexibelt kopplingsschema som 

beskriver ett nytt kommunikations ämne. 

 

När det gäller hindren tolkar jag att det främst handlar om ämnestraditionens starka rötter 

i skolan men också huvudämnets karaktär. Ett huvudämne med en kontinuerligt 

föränderlig karaktär genom möten mellan studenter, lärarutbildare och det omgivande 

samhället står i kontrast till skolans vilja att bevara traditioner. 

KME - studenterna blir i stor grad ansvariga för att sprida förståelsen för vad KME är 

eller kan vara ute på vft:n trots att lärarutbildningen också sprider information om KME 

exempelvis under gemensamma studiedagar med partnerområdena, genom mentorer från 

lärarutbildningen som arbetar tillsammans med vft skolorna och genom lärarutbildningens 

hemsida. En KME – student uttrycker dilemmat så här: 
 

- Allting lät så glasklart här inne men när man kom ut på vft :n var det som en slags skyddad 
verkstad och de sa fortfarande att du som ska bli bildlärare – men jag ska ju inte bli bildlärare. 
Man får förklara sig det är inte så glasklart där ute. Hade det funnits en bildlärarutbildning 
hade jag nog valt den istället.  
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Det kommer att ta tid att bygga något nytt. Det ställs ofta frågor och kommentarer som: - 

Vad ska de undervisa i?; - Hur ska de kunna undervisa på ”Högstadiet”?; - I ”förskolan” 

och i de ”lägre åldrarna” går det nog bra. Detta syns i KME studenternas val av 

sidoämnen där jag i fem av nio svar utläser att de valt sidoämnen som innehållsmässigt 

ligger nära skolans ämnen. 
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                                                      Slutdiskussion 

 

 

 3.1 Slutsatser 
 KME ämnets position i förhållande till visioner och traditioner 

Syftet med de två undersökningarna är att visa på de möjligheter och hinder som uppstår 

när KME – studenterna konstruerar sig som blivande KME – lärare och vad ett brett 

kulturpedagogiskt ämne utan självklar ämnestillhörighet i dagens skola kan betyda för 

skolan som kulturinstitution.  

Att starta ett helt nytt huvudämne utan en naturlig skolämnestradition är problematiskt 

eftersom nästan alla som bor i Sverige, även de som inte arbetar inom utbildningssektorn 

har föreställningar både om ämnena bild, musik och slöjd och om de olika professionerna 

mot förskola, skola och fritidshem. Detta gäller våra studenter som söker till KME – 

utbildningen, personalen ute på partnerområdena där studenterna placeras under sin vft 

samt de barn och föräldrar som de kommer i kontakt med där. Detta gäller även oss 

lärarutbildare som varit med och skrivit fram och de som undervisar i det nya huvudämnet 

KME. Vi är ju inga KME -lärare utan alla specialister på sina områden vilket kan medföra 

en begränsad insikt såväl i de andra ”estetiska” ämnenas karaktärer som i deras olika 

traditioner och synsätt på ämneskunskap och undervisning.  

För varje antagning av studenter så är KME - ämnet nytt och måste därför ständigt ställas 

i relation till de föreställningar som studenterna är bärare av när det gäller de estetiska 

skolämnena och de olika professionerna utifrån en lång tradition. Min studie visar på att 

det är utifrån dessa föreställningar och referensramar som studenterna försöker förstå och 

tolka det nya huvudämnet KME.  

 

Utvärdering av mina undersökningar 
Jag har nått mitt syfte med mina undersökningar och fått svar på alla mina frågeställningar, dock är några 

mer uttömmande andra ytligare. Dessa svar leder till nya fördjupade frågor kring förskolans, skolans och 

fritidshemmets roll som kulturinstitution i dagens samhälle och vad ett nytt huvudämne som KME kan 

komma att betyda för förnyelse och utveckling av de samma. Jag finner att de båda studierna har 

kompletterat varandra då de i jämförelse ibland har förstärkt min tolkning och ibland har visat på skillnader 

mellan vad de kommunicerar. 
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Lärarutbildarnas två parallella konstruktioner, dels av sig själva som blivande KME 

– lärarutbildare och dels av huvudämnet KME. 

De flesta av oss som är lärarutbildare i huvudämnet KME har i vårt konstruktionsarbete 

till blivande KME – lärarutbildare brottats med liknande frågor som studenterna gör under 

deras konstruktioner av sig själva som blivande KME – lärare. Detta är en ständigt 

pågående process som är viktig dels för hur vi agerar i mötet med studenterna men också 

för hur vi tolkar kursplanerna och genomför kurserna i den hft. Detta är ett arbete som 

fortfarande pågår både inom KME men också i mötet med både mentorer och våra 

kolleger från övriga huvudämnen på lärarutbildningen. Nu har vi kommit så långt att det 

lärarlag som arbetar mest inom KME börjar få en samsyn när det gäller tolkningen av 

innehållet i KME:s plattformstext. Vi börjar också acceptera de olika estetiska språkens 

skilda förutsättningar när det gäller produktion och kommunikation. Det händer ändå att 

det fortfarande uttryckts en oro över att de olika ämnena förlorar sitt ämnesdjup i KME.  

Vi som undervisar i huvudämnet KME är ju inga KME -lärare utan är alla specialister på 

våra egna områden. Detta kan ibland medföra en begränsad insikt i de andra ”estetiska” 

ämnenas karaktärer. Vi som arbetar i huvudämnet KME har haft en lång process för att 

identifiera skillnader och likheter i våra förhållningssätt för att finna vägar att samarbeta 

på utifrån visionerna med huvudämnet KME. Denna process fortgår ständigt. 

 

Jag gjorde en jämförelse av kursplanerna för bild, musik och slöjd utifrån LPO 94 och 

Kursplaner och betygskriterier 2000 för att identifiera likheter och skillnader mellan dessa 

ämnen. Jag fokuserade på dessa skolämnes olika karaktär och deras förhållande till 

begreppen språk och kommunikation eftersom vi ser huvudämnet KME som ett 

språkämne utifrån ett vidgat textbegrepp. I den jämförelsen fick jag syn på några av dessa 

ämnens olika synsätt och traditioner som vi i egenskap av ämneslärare bar och fortfarande 

bär med oss in i konstruktionen av huvudämnet KME. 

Ämnena bild och slöjd har enligt dessa texter det gemensamt att man i produktionsfasen 

blir förtrogen med olika material, utvecklar förmågan till eget skapande och den 

kommunikativa förmågan. Arbetena ska också förankras i olika kulturella sammanhang. 

Däremot läser jag slöjden som bevarande av traditioner medan bilden utmanar till egna 

ställningstaganden och prövande av egna åsikter. Slöjden står för nyttotänkande och 

samhällsanpassning. Visserligen uppmanar slöjden till nytänkande och nyskapande, men 

då utifrån slöjdtraditionerna.  
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Musiken har en viktig roll för gemenskap och ska verka för ämnes och stadieövergripande 

arbete. Det ska också främja musikintresset utanför skoltiden. Det blev tydligt för mig att 

musikämnet i större utsträckning än de övriga estetiska ämnena byggde på övande och 

reproduktion. Musikämnet utgår från eleven och hans/hennes identitetsbyggande. Detta 

nämns inte alls i bildens och slöjdens kursplaner. Det gör inte heller gemenskapen. När 

det gäller bild och slöjdämnet ser jag en del likheter när det gäller elevernas egna 

produktioner, där man i båda dessa ämnen ofta har en produkt kvar som man kan 

återkomma till i olika syften, medan musik och dramaproduktioner oftare handlar om en 

performance i rummet här och nu. Gemensamt har de tre ämnena dock begreppen lusten 

och skapandet. Att ta steget fullt ut och betrakta dem som språkämne är däremot invecklat 

eftersom de har olika förhållande till begreppen språk och kommunikation. Redan i Lgr 

80 är det tydligt att man ser bild som ett språk och under målen står att eleverna ”ska bli 

medvetna om bilden som språk och vänja sig vid att använda bildspråket som ett viktigt 

kommunikationsmedel vid sidan av att tala, läsa och skriva.” 30 Nuvarande formuleringar 

kring begreppen språk och kommunikation i kursplanen för bild lyder (Kursplaner och 

betygskriterier 2000):31 ”Mediernas integrering av bilder, ord och ljud spinner en väv av 

betydelser och skapar mening som bidrar till att påverka seendet” och ”Bilder uppträder i 

samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal, text och musik inom ramen för 

ett vidgat textbegrepp”.32  Här finns tydliga kopplingar till både svensk- och musikämnet. 

I Lgr 80 benämns slöjdämnets språklighet med ordet kommunikation i följande 

sammanhang ”Slöjdundervisningen skall utveckla elevernas kommunikationsfärdigheter, 

framför allt i att räkna och i att göra och läsa ritningar.” 33 När det gäller slöjdämnets 

språklighet så ligger den utanför själva slöjdprocessen.  

I musikens kursplan står det om musiken som redskap för bland annat ”gestaltning och 

förmedling av idéer och tankar”.34 Sist i texten kan man läsa: ”Musik är också ett 

gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt underlättar integration 

och samverkan i skola och samhälle”.35 Det är bara i denna sista mening som musikämnet 

tycks se sig som ett språk, i övrigt beskriver musiken sig som en uttrycksform.  

Drama har ingen egen kursplan eftersom det inte är ett ämne i skolan, men nämns i 

kursplanen för svenska. I denna kursplan har även dramats plats inom svenskämnet tonats 
                                                           
30 Läroplan för grundskolan.(1980): Lgr 80. Skolöverstyrelsen och Allmänna förlaget. s. 26-27 
31 Grundskolan (2000): Kursplaner och betygskriterier 2000. Skolverket och Fritzes. s. 9-10 
32 Ibid., s. 8-12 
33 Ibid., s. 91-95 
34 Ibid., s. 42-45  
35 Ibid., s. 44  
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ner betydligt. Det nämns bara en gång och då som ett av flera olika sätt att bearbeta texter. 

När det gäller synen på dessa ämnen som språk ligger bild- och svenskämnet närmast 

varandra, och i svenskans kursplan är det också bara bilden som nämns när det gäller det 

vidgade textbegreppet.36 ”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära 

läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. 

Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat 

textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder”.37

 

Förutom olika ämnestraditioner så har vi lärarutbildare inom KME olika yrkestraditioner. 

Några har sin bakgrund i lärarutbildningen mot grundskolan med en tonvikt på 

ämnestänkande och ett för eleverna reproducerande lärande medan andra har sin bakgrund 

i förskollärare- och fritidspedagogutbildningen där man i större utsträckning sätter barnet i 

centrum och även lovordar det fria barnet. 

Det är mot dessa traditioner som även vi lärarutbildare måste förstå och tolka vad KME 

är och kan vara för att kunna bidra till utvecklingen av huvudämnet. Detta för att 

Huvudämnet KME inte ska kunna ses som enbart ett arbetssätt utan kunna bli ett ämne 

med huvudämnes- och kursstrukturer, där teori och praktik interagerar i sammanhållna 

arbetsformer.  

 

 

3.2 Framåtblickar 
Jag ser hoppfullt på huvudämnet KME och dess potential att kunna åstadkomma 

förändring i dagens skola, där våra studenter och vi lärarutbildare tillsammans ska kunna 

bidra till diskussion ute i skolorna kring lärarutbildningens visioner med det nya 

huvudämnet KME och dess förhållande till rådande ämnes- och yrkestraditioner. Det 

faktum att det utbildas KME – lärare som i sin examen har valt olika kombinationer av 

åldersspår i sin behörighet, exempelvis förskola och grundskolans tidigare skolår, vilket är 

en ny utbildningskonstruktion som på sikt bör bidra till diskussioner om de olika 

yrkestraditionernas syn på barn och lärande. Min förhoppning är att KME kan vara en av 

vägarna till en ny syn på barn och lärande och ser likheter med den syn som Gunilla 

Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi formulerar i boken Förskola och skola – om två 

                                                           
36 Ibid., s. 98 
37 Ibid., s. 98 

 44



skilda traditioner och visionen om en mötesplats. Mötesplatsen i det här sammanhanget är 

ett nytt synsätt på barn: ”Barnet som kultur- och kunskapsskapare”.38   

Detta är ett arbete som troligtvis kommer att ske över en längre tid eftersom förskolans, 

fritidshemmets och skolans yrkes- och ämnestraditioner har växt sig starka under många 

år. Dock har KME – studenterna redan börjat ta plats på skolans arena och börjar utmana 

skolans roll som kulturinstitution genom samtal och förhandlingar. Kanske kan KME 

bidra till att, som Ulla Lind och Kerstin Borhagen uttrycker det, ”skapa rum för idéer, 

samtal och eftertanke”.39

 

Studenterna från första antagningens studenter är klara med sin utbildning och är på väg 

ut att arbeta som förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger i olika kombinationer 

av åldersspår och professioner. Det framgår både genom mina undersökningar men främst 

från mina spontana samtal med KME – studenter att de tänker olika kring sina 

behörigheter när det gäller åldersspår och därmed blivande yrkesroller. Flera ser sig som 

en slags klasslärare i grundskolans tidigare skolår och läser så många sidoämneskurser 

som möjligt främst i kärnämnena för att få en så stor ämnesbredd som möjligt som de kan 

kombinera med KME:s arbetssätt. Några tänker sig en framtid som ämneslärare på 

grundskolans senare skolår och vill genom sidoämnet specialisera sig på ett estetiskt 

skolämne, exempelvis bild.  

Andra vill bli en kombinerad förskollärare och lärare i grundskolans tidigare år och 

ytterligare andra vill kombinera grundskolans tidigare skolår och/eller grundskolans 

senare skolår med fritidspedagogens yrkesroll. Ett fåtal tänker sig att de genom behörighet 

i många åldersspår kan bli en specialist i KME eller på en del av KME – ämnet, 

exempelvis på digitala medier och möta barn från förskola till grundskolans senare skolår.  

Vad som händer med dem och deras roller som KME – lärare i mötet med elever, kolleger 

och rektorer och om eller hur de kommer att påverka skolan som kulturinstitution kommer 

att bli viktiga frågor för vårt arbete med utvecklingen av huvudämnet KME framöver. 

Min förhoppning är att jag med avstamp i detta arbete kommer att få möjlighet att göra en 

uppföljning genom etnografiskt inspirerade dokumentationer ute på skolor där man har 

anställt KME – lärare. 

 
                                                           
38 Dahlberg, G. och Lenz Taguchi, H. (2003): Förskola och skola – om två skilda traditioner och visionen om en 

mötesplats. Stockholm: HLS förlag. s. 21-38 
39 Lind, U. och Borhagen, K. (2001): Perspektiv på Kultur för lust och lärande. Stockholm: Skolverket. s. 54 
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                                                                                                                                               Bilaga 2. 

 

Denotativ beskrivning på del -tecken nivå av gruppfolder A:s framsida 

 

Folderns framsida består av en bild med två rader inlagd text. Runt bilden finns en halv 

centimeter bred vit kant. Det är en stående bild. Den är 15 cm bred och 21 cm hög. Det är 

en svartvit fotografisk bild med gråskala. Mot en gråmelerad bakgrund av nyanser från 

vitt till mörkgrått avtecknar sig en svart ringformad yta. Ringens ytterform är beskuren av 

bildutsnittet både sidledes och upptill. Det är bara i ringens nedre kant som man delvis 

kan skymta dess yttre form. Ringen formation upptar fyra femtedelar av bilden. Den är 

delvis skymd av texten ”KME”, som är skriven med versaler i vita blockbokstäver. Denna 

text börjar en halv cm in från bildens vänstra kant och har nedre delen av ringformen och 

ringens bakgrund som sin fond. Av ringens bakgrund syns en liten triangel i bildens högra 

hörn, fältet under den undre ringformen och en form som upptill, tre centimeter ned från 

bildens överkant tecknar formen av ringens hål. Nertill har hålet en oregelbunden form av 

tre nedåtvända bågar som fortsätter med ännu en båge till vänster som med en ljusgrå linje 

avtecknar sig mot ringens yta och beskärs av bildens vänstra ytterkant. På ringens 

motsatta sida finns två böjda nästan lodräta linjeformer med oregelbundna mellangrå 

nyansskillnader. I höjdled upptar ringens hål på bredaste stället sju centimeter och på det 

högsta fyra centimeter. Längst ner på bilden finns texten ”Nya perspektiv” skriven med 

första n: et som versal och övriga bokstäver som gemena och i vita blockbokstäver.  

Bakgrunden består av fjorton lodräta smala fält mellan en millimeter och en centimeter i 

bredd. Deras Ytterkanter är något oregelbundna och fälten är mönstrade av avlånga 

fläckformar. På de bredare fälten ser man en nyansskiftning från att de är melerade i vitt 

och ljusgrått längst till vänster till att de längst till höger har nyanser mellan mellangrått 

och mörkgrått. Längst ner till vänster i bilden ser man två vinklade smala fält åtta 

millimeter breda som gränslar bildens hörna och går diagonalt in i bilden i riktning mot 

varandra men döljs av ringens ytterform och av bokstaven K. Fältet längst till vänster har 

nyansskillnader som följer fältets riktning och det ett randat mönster från ljus till 

mörkgrått, Det högra av dessa två fält är jämnt mörkgrått. 
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 Längst ner i bilden är bakgrunden betydligt mörkare och består av en mörkgrå melerad 

yta genombruten av ljusare fläckar. För övrigt är mellanrummen mellan dessa smala fält 

ljusgråa och vita med ett oregelbundet mönster av tunna linjer och fläckformationer i 

olika gråa nyanser. Bågarna i hålet, både den till höger och till vänster är mycket mört grå 

med något ljusare nyans ut mot respektive bildkant. Mellan dessa bågar lite beskuren av 

den till höger syns den tredje bågen som en del av en stående oval. Denna oval är vit 

längst till vänster och tonar ner till ljusgrå längst till höger. Längst upp på ovalen finns en 

böjd bandform med ett tätt mönster av tunna lodräta linjer och under detta ett tunnare 

mörkgrått fält i samma form. Längre ner finns två mörkare oregelbundna fält och mitt 

emellan dem sticker en triangelformad båge upp med två små mörkgrå fält, på rad under 

finns två mindre bågar med ett liggande mörkgrått ovalt fält emellan. Den stående ovalen 

avslutas med en utdragen kulle som är något mörkare nedtill. Under ovalen syns ett 

mörkgrått och ett vitt liggande band som ligger tätt tillsammans om en halv centimeter 

vardera i bredd. 

 

 

Denotation på tecken nivå 

 

Bakgrunden i bilden består av furuträd som står glest mot en ljus himmel, mot denna 

bakgrund avtecknar sig ett däck som en svart siluett, vi ser det snett underifrån och 

däckets yttercirkel upptar fyra femtedelar av bildens höjd. Genom däckets hål syns 

bakgrunden av trädstammar mot himmel i den övre halvan och ett barn underifrån i den 

nedre halvan av hålet. Barnets ansikte med lugg syns lite ovanför och emellan barnets 

knän. Barnet tittar ner på mig som betraktare genom hålet i däcket. Ansiktet är vridet 

något åt vänster. Följer man barnets skenben ner mot betraktaren så avslutas de i bilden 

stora fotsulor som nästan sammansmälter med däckets svarta färg. 
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Denotativ beskrivning av folder: B. 

 

Det är en liggande bild. Denna folder består till största delen av dess vita papper. På det 

avtecknar sig ett system av svart, röd och blåfärjade linjer. De flesta är horisontella medan 

några är lodräta. Om jag läser från vänster till höger så utgår de blåaktiga linjerna från 

fyra i höjdled liggande svarta u- formade klykor. Dessa blå linjer bildar mönster av 

fyrkanter på väg till de i bilden centralt belägna cirklarna som består av en större yttre 

cirkel med små cirklar jämnt fördelade och numrerade från 1-12 där ettan ligger på 

cirkelns underkant lite förskjutet åt vänster sett från en i cirkeln centrum placerad lodlinje. 

Den mindre cirkeln ligger mitt i den stora och den har tre små cirklar fördelade på sin 

ring, två av dem är förbundna med svarta linjer med en svart linje ritad kvadrat under 

cirklarna som det står kme i med gemena bokstäver, också de i svart. Den tredje cirkeln 

och cirklarna 9, 10, 11, 12 och 1 är i huvudsak horisontella och leder ut till fyra punkter i 

folderns högersida . De har en svart ytterring med röd mitt. Dessa är i sin tur anslutna till 

en svart i huvudsak lodrät linje. I den tredje av den inre cirkelns små cirklar utgår en röd 

linje som först är horisontell men efter en tredjedel viker av nittio grader uppåt och 

övergår till att vara en lodrät linje. Här ligger den sista biten parallellt med en svart linje, 

den som därunder band samman de svart röda punkterna. Till vänster om dessa parallella 

linjer finns ett svart plustecken och till höger ett svart minustecken och efter det står 

texten: ” kopplar du?” Bildens dubbla cirkel ligger mitt i bilden i höjdled men något 

förskjutet åt vänster i sidled. Den är lite större en tredjedel av bildens höjd och cirka en 

fjärdedel av bildens bredd. Längst ner till vänster i bilden står texten:  

”diskussionsunderlag sammanställt av studenter på kme programmet malmö lut, våren 

2005.” 
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2:1 Kultur, medier och 
estetiska uttrycksformer

Vad är KME? - Presentation 
t.ex. i folderform.

Begreppsfördjupning med hjälp 
av auditiv, visuell och 

kinestetisk kommunikation, 
produktion/reception samt 

skriven text.
Grupp processer redovisas i 

skriven PM
Introduktion av arbete med kurs-

och Utbildningsportfolio

2:2  KME-pedagogiskt 
arbete i förskola 

och skola
Didaktisering av

estetiska uttrycksformer
i skolprojekt 

som dokumenteras i 
rapportform.

Didaktisk frågeställning 
undersöks i analytisk text.

Juridik/etik
Kunskapssyn och 

pedagogiska 
förhållningssätt.
Styrdokument

Åldersspår
Utbildningsportfolion 

ska vara påbörjad

3:1 Barns 
språkutveckling i 

en flerspråkig lärmiljö
Vad är språklig medvetenhet?

Fallstudier bearbetas utifrån
ett utvidgat textbegrepp.

Estetiska uttrycksformer 
och verbalt språk.

Mediebegreppet fördjupas  och didaktiseras
Metoder för läs- o skrivutveckling.

Sv 2-perspektiv
Loggbok, novellskrivande,

jobbansökan, digitalt berättande
Studiebesök 
Åldersspår

3:2 Multimodala möten 
i förskola och skola

Mötet med den andre
Kulturbegreppet

bearbetas genom arbete med
porträtt, intervju,

etnografisk dokumentation och 
gestaltas genom multimodala möten

Att samtala
utvecklingssamtal-

responsgivning-bedömning
konflikt-konflikthantering

B-uppsats utifrån arbetet med temat
perspektiven genus, etnicitet, klass

opponering 
Åldersspår 

4:2 Iscensättning av  estetiska läroprocesser -
projektledarskap i förskola och skola

Kulturprojekt i VFT-verksamhet eller i andra 
verksamheter med barn och unga

Fokus på frågor som berörts i kurs 4.1. 
Didaktiska val av ämnesinnehåll och 

funktionella uttrycksformer
Projektledarskap och bedömning.
”Den reflekterande praktikern”

”Rummet - Den tredje pedagogen”
Projektrapport skrivs av 140 p studenter

Text som fördjupar estetikbegreppet skrivs 
av 180 p studenter som förberedelse för 5.1

Åldersspår
Utbildningsportfolions innehåll bedöms 

för 140 p studenter

1:a term
inen

Huvudämnesstudier KME

4:1 Gestaltning av samhällsvetenskapliga 
och naturvetenskapliga kunskapsområden

Mötet med det andra
Det kulturskapade rummet 

Estetiska, samhälls- och naturvetenskapliga 
perspektiv 

Förståelse av och möjligheter att påverka 
villkoren för en global hållbar utveckling

Observation och undersökning
Gestaltning i  en multimodal föreställning 

som iscensätter rum eller miljöer. 
Digitala och analoga gestaltningar samspelar

Kollektivt processprotokoll 
Personlig betraktelse (essä) 

Utbildningsportfolions layout bedöms

9/2 2006

Sidoäm
nen
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