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ABSTRACT 
 

Syftet var att undersöka användningen av information- och kommunikationsteknologi (IKT) på två 

svenska museer och dess betydelse för museipedagogernas yrkesutövning. Utifrån detta skapades tre 

frågeställningar som berörde huruvida museerna har en strategi för användningen av IKT, om 

museipedagogerna anser att IKT fungerar som ett stöd och i så fall på vilket vis samt hur deras 

kompetensutveckling i att använda IKT ter sig. Datainsamlingsmetoden var semistrukterad intervju 

och resultatet analyserades via en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att museipedagogerna 

ser flera fördelar med IKT framförallt när det gäller att tillgängliggöra och förmedla utställningarnas 

innehåll och budskap på ett lustfyllt och mer engagerande sätt för att möjliggöra fördjupad kunskap 

hos besökarna. Vidare framkom att museerna saknar tydliga strategier för användningen av IKT vilket 

kan kopplas till museipedagogernas önskan om fördjupad kompetens i att använda IKT i allmänhet 

och de möjligheter som olika typer av IKT-verktyg erbjuder i synnerhet. Skulle syftet med 

användingen av IKT finnas specificerat i en strategi skulle det troligtvis vara lättare att hitta och 

implementera de mest lämpade IKT-verktygen för olika museipedagogsrelaterade verksamheter samt 

identifiera områden för kompetensutveckling.  

Keywords: museipedagogik, pedagogik, information- och kommunikationsteknologi, lärande   
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BAKGRUND 
 

Information- och kommunikationsteknologi (IKT) har blivit vanligt förekommande i vårt 

samhälle både på arbetsplatser, skolor och i offentliga miljöer såsom museer, där teknologin 

medierar information på nya och innovativa sätt (Näringsdepartementet, 2011). Då IKT är 

under ständig utveckling gäller det för museer att hålla sig uppdaterade och tillhandahålla 

modern IKT för att fånga och upprätthålla intresset för museernas utbud. Pujol-Tost (2011, s. 

63) nämner tre centrala egenskaper för de typer av IKT som bör tillhandahållas på museer av 

idag. Den första egenskapen avser de beräknings- och simuleringstekniska
1
 möjligheter som 

IKT bär med sig till exempel i termer av multimodalitet. Därtill användningen av bilder på 

objekt från olika historiska epoker och platser som annars hade varit svåra att visa upp. Detta 

innebär att det går att representera olika diskursiva förståelser för ett och samma objekt vilket 

bidrar till att olika perspektiv kan framträda och diskuteras. Den andra egenskapen som Pujol-

Tost pekar ut är interaktivitet. Forskningsstudier har visat att ett aktivt, självkontrollerat och 

kollaborativt utforskande av digitalt innehåll främjar lärandet och därutöver att ett förhöjt och 

aktivt deltagande hos besökarna bidrar till deras identitets- och meningsskapande i 

museimiljön. Den tredje egenskapen är den variationsrikedom som möjliggörs genom 

användandet av IKT. Typer av IKT i museimiljö kan exempelvis vara besökarens egen 

smarttelefon som kan användas för att få ytterligare information om ett konstverk eller en 

konstnär. Detta sker genom att besökaren skannar en så kallad ”QR-kod”
2
 med smarttelefonen 

vilket är förekommande på exempelvis Liljevalchs konsthall i Stockholm. Det kan också ta 

formen av en interaktiv läsplatta där besökaren kan välja vilket objekt som denne vill veta mer 

om genom att skrolla bland bilder på skärmen. Detta är något som till exempel Victoria and 

Albert Museum i London använder sig av.  

 

 

Det finns flera organ som på uppdrag av internationella organisationer och statliga 

myndigheter utför studier och rapporter över användningen av IKT inom olika områden. Ett 

prioriterat område är digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av 

kulturarvet. Det finns statliga riktlinjer för hur Sverige ska möta de IT-politiska målen i syfte 

att Sverige ska bli ledande inom detta område både nationellt och internationellt 

                                                           
1
 Eng. ”computational virtuality” (Pujol-Tost, 2011, s. 63) 

2
 Kod som används i digitala och trycka medier. Koden skannas med hjälp av smarttelefon och innehåller länk 

till webbsida. (Aldén & Strömbäck, 2012) 
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(Kulturdepartementet, 2011). I ”Digital agenda för Sverige” står att läsa; ”I det internationella 

utvecklingssamarbetet är det viktigt att Sverige bidrar till att förbättra tillgången till och 

nyttjandet av it i syfte att öka kunskap, frihet, kapacitet, informationsspridning och deltagande 

utan hänsyn till fysiska gränser.” (Näringsdepartementet, 2011, s. 14). Som institutioner för 

kunskap och samhällsbildning spelar museer en betydande roll i att erbjuda modern IKT när 

det gäller tillgängliggörande av information. Med detta som bakgrund är i föreliggande 

kandidatuppsats fokus riktat på att studera museipedagoger och betydelsen av IKT för deras 

yrkesutövning. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet är att undersöka på vilket sätt IKT används på två svenska museer och dess betydelse 

för museipedagogernas yrkesutövning. För att kunna besvara syftet har följande tre 

frågeställningar skapats: 

- Har museet en strategi för hur museipedagogerna ska använda IKT och hur 

genomsyrar den i så fall deras yrkesutövning? 

- Stöttar, och om i så fall på vilket vis, IKT museipedagogerna vad gäller att främja 

besökarnas lärande och kunskapsutveckling relativt utställningarnas innehåll och 

budskap?  

- Hur, och med vilket innehåll, sker museipedagogernas kompetensutveckling avseende 

användning av IKT i sin yrkesprofession? 
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TIDIGARE FORSKNING 
 

Forskningen om museipedagogik i Sverige förefaller vara tämligen begränsad om man jämför 

internationellt och i synnerhet med USA som tycks ha kommit långt när det gäller ”museum 

studies” eller museologi
3
 vilket är den svenska benämningen (Insulander, 2005, s. 15). Detta 

är något som Insulander framhåller i sin forskningsöversikt ”Museer och lärande” där hon 

hävdar att den svenska forskningen om lärande på museer ”har varit i det närmaste obefintlig” 

(2005, s. 6). Därför visade det sig vara en utmaning att hitta svenska studier och även 

internationella som är direkt relaterade till museipedagogik. I dagsläget framträder Insulander 

som en av de ledande forskarna på området och hon har författat flera titlar som 

huvudsakligen rör lärande och meningsskapande ur ett didaktiskt perspektiv (Insulander, 

2008; Insulander 2010). Insulanders (2005) kartläggning av svensk och internationell 

forskning från 1995 och framåt ger en god överblick över de perspektiv på lärande som varit 

rådande, ledande forskare på området och vedertagna forskningsmetoder. Insulander beskriver 

hur det har skett ett perspektivskifte när det gäller teorier om lärande; från behaviorismen till 

konstruktivismen till det sociokulturella perspektivet som är mest använt idag. Vidare ger hon 

förslag på framtida områden inom forskning fokuserad på museiverksamhet där ny teknik 

nämns som ett viktigt område. En av frågorna hon tar upp är ”Den nya tekniken och dess 

betydelse i kommunikationen med och mellan besökarna”. Museernas kommunikation med 

besökarna är också ett betydelsefullt utvecklingsområde och Insulanders frågeställning ovan 

inbegriper båda dessa områden. I föreliggande undersökning är intresset riktat mot 

användningen av IKT på några svenska museer och huruvida museipedagogerna upplever att 

IKT fungerar som stöd i deras arbete med att förmedla utställningarnas innehåll och budskap 

till besökarna.  

 

I avhandlingen ”Tinget, rummet, besökaren” (2010) har Insulander undersökt 

meningsskapande på museer och behandlar olika kommunikationsprocesser som sker på 

denna arena för lärande. Hon intar ett multimodalt perspektiv på lärande vilket innebär att 

semiotiska resurser i form av text och olika former av media som används i ett kommunikativt 

syfte tillämpas för att undersöka meningsskapande på museer (ibid.). Som metod användes 

videodokumentation av museibesökarna samt deras egna digitala fotografier och tecknade 

                                                           
3
 Inbegriper även museipedagogik (Smeds, 2007). 



8 

 

kartor. Insulander gjorde sedan intervjuer med besökarna om dessa i syfte att undersöka hur 

besökarna själva tolkade och åskådliggjorde sitt museibesök: Hon fann att besökarna skapar 

nya semiotiska tecken genom deras egna representationer av utställningarna vilket i sin tur ger 

nya möjligheter till meningsskapande. Insulander (2008) medverkar även i antologin ”Design 

för lärande” till vilken hon skrivit ett bidrag som handlar om hur en utställnings didaktiska 

design påverkar besökaren i termer av lärande. Denna påverkan analyseras bland annat ur ett 

multimodalt perspektiv då både museilärare och elever använder sig av olika 

kommunikationsformer för att gestalta tankeprocesser (ibid.). I samma antologi finns ett 

kapitel av Kahr-Højland (2008) som beskriver en utställning där besökarens egen smarttelefon 

fungerar som ett substitut för museernas traditionella glasmontrar där föremål visas vilket 

uppmuntrar besökaren till att bli mer delaktig och reflekterande. Båda bidrag i antologin 

fokuserar kommunikation på museer och vilken betydelse det har för besökarens lärande och 

meningsskapande (ibid.). 

 

I en forskningsstudie utförd vid Göteborgs universitet undersöktes hur museibesökare på 

Göteborgs naturhistoriska museum använde den sociala fotoapplikationen för smarttelefoner 

Instagram vid sitt besök (Weilenmann, Hillman & Jungselius, 2013). Weilenmann et al. 

delade in fotografierna i två kategorier: 123 fotografier som var publikt tillgängliga i 

Instagram och 99 fotografier som var tagna av 16 individer som rekryterats specifikt för 

studien. Personerna i den sistnämnda kategorin intervjuades om deras fotograferingsvanor när 

det gäller Instagram, både när det gäller privat bruk och vid museibesöket. Studien visade att 

museibesökarnas sätt att välja ut ett objekt, skriva en bildtext och eventuellt kategorisera den 

med hashtaggar
4
 medförde att de skapade andra narrativer eller andra sätt att förmedla 

innehållet i utställningarna. Ett exempel är hur en deltagare i studien valde att endast 

fotografera olika kattdjur i utställningarna vilket gav upphov till en ny kategorisering som inte 

ingick i den ursprungliga utställningsdesignen. Detta blir ett sätt för deltagarna att 

åskådliggöra och skapa mening i sitt museibesök. Instagram kan dock även fungera som ett 

funktionellt verktyg för museer som vill veta mer om sina besökares intressen och 

orienteringsmönster i museet. Genom att studera fotografier som hashtaggats eller geotaggats
5
 

vid museet går det exempelvis att få reda på vilka objekt som är mest populära och ta del av 

                                                           
4
 ”Hashtagg = Digital märkning med nummertecken (#) framför ett ord, främst använd för att strukturera ämnen 

och kategorier inom sociala medier.” (Nationalencyklopedin, 2014). 
5
 ”Geopositionering = geotaggning, teknik som möjliggör geografisk platsangivelse för digitala data genom 

utnyttjande av GPS.” (ibid.) 
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besökarnas tankar om utställningarna i deras kommunikation med andra användare. Detta 

gäller även för andra liknande sociala medier såsom Twitter och Facebook (ibid.).  

 

När det gäller IKT i förhållande till museipedagogik förefaller de flesta studier vara inriktade 

på de tekniska aspekterna såsom design och implementering samt besökarnas 

användningsmönster (Carreras & Ruis, 2011; Pujol-Tost, 2011; Insulander, 2010). Ett annat 

område som behandlas inom detta forskningsfält är e-lärande vilket innefattar museernas 

kommunikation via internet t.ex. i sociala medier och i de läranderesurser för besökare som 

erbjuds där (Insulander, 2005). UNESCO Institute for Information Technologies in Education 

(IITE) är en del av organisationen UNESCO och verkar för att främja digital kompetens inom 

utbildningsväsendet över hela världen. Enligt rapporten ”DIGICOMP: A Framework for 

Developing and Understanding Digital Competence in Europe” utförd på uppdrag av EU-

kommissionen (Ferrari, 2013), innebär digital kompetens att kunna inta ett kritiskt 

förhållningssätt till information i digitala miljöer, kunna kommunicera och producera innehåll 

med hjälp av digitala verktyg och att kunna vidta säkerhetsåtgärder för att skydda privata 

uppgifter. Vidare uppmärksammas att kunna applicera lämpliga digitala verktyg till rätt 

ändamål och även att förhöja sin egen och andras digitala kompetens. UNESCO 

tillhandahåller programverksamhet och ett stort antal experter på området som erbjuder 

konsultation vid utformning och implementering av IKT inom olika utbildningsformer. 

UNESCO, som är en del av FN-organet, är en organisation av stor betydelse då de verkar för 

fred och utveckling genom att skapa nätverk mellan länder. Ett av UNESCOs huvudområden 

är varje barns rätt till utbildning. UNESCO listar även internets roll som ett fokusområde 

(IITE, 2014). I IITE:s senaste rapport (ett så kallat ”Policy brief”) identifieras ett antal 

problem när det gäller användningen av IKT inom museipedagogik. Ett problem med särskild 

relevans i föreliggande uppsats uttrycks i termer av att: ”There is a gap between public 

expectations from ICTs, their state of the art, and actual ICT skills of museum employees.” 

(IITE, 2011, s. 9). Rapporten pekar på ett behov för museer att arbeta med IKT för att locka 

en yngre publik än den som idag är överrepresenterad på museer vilket är åldersgruppen 31-

60. Detta enligt en undersökning som gjordes på två museer i Schweiz på uppdrag av 

organisationen LEM (2013). Enligt Pujol-Tost (2011) kan införandet av IKT bidra till att 

bryta fördomar om museer som elitistiska och auktoritativa och därutöver erbjuda besökaren 

en mer interaktiv upplevelse med möjlighet till ökat menings- och identitetsskapande.  



10 

 

Vid Pedagogiska institutet på Universitetet i Oslo pågår, till och med december 2014, 

projektet MIRACLE (Mixed Reality Interactions Across Contexts of Learning) som syftar till 

att överbrygga gapet mellan lärandeaktiviteter med stöd av IKT som sker både i skolan och 

naturvetenskapligt inriktade museer (Jahreie & Krange, 2011). I Jahreie och Kranges studie 

beskrivs hur en grupp tillsattes bestående av medlemmar från olika discipliner såsom forskare 

inom lärande, anställda vid ett museum med naturvetenskaplig profil, utställningsarkitekter 

samt datavetare och interaktionsdesigners. Målet var att nå en gemensam utgångspunkt för 

hur användningen av IKT kan vara ett stöd i lärande- och meningsskapandet hos skolelever 

och hur IKT kan knyta samman museiupplevelsen och skolkontexten. Samtliga medlemmar 

var överens om att emotionell delaktighet är viktigt för att öka elevernas intresse och 

konceptuella förståelse för naturvetenskap. Utställningsmiljön och IKT-verktygen har som 

syfte att väcka känslor och engagera eleverna. Samtidigt betonas att emotionell delaktighet i 

utställningarna inte är tillräckligt för att konceptuellt lärande ska äga rum utan menar att 

erfarenheterna från besöket måste diskuteras och reflekteras över när eleverna kommer 

tillbaka till skolmiljön. Undersökningen visade vidare att skolorna är dåligt förberedda inför 

museibesöket och att det saknas uppföljning och utvärdering av elevernas upplevelser efter 

besöket. Ett exempel på hur IKT kan användas för att bidra till elevernas lärande är den 

sociala plattformen Twitter. Eleverna kan använda iPads till att skriva små anteckningar om 

lärandeaktiviteter utförda på museet som publiceras på Twitter och som sedan kan nyttjas när 

de är tillbaka på skolan och ska skriva ett arbete eller göra en presentation om ett 

naturvetenskapligt fenomen (International Innovation, 2013, mars).  

 

The New Media Consortium är en organisation med uppdraget att bevaka utvecklingen av ny 

IKT och dess eventuella påverkan på olika arenor för lärande samt hur IKT kan användas 

inom dessa. I rapporten ”NMC Report 2013: Museum Edition” (Johnson et al., 2013) har en 

grupp på 44 personer med bakgrund inom olika områden i museisektorn rangordnat 

teknologier som förväntas implementeras inom ett år, två till tre år respektive fem år. Till en 

början beskrivs varje IKT-verktygs funktioner därefter förklaras dess relevans i en 

museikontext och det ges konkreta exempel på hur olika museer använder IKT-verktyget i 

dagsläget. Vidare ges förlag på vad museerna bör tänka på när det gäller implementering av 

IKT i termer av förhållningssätt och vad som krävs av museerna på ett pragmatiskt 

organisatoriskt plan. I rapporten betonas vid ett flertal tillfällen vikten av en tydlig och 

långsiktig digital strategi för museets tekniska infrastruktur på ett långsiktigt plan. Detta 
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omfattar allt ifrån hård- och mjukvaror, nätverk till marknadsföring, filantropi och 

intäktsgenerering men även digitalisering och digital konservering (av t.ex. videoverk). 

Rapporten pekar också på hur IKT förändrar museipersonalens arbetsroller och 

organisatoriska strukturer och att det därför är viktigt att museerna har en särskild 

arbetsavdelning för frågor som rör användningen av IKT (ibid.). Johnson et al. tar även upp 

flera utmaningar för museer när det gäller implementering av IKT. Dessa inkluderar 

förutsättningarna att tillhandahålla uppkoppling till wi-fi för besökare men även för konsulter 

som anlitas av museet och som oftast arbetar på sina egna datorer. Det pekas ut att många 

museer huserar i gamla byggnader där wi-fi-signalen blir begränsad vilket i sin tur medför att 

mobilapplikationer kommer att fungera dåligt. Johnason et al hävdar att det krävs ökade 

kunskaper i möjligheterna i hur IKT kan användas, både på museet och för publik kontakt via 

webben samt hur museernas resurser i form av personal och ekonomi kan omfördelas för att 

möta förväntningarna från besökarna att IKT tillhandahålls (ibid).   

 

Det område som fokuseras i föreliggande uppsats förefaller ligga i linje med vad som 

efterfrågas i forskningslitteraturen. Mer precist ytterligare kunskap hur museerna arbetar med 

IKT och dess betydelse för museipedagogernas yrkesutövning när det gäller exempelvis 

lärande och undervisning. Tidigare forskning har visat att majoriteten av studierna fokuserar 

besökarnas lärande och att det tycks vara brist på studier som behandlar museipedagogernas 

egna reflektioner om sitt förhållningssätt till IKT samt hur det används med lärande som mål. 
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METOD 
 

Uppsatsens intresseområde inbegriper frågeställningar som ramar in museipedagogernas egna 

upplevelser och tankar om sin yrkesutövning i vilken IKT utgör ett centralt inslag. Av den 

anledningen föll metodvalet på att använda kvalitativ metod med ett induktivt angreppssätt. I 

uppsatsen har huvudsakligen flexibel semistrukturerad intervju med museipedagoger 

(Bryman, 2011) nyttjats. Bryman (2011) håller före att den kvalitativa metoden erbjuder rika 

möjligheter att få fram respondentens tankar och känslor om ett ämne då denne får utveckla 

sina svar och intervjuaren ställer följdfrågor. Intervjuerna genomfördes på museerna där 

informanterna arbetar och tog cirka 30 minuter vardera. På Museum A hölls intervjuerna i en 

av museets utställningar innan öppning medan på Museum B genomfördes de på respektive 

museipedagogs kontor. Inledningsvis av intervjun gavs en kort introduktion om 

undersökningens syfte, intervjuns längd och informantens rätt att avbryta sitt deltagande. 

Vidare spelades intervjuerna in med hjälp av en mobilapplikation för att sedan transkriberas i 

sin helhet. Under tiden som intervjuerna fortlöpte förde författaren av föreliggande uppsats 

kompletterande anteckningar. Detta bidrog till att det blev naturliga pauser och att tempot inte 

blev för högt (ibid.). Intervjuguiden utformades huvudsakligen med Bryman (2011) som 

underlag vari en viktig punkt är att fråga informanterna om bakgrundsfakta såsom position 

inom organisationen och antal år som yrkesverksam. Detta bidrar till att kunna sätta in 

intervjusvaren i en kontext. Vidare ska forskaren sträva efter att utforma intervjufrågorna efter 

undersökningens frågeställningar dock utan att göra dem alltför specifika. Intervjuguiden i 

föreliggande uppsats består av totalt åtta stycken frågor av öppen karaktär i vilket det i 

anslutning till respektive fråga finns möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor (se Bilaga 1). 

Denna typ av frågor inbjuder också till långa, utvikande svar vilket ger möjlighet till ett rikt 

dataunderlag i en kvalitativ innehållsanalys (ibid.). I likhet med fenomenografiska 

forskningsstudier används semistrukturerad intervju med ett fåtal frågor som ordnas efter de 

teman som avsetts undersökas (Dahlgren & Johansson, 2009).  

 

I Pujol-Tosts (2011) artikel om integreringen av IKT i utställningar på museum anges bland 

annat semistrukturerad konversation med en eller flera i personalen som metod för att 

diskutera faktorer som har med användningen av IKT att göra. Carreras och Ruis (2011) 

undersökte hur IKT används av besökarna på ett museum i Llieda i Spanien. Deras studie var 

omfattande och bland metoderna nämns direkt observation och intervjuer med kuratorer. 
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Även Insulander (2010) använde sig av intervju i sin avhandling som har behandlats ovan. Då 

ovan nämnda studier behandlar samma område som undersökts i föreliggande uppsats bedöms 

detta som ytterligare argument till valet av semi-strukturerad intervju som metod. 

 

Urval 
 

Ett informationsbrev vilket beskrev uppsatsens intresseområde skickades ut via e-post till 

museipedagoger på sex statliga museer i Stockholm. E-postadresserna återfanns under 

kontaktuppgifter på museernas webbsidor. Anledningen till valet av statliga museer är att 

privata museer bedömdes kunna vara i besittning av skilda ekonomiska förutsättningar vilka i 

sin tur kunde påverka i vilken utsträckning privata museer i själva verket kan använda IKT i 

sin verksamhet. Vidare begränsades urvalet slutligen till två museer för att intervjumaterialet 

skulle bli hanterbart inom ramen för de tidsramar som finns för föreliggande uppsats. Urvalet 

kan förstås som riktat då det grundar sig på det som är mest relevant för forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011). Pujol-Tost (2011) nämner tre kriterier för urvalet av museer till sin 

undersökning (som bestod av totalt sex stycken): museerna skulle ligga i samma stad och vara 

en del av samma sociala, politiska och ekonomiska kontext, museerna skulle motsvara olika 

kunskapsdomäner (t.ex. konst, historia och vetenskap) samt att de skulle ha öppnats eller 

renoverats vid olika tidpunkter för att studera vid vilken tidpunkt IKT introducerades i 

utställningsarbetet. Jag följer Pujol-Tost såtillvida att jag har valt museer som ligger inom 

samma kontext ur ett geografiskt och ekonomiskt perspektiv. Däremot har urvalet för denna 

undersökning färre kriterier än Pujol-Tost som undersökte ett större antal museer och som 

även inkluderade två storstäder i Storbritannien. Jag tolkar det som att mitt urval i likhet med 

hennes är riktat.  

 

Av särskild betydelse när det gäller urval sägs vara att det determinerar huruvida resultatet 

från en undersökning kan generaliseras till att omfatta en större grupp människor (Bryman, 

2011). För att detta ska vara möjligt krävs att urvalet är slumpartat och representerar alla 

individer som finns inom den valda populationen. Eftersom urvalet i denna undersökning är 

riktat är avsikten inte att resultatet ska kunna generaliseras till att omfatta exempelvis alla 

museer och museipedagoger i Stockholms län. Antalet museer som är föremål för studien 

uppgår till endast två stycken vilket är för få för att kunna göra generaliseringar av detta slag. 
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Det finns heller inget som garanterar att resultatet blir detsamma om man skulle replikera 

studien. Detta beror på att andra museer kan driva sin verksamhet på ett annat sätt och ha en 

annan organisation än de som ingår i föreliggande undersökning. Reliabilitet, eller som det 

även benämns tillförlitlighet, är framförallt bundet till studier av kvantitativ karaktär som 

inbegriper statistiska metoder i vilka replikationer av undersökningar är vanligare än inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Intervjuguiden bör dock ändå kunna användas i 

undersökningar med museipedagoger på andra museer då frågorna är öppna och avser att 

mäta värden av kvalitativt slag som förutsätts kunna variera mellan undersökningsobjekten 

(ibid.). Ännu ett bedömningskriterium för vetenskaplig forskning är validitet där man 

undersöker huruvida en studie och/eller de metoder som används i denna faktiskt mäter det 

som avses i syftet (Fejes & Thornberg, 2009). I föreliggande undersökning har intervjuguiden 

och kodningsmanualen utarbetats med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna för att 

säkerställa att resultatet svarar på dessa i största möjliga utsträckning. Intervju som metod 

bedöms i denna studie ha givit rik information om informanternas tankar om IKT. Här har 

särskilt möjlighet till att kunna formulera följdfrågor varit betydelsefull. 

 

Forskningsetiska principer 
 

Vetenskapsrådet (2002) identifierar fyra huvudkrav som ska beaktas vid forskningsstudier. 

Det första är informationskravet som innebär att deltagarna i studien skall delges information 

om syftet, hur deras uppgifter kommer att behandlas och att deras medverkan är frivillig. 

Detta specificeras närmare i samtyckeskravet som fordrar att deltagarna har givit sitt 

samtycke till att de uppgifter som delgivits får användas i studien. Där står även att läsa att 

deltagarna har rätt till att avbryta sin medverkan när helst de vill samt att det inte bör finnas 

ett beroendeförhållande mellan intervjuare och informant t.ex. att de känner varandra sedan 

tidigare vilket kan ge skevhet i både informanternas svar och i analysarbetet. 

Konfidentialitetskravet innebär att det skall råda sekretess kring deltagarna och deras 

uppgifter samt att dessa ska lagras på ett säkert sätt för att undvika att utomstående får tag i 

etiskt känslig information. Deltagarna skall även göras oidentifierbara för att säkra deras 

anonymitet. Det fjärde kravet som Vetenskapsrådet listar är nyttjandekravet som innebär att 

deltagarnas uppgifter endast får användas i forskningssammanhang och inte till exempel säljas 

vidare till tredje part eller ligga till grund för beslut som rör deltagarna förutom när de givit 

tillstånd till detta.  
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När det gäller det första kravet har information om studiens syfte och innehåll angetts i 

informationsbrevet som skickades till de potentiella informanterna med e-post. Där stod även 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Genom att 

informanterna tackat ja till att delta i studien har de därigenom godkänt att deras uppgifter 

kommer att användas i forskningshänseende. I föreliggande uppsats nämns inte informanterna 

och museerna vid namn utan har avidentifierats enligt konfidentialitetskravet (ibid.). Vidare 

kommer transkriberingarna av intervjuerna att raderas efter att studien har slutförts. Under den 

pågående studien finns uppgifterna lagrade på en dator som endast uppsatsförfattaren har 

tillgång och inloggning till. När museipedagogerna berättar om hur de använder sig av IKT-

verktyg i en utställning finns det en risk att man kan identifiera vilket museum de arbetar på. 

Därför benämns museerna som A respektive B och informanterna vid siffrorna 1-6 samt att 

innehållet i utställningarna inte diskuteras alltför ingående. Tyngdpunkten i undersökningen 

ligger på hur museerna använder IKT och dess betydelse för museipedagogernas 

yrkesutövning.  

 

Analys av insamlade data 
 

Kvalitativ tematisk innehållsanalys av intervjudata har använts vilket innebär identifiering av 

de kategorier som är mest frekventa t.ex. vilka områden som museipedagogerna upplever att 

de behöver ökad kompetens i (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Detta har skett genom 

att informanternas intervjusvar har kodats i olika kategorier i ett kategorischema. 

Kategorischemat bestod av sex vertikala kolumner som representerade varje informant. Den 

horisontella axeln delades in i subkategorier (t.ex. Typ av IKT; funktion, visningar, 

utställningar) vari uppgifter från informanternas svar skrevs in. Vidare har i kodningsarbetet 

vissa svar sammanställts genom kvantifiering, exempelvis hur många informanter som stödjer 

respektive inte stödjer ett påstående vilket under intervjuerna har uttryckts i ord. Denna form 

av kodningsarbete har tillämpats även i de fall där ett och samma ord har upptäckts i flera av 

informanternas svar och vilka har tolkats som särskilt meningsbärande (Westlund, 2009). Att 

kvantifiera utsagor som innehåller samma ord eller begrepp är enligt litteraturen en viktig del 

i tolkningen av intervjudata då dessa kan fungera som argument för tolkningens validitet 

(ibid.). 
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RESULTAT 
 

Nedan följer en sammanfattning av det mest centrala innehållet som framkom under 

intervjuerna med sex museipedagoger. Museerna benämns som A respektive B för att skilja 

dem åt och informanterna har tilldelats nummer mellan 1-6. Teman nedan motsvarar de olika 

kategorierna i kodningsschemat. 

 

Informanternas bakgrund 
 

Av de sex museipedagogerna är två män och fyra kvinnor. Samtliga sex har utbildning i ett 

eller flera av de ämnen som museet som de arbetar på representerar. Fyra av informanterna 

har efter att de tagit universitetsexamen kompletterat med ytterligare studier i pedagogik 

däribland musei- och mediepedagogik. En informant är utbildad lärare för högstadiet, 

gymnasiet och folkhögskola. När det gäller antal år som museipedagog är det två informanter 

som har arbetat i drygt tio år, en i 15 år, två i 20 år och en i 25 år. Samtliga informanter har 

fast anställning men flera av dem började som timvikarier på museerna.  

 

Användning av IKT på museum 
 

Tre av museipedagogerna pekar på att IKT har en berikande funktion och kan förstärka 

innehållet i samlingarna genom exempelvis möjlighet till fördjupning om ett särskilt föremål 

eller ämne för besökaren. IKT-verktygen är i huvudsak riktade till användning av den 

enskilda besökaren på båda museer men utformningen av dessa skiljer sig. På Museum B har 

man gjort ett medvetet val att inte använda audioguider i större utsträckning då man vill 

undvika att museibesökarna blir ensamma i sitt besök. Museum B strävar enligt informanterna 

efter att dialog ska förekomma. Majoriteten av de IKT-verktyg som finns tillgängliga på detta 

museum består av interaktiva spel av enklare variant och med vilka besökaren interagerar med 

läsplattans skärm genom att trycka på olika alternativ. Spelen består oftast av kunskapsfrågor 

med anknytning till närliggande montrar. Det blir ett sätt för besökarna att testa sina 

kunskaper på plats och få möjlighet att fylla eventuella kunskapsluckor. Museet använder 

även interaktiva skärmar som en typ av digitala textbärare för att därigenom kunna delge mer 

information än vad som skulle kunna vara fallet om informationen skulle delges via fysiska 
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skyltar. Det finns således möjlighet till fördjupning om besökaren är intresserad och väljer det 

själv. Informant 3 på Museum B uttrycker sig på följande sätt angående de interaktiva spelens 

betydelse för besökarnas lärande:  

”Det möjliggör ju också att de kan få lite feedback på det de gör själva. Har jag rätt och fel i det här eller 

hur tycker jag gentemot andra besökare?” 

Ett annat IKT-verktyg som används på museet är mentometerknappar där besökarna kan 

tycka till om frågor kopplade till innehållet i en utställning genom att trycka på olika knappar. 

Det är både kunskaps- och värderingsfrågor. Därefter visas först resultatet av till exempel en 

skolgrupps tryckningar och sedan resultatet från alla museibesökare. Informant 3 igen:  

”Jag tror att det är över 100 000 besökare som har tyckt till så vi har ett otroligt stort underlag. /…/ Även 

om det inte är vetenskapligt förstås därför att en del trycker bara för att lattja och sådär. Så det är ett sätt 

som jag tycker är ganska kul att använda interaktiviteten på.” 

På Museum A använder man sig av audioguider för att ge besökaren olika tolkningsverktyg 

beroende på vilken berättelse de väljer. Det blir ett komplement till den guidade visningen och 

beskrivs av informanterna som en stor hjälp för till exempel turister. Informant 1 beskriver det 

som att IKT underlättar för besökarna i detta hänseende men pekar även på nackdelar; 

”/…/ ibland är det fokus på själva utrustningen då och så är det ingen som lyssnar på vad man pratar om 

för att alla vill hålla på med hörlurarna. Så det är på gott och ont men det är klart att det är mest på gott, 

att man underlättar för besökarna att få en bra upplevelse med de tekniska hjälpmedlen.” 

På museet finns en variationsrikedom när det gäller IKT. Man använder små läsplattor som 

fungerar som digitala textbärare men också för att visa korta digitala filmer om hur gamla 

föremål används i modern tid vilket ger perspektiv. Film används också i ett utrymme där hela 

väggen är täckt upptill av en filmduk vilket ger besökaren en sinnlig upplevelse. Museum A 

har tagit fram en webbplats som framförallt riktar sig till barn och ungdomar där de kan 

orientera sig i utställningen och få mer information om enstaka föremål. Där finns också ett 

digitalt spel i vilket besökarna kan skapa sin egen figur att spela med. Webbplatsen fungerar 

som en faktabank och är en del i digitaliseringen och tillgängliggörandet av samlingarna på 

Museum A. Det gör att intresserade som inte har möjlighet att besöka museet ändå kan ta del 

av vad som visas där. I en avskild del av utställningen finns ett stort bord där ovansidan består 

av en interaktiv skärm liknande en stor läsplatta där besökarna kan få mer information om ett 

specifikt föremål. Det kan beskrivas som en virtuell simulering av ett föremål som annars 

skulle vara svårt att undersöka i verkligheten. Besökaren kan genom den interaktiva skärmen 
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förstora upp, vrida och vända på föremålet och därigenom få ytterligare en dimension och 

möjlighet att mer fördjupat undersöka föremålet. En liknande variant finns på museum B men 

där fungerar den huvudsakligen som digital textbärare där flera personer kan samlas och titta 

på olika saker samtidigt. På deras bord har besökaren även möjlighet att tycka till om olika 

ämnen genom att trycka på knappar på den interaktiva skärmen.       

 

Visningar 
 

På Museum A används framförallt det stora interaktiva bordet vid visningar då flertalet 

personer samtidigt kan samlas kring det. Informant 6 på museet beskriver möjligheterna med 

att använda IKT i en visningssituation i termer av att det ger ytterligare en dimension till och 

kan förstärka den berättelse som museet avser att förmedla om föremålen. Informanten 

beskriver det enligt följande: 

”Jag kan tänka mig att man står framför en monter och så ser man ett föremål och så kan man på iPaden 

visa att så här ser det ut på baksidan och på undersidan eller här har vi det brevet inskannat /…/ vi 

pedagoger har ju ofta haft med sig, eller man har, rekvisita med sig. Man kanske har en affisch eller en 

plansch med sig eller man kanske har ett klädesplagg eller att man har någonting som fungerar som ett 

tredimensionellt anslag i visningen. Men jag tänker att man skulle kunna använda tekniken på samma 

sätt.” 

Denna användning av IKT blir en unik händelse på visningarna som endast dessa besökare får 

vara del av. Båda museer har använt Skype men till olika ändamål. På Museum A användes 

Skype för att samarbeta med tre skolor, varav två i andra länder än Sverige. Skolorna gjorde 

var för sig filmer kring ett gemensamt tema som sedan presenterades för varandra med hjälp 

av Skype. På Museum B har man nyligen börjat använda Skype för att erbjuda visningar på 

distans, det vill säga till skolor och andra grupper som inte har möjlighet att besöka museet. 

Museipedagogen introducerar sig själv och visar därefter utställningen med hjälp av en 

webbkamera. Eleverna ges möjlighet att ställa frågor direkt till pedagogen. På Museum B, 

förutom vid Skype-visningar, används inte IKT vid gruppvisningar. Här är IKT-verktygen 

framförallt riktade till de enskilda besökarna men de ska uppmuntra till gruppaktivitet: 

”Lite av finessen med att gå på museum är väl att man ska göra saker ihop också. Och det kan jag också 

tycka. Att man går runt och tittar på saker tillsammans och diskuterar tillsammans. Det kan jag tycka är 

en väldigt stor fördel med att gå på museum. Jag hade en kollega som observerade att om man går med 
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sin egen iPhone och tar ner massa information så kanske man blir väldigt ensam i sitt museibesök. Och då 

går lite av det här förlorat, att man ska göra saker ihop.” 

 

Stöd 
 

Samtliga informanter instämmer i frågan som berör om IKT både fungerar som ett stöd i 

arbetet som museipedagog och att det finns många fördelar med IKT. Framförallt är det 

interaktiviteten som museipedagogerna menar är positivt då IKT ofta inbjuder till diskussion 

mellan besökarna och förhoppningsvis väcker det även nyfikenhet. Informant 6 på Museum A 

uttrycker det på följande sätt: 

”Vi pratar ganska mycket om att vi vill att besökarna ska ha fler frågor och funderingar när de går 

härifrån än när de kom hit. Att man lite grann ska väcka och stimulera den här reflektionen. Och det tror 

jag kanske att man skulle kunna stötta med teknik mer än vad vi gör.” 

På Museum A anser Informant 1 att IKT är särskilt bra i vissa situationer som vid visningar 

för allmänheten då en utställning ska presenteras för en bredare publik. Informant 2 menar att 

det borde gå att ta fasta på IKT utanför själva museibyggnaden. Att till exempel filmmediet 

kan fungera som en gemensam referensram när museipedagogen har undervisning för 

exempelvis en skolklass. Museipedagogen kan vid ett sådant scenario koppla utställningen till 

en film som klassen har sett vilket informanten menar inbjuder till dialog:  

”…dels så kan man använda det [film] på så sätt att man kan plocka fram de sakerna som stämmer 

överens, men sen problematiserar man också de aspekter som är lite, vad ska man säga, fiktiva.” 

Informant 4 på Museum B framhåller att det finns förväntningar från besökarnas sida på att 

museet ska tillhandahålla interaktivitet medierad via IKT, mest troligt med anledning av att 

IKT har blivit ett högst vanligt förekommande redskap i de flesta besökares liv. Vidare har 

informanten noterat att vissa besökare försöker interagera med de äldre tekniska lösningarna 

på samma sätt som med en modern läsplatta. Beteende- och rörelsemönstren när det gäller 

modern IKT tycks således ha anammats till den grad att de även appliceras på äldre teknik. 

Informant 4 uttrycker om besökarnas interaktion med museets IKT-verktyg:  

”Man tar för givet, det är inte ’Åh, de har iPads’ utan det är mer ’Det är klart att de har’. Och då ser man 

också att när de hamnar i våra vanliga [interaktiva pekskärmar], då försöker de ibland att förstora eller 
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svajpa
6
. Och det är framförallt yngre som gör det här. Men vi har också besökare som ibland inte riktigt 

förstår hur man ska trycka på en skärm.” 

 

Besökarnas lärande och kunskapsutveckling relativt 

utställningarnas innehåll och budskap 
 

Samtliga informanter lyfter fram IKTs möjligheter att fördjupa kunskapen hos 

museibesökaren genom ökad delaktighet i utställningen. Informant 3 på Museum B berättar 

hur audioguider ibland används för att knyta ihop olika utställningar under ett tema för att på 

så sätt öka förståelsen kring ett visst ämne. På Museum A har ett liknande angreppsätt 

anammats men istället för ljudspår används läsplattor för att utforska en utställning. 

Besökaren kan välja om utställningen ska upplevas tematiskt eller materialmässigt. På 

Museum B framhåller en informant hur interaktivitet via IKT underlättar när komplicerade 

fenomen ska förklaras och vidare att IKT kan göra museiupplevelsen både mer lättillgänglig 

och roligare för besökaren. De interaktiva spelen, menar Informant 4, blir ett avbrott i den 

vanliga berättelsen som museet vill delge besökarna. Vidare framhåller Informant 5 att IKT 

ger möjligheter att ytterligare vidga denna berättelse till att omfatta flera olika perspektiv. 

Informanten har idéer om hur det via IKT skulle vara möjligt att skapa iscensättningar utifrån 

befintliga utställningar. Att besökaren då skulle kunna välja mellan olika iscensättningar för 

att exempelvis få kunskap om hur ett visst fenomen har påverkats och förändrats över tid:  

”…jag skulle också kunna tänka mig att man skulle kunna ställa mer frågor kring en vanlig iscensättning. 

Och att man mer skulle kunna debattera varför, eller på ett lättare sätt kanske också ge tolkningsverktyg 

till hur man ska titta på samlingarna. /…/ där kan jag ändå tänka mig att man skulle kunna välja och att 

det skulle vara roligt. För saken är ju den att man då ska använda den befintliga iscensättningen.” 

När det gäller hur IKT kan gynna besökarnas lärande beskriver samma informant en händelse 

som hen fått berättad av personal på Visualiseringscenter i Norrköping:  

”…det här berättade de: Att det var en tjej som hängde över det här virtuella obduktionsbordet såhär 

[lägger sig över skrivbordet]. /…/ en av pedagogerna som jobbade trodde att hon hade svimmat! Då hade 

hon bara fått en sådan här ’aha-upplevelse’. Hon sa såhär, ’men björnen, den ser ju precis ut som vi!’ och 

så stod hon bara och stirrade. Och det blev väldigt starkt för henne. En sådan upplevelse skulle man ju 

vilja ha som pedagog.” 

                                                           
6
 Att göra en svepande rörelse med fingret på en interaktiv skärm t.ex. en läsplatta. 
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På Museum B lyfter man fram IKTs funktion som mötesskapande som särskilt betydelsefullt 

när det gäller besökarnas lärande. 

 

Kompetensutveckling 
 

På frågan om informanterna skulle vilja ha mer kompetens i IKT är alla positiva till det och 

medger samtidigt att behovet av ytterligare IKT-kompetens är både nödvändigt och 

efterfrågat. När det gäller specifika kompetensutvecklingsområden är majoriteten överens om 

att de skulle vilja ha fördjupad kompetens vad gäller vilka möjligheter IKT kan föra med sig, 

det vill säga hur IKT kan användas på bästa sätt. Informant 3 uttrycker det på följande sätt: 

”Vi försöker ju gå på kurser och fortbildning, seminarier och sådär. Och när man möter andra som har 

gjort saker så att man inte behöver uppfinna hjulet igen. Vi försöker ju fortbilda oss själva men vi skulle 

behöva lära mer. /…/ Ibland känner jag att det handlar om att förstå tekniken lite bättre därför att annars 

kan man inte se vad man kan göra och inte göra. Så där kan jag känna mig lite otillräcklig.” 

Flera informanter berättar att de själva måste ta initiativ och efterfråga kompetensutveckling 

inom ett särskilt område. Vid tillfälle för organiserad kompetensutveckling används först och 

främst tillgänglig kompetens inom museet eller organisationen såsom it-tekniker och 

webbansvariga. Om den interna kompetensen inte är tillräcklig anlitas extern kompetens i 

form av konsulter. Vid tidpunkt för intervjuernas genomförande fanns ett stort fokus på 

webben och sociala medier samt hur dessa kan användas för att nå ut till fler besökare. Några 

informanter har gått kurser i att hantera sociala medier för museipedagogiska ändamål. På 

Museum A har man satt ihop en grupp bestående av personer från olika enheter inom 

organisationen för att på så sätt utnyttja den gemensamma kompetensen. Informant 6 

beskriver det enligt följande:  

”Så tanken är att vi ska kunna bygga ut det ännu mer och i den gruppen finns det då representanter från de 

olika enheterna och de olika avdelningarna. Och det tycker jag också är en form av kompetenshöjning. 

Att tittar man på: ’Jag som pedagog kanske kan bidra med det här innehållet’ medan webbredaktören kan 

säga vad man kan göra rent praktiskt.” 

De flesta stora museerna i Stockholm ingår i ett nätverk där medlemmarna utbyter idéer om 

exempelvis IKT och hur det kan användas. Kompetensutveckling uttrycker informanterna 

finns även i form av nyhetsbrev från Riksutställningar och studiebesök till 

Visualiseringscenter i Norrköping som är ett science center för visualiseringsforskning. I 
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framtagandet av en ny utställning berättar en informant att en mindre arbetsgrupp från museet 

ibland gör studiebesök i andra länder, framförallt Storbritannien, för att därigenom få 

inspiration och ta del av andra museers erfarenheter av vad som är en framgångsrik 

användning av IKT.  

 

Strategi 
 

När det gäller frågan om museet har en strategi för användning av IKT är det ingen av 

informanterna som med säkerhet uttrycker om detta finns. Både Museum A och Museum B 

har dock IT-policys för internt bruk, det vill säga vad som är tillåtet att göra i egenskap av 

tjänsteman. Informant 2 på Museum A berättar att det finns en särskild certifiering som 

museet kan få om innehållet i en utställning är anpassat till barn och ungdomar i vilken det 

skall finnas interaktiva moment. 

”Vi har någonting som vi kallar för BU-certifiering. /…/ Barn- och ungdomsstrategi. Och det innebär att 

minst en utställning /…/ ska BU-certifieras och då är det framförallt barnutställningar men även andra.  

Och då ska även den interaktiva delen ha en del i det.” 

Informant 4 på Museum B dröjer vid sitt svar men minns sedan museets arbete med 

digitalisering av samlingarna vilket faller under de nationella mål som finns för digitalisering 

av offentliga samlingar.  

 

IKTs påverkan på museipedagogens arbetsuppgifter 
 

Hälften av informanterna att de upplever att IKT har påverkat deras arbetsuppgifter som 

museipedagog medan den andra hälften inte delar den upplevelsen. De informanter som 

svarade nej menade istället att IKT inte har påverkat deras dagliga arbete, de har fortfarande 

samma arbetsuppgifter som förut. Av de informanter som svarade ja så menar Informant 2 

som verkade på Museum A att IKT används i visningssammanhang och i arbetet med 

underlag som ska publiceras på ett mer visuellt sätt än tidigare. Vidare framhåller samma 

informant vikten av mångfald i utställningsmiljön och att det ska finnas delar som tilltalar 

många olika typer av besökare. Här, uttryckte informanten, spelar IKT en viktig roll och 

fortsatte med att säga att det inte minst är en tillgänglighetsfråga. På samma museum svarade 
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Informant 6 att påverkan av IKT märks när det gäller samarbeten med skolor. Ett exempel är 

att resultaten från en workshop kan leva kvar längre digitalt än i fysisk form. Informanten 

minns även rädslan bland kollegorna för att IKT skulle ersätta pedagogens roll: 

”Jag tror att för några år sedan fanns det en rädsla bland pedagoger att tekniken skulle ersätta 

pedagogerna. Det här med audioguider till exempel eller att vi inte kommer att få några [besökare] på 

våra visningar. Men jag tror att vi alla har kommit fram till att det är en helt obefogad rädsla för att det 

kompletterar och förstärker, det konkurrerar egentligen inte.” 

På Museum B berättar Informant 3 att arbetsuppgifterna förändras när hen själv är delaktig i 

produktionen av en utställning. Det kan exempelvis handla om att skriva utställningstexter till 

interaktiva enheter vilket skiljer sig från traditionella textbärare i form av pappersskyltar. Det 

kräver ett annat sätt att tänka enligt informanten som själv tar hjälp av it-teknikerna för att 

kunna anpassa texten på bästa sätt.  

 

Två informanter på Museum A respektive Museum B framhåller att IKT inte får ta alltför 

mycket fokus från innehållet i utställningarna utan att det är samlingarna som ska stå i 

centrum eftersom de är det unika med museerna. Informant 5 på Museum B uttrycker det som 

att mer IKT skulle bli överflödigt i dagsläget: 

”Det finns ju filmer men inte några sådana här interaktiva moment. /…/ Utan det är ju mest för besökarna 

i och med att vi har textbärare eller skärmar och nu även iPads med text och så, så kan jag inte säga att jag 

använder det i undervisningen för det blir ju ofta ganska så svårt… Jag menar om jag har en grupp på 20-

25 personer så blir det ju väldigt svårt att titta på det. Och på något sätt så kan jag väl känna att det kanske 

inte är det som är styrkan med våra utställningar heller. Utan styrkan med våra utställningar kanske är att 

vi har någonting annat att erbjuda; föremål och häftiga scenografier. Så då kan jag känna att det blir lite 

överflödigt. I alla fall så som det ser ut nu.” 

På Museum A menar informanten att användningen av IKT måste ha ett tydligt syfte så att 

känslan hos museipedagogerna inte blir att det är ännu en arbetsuppgift som tar tid från deras 

befintliga åtaganden. Informant 1 på samma museum framhåller IKT som ett komplement och 

beskriver museets roll som följande: 

”Det [IKT] kan aldrig ersätta samlingen, det tror inte jag. Och det tycker jag inte att det ska göra därför att 

då har ju museerna tappat sin specialistroll lite grann. Det som skiljer museerna från andra medier eller 

från universiteten är ju att vi har de fysiska samlingarna. Jag tycker att det är bra att de står i centrum.” 
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ANALYS 
 

Följande avsnitt har delats in i tre delar som svarar mot resultatdelen. IKTs funktion som stöd 

för museipedagoger och besökare har sammanfogats under samma rubrik. De viktigaste 

fynden från resultatet har analyserats med hänvisningar till tidigare forskning med uppsatsens 

syfte och frågeställningar som utgångspunkt. 

 

IKT som stöd för museipedagoger och besökare 
 

Resultatet av intervjuerna visar att informanterna anser att IKT är ett funktionellt verktyg både 

i sitt eget arbete som pedagoger och vad gäller besökarnas lärande. Vidare ser de många 

fördelar i hur IKT kan användas i museimiljön och på museernas webbplatser. Användningen 

av IKT regleras utifrån flera faktorer såsom regler och normer för museet, ekonomi, 

produktionstid för en utställning och den fysiska miljöns förutsättningar samt kunskap och 

intresse för IKT. Detta är något som Insulander (2008) pekar på då hon diskuterar hur 

museilärarens beslut om vad som ska ingå i visningar grundas i museikontexten och dess 

regler och normer. Det förefaller vara den interaktiva aspekten av IKT som skapar delaktighet 

hos besökarna och som informanterna framhåller som den främsta fördelen. När besökarna 

görs delaktiga och ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och söka svar på frågor genom 

IKT-verktyg kan deras lärande och meningsskapande gynnas (Insulander, 2008; Pujol-Tost, 

2011). Weilenmann et al. (2013) studie av museibesökares Instagram-fotografier visade att 

när besökarna görs delaktiga i utställningarna skapas nya narrativer kring innehållet i 

utställningarna vilket i likhet med Insulander och Pujol-Tost (ibid.) stödjer besökarnas 

meningsskapande. Ett exempel är kategoriseringen av fotografier på museiobjekt med olika 

hashtaggar.  

 

Informanterna på Museum B menar att IKT-verktygen syftar till att uppmuntra till dialog och 

samarbete mellan besökarna. Att skapa möten mellan besökarna kan bidra till att en form av 

lärgemenskap bildas vilket kan bidra till fördjupad och perspektivrik reflektion vilket är en av 

grunderna i sociokulturell lärteori. Något som framhålls av till exempel Kahr-Højland (2008). 

Vidare tycks IKT fungera som ett ytterligare bidrag till utställningsmiljön vilket kan locka och 

inspirera besökarna. Till exempel kan det i enlighet med en informant på Museum A vara 
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gynnsamt för besökare som lär sig bättre visuellt att ta del av en film eller spela ett digitalt 

spel. Johnson et al. (2013) menar att teknik kan vara ett stöd för personer med 

funktionshinder. Till exempel haptisk teknologi som gör det möjligt för blinda att känna på 

digitala 3D-föremål. Ett annat exempel är videor som på teckenspråk beskriver olika 

konstverk vilket förekommer till exempel på Museum of Fine Arts i Budapest (ibid.). Det kan 

även vara en tillgänglighetsfråga i geografiskt hänseende då digitalisering av samlingar och 

webbplatser som fungerar som faktabaser gör att fler människor kan ta del av museernas 

utbud. Detta kan förstås vara viktigt ur demokratisk synpunkt då offentliga samlingar ska vara 

tillgängliga för alla i samhället att ta del av vilket i sin tur kan bidra till befolkningens ökade 

allmänbildning och ett rikare kulturliv (jmf. Insulander, 2010). 

 

Kompetensutveckling 
 

Samtliga informanter i föreliggande studie anger att de önskar ytterligare 

kompetensutveckling inom IKT-området. Framförallt vilka möjligheter som finns, eller 

ytterligare mer precist, hur IKT kan nyttjas på bästa möjliga sätt. Det sistnämnda går att tolka 

som relaterat till frågan om budget. Flera IKT-verktyg är mycket dyra och därför vill 

museerna säkerhetsställa att verktygen verkligen fungerar innan en kostsam investering 

genomförs. Detta i likhet med Pujol-Tost (2011) som identifierar budget som en av de mest 

avgörande faktorerna när det gäller i vilken utsträckning IKT används i utställningar på 

museer. Genom studiebesök på andra museer och genom interna nätverk kan museerna ta del 

av varandras erfarenheter. Nätverk och projektgrupper liknande MIRACLE vid Universitetet i 

Oslo (Jahreie & Krange, 2011) har visat sig vara gynnsamma för att nå kunskap om på vilka 

sätt olika discipliner såsom pedagogik och informatik kan mötas och hitta gemensamma 

utgångspunkter för hur användningen av IKT ska användas för att stimulera besökarnas 

lärande och reflektion. Flera av de teknologier som Johnson et al. (2013) anser kan komma att 

implementeras på museer inom en snar framtid tycks dock inte kräva ekonomiskt storskaliga 

satsningar. Fenomenet som på engelska benämns Bring Your Own Device (BYOD) förväntas 

inom kort bli etablerat på museer eftersom en stor del av befolkningen äger eller har tillgång 

till en smarttelefon. Detta innebär att museerna inte behöver tillhandahålla själva utrustningen 

utan endast mjukvaran i form av en mobilapplikation. Flera av museipedagogerna nämner 

mobilapplikationer som ett potentiellt utvecklingsområde när det gäller att förmedla en 

utställnings innehåll och budskap till besökarna. Crowdsourcing förutses också växa snabbt. 
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Crowdsourcing innebär att en person, en organisation eller ett företag söker finansiella bidrag. 

Detta sker enklast genom webbtjänster såsom Kickstarter. Bidragsgivare får ofta en present 

eller en del av den slutgiltiga ”produkten” som tack för deras givmildhet. Det kan också 

handla om att museer engagerar kunniga museibesökare i att skapa metadata för föremål i 

museets samlingar. Tydligt är att museer kommer att behöva minska sin auktoritet över 

samlingarna och tillåta besökarna att delta mer aktivt i museets verksamhet (jmf. Johnson et 

al., 2013). 

 

Strategi 
 

Museum A och Museum B arbetar med IKT på olika sätt, men trots det förefaller ingen av de 

två ha en tydligt uttalad strategi för just användning av IKT. En tolkning här är att en sådan 

strategi på ett positivt vis skulle kunna hjälpa till att förtydliga syftet med användningen av 

IKT för båda museernas personal vilket i sin tur skulle kunna bidra till en gemensam 

referensram. De specifika målen för användningsområden i verksamheten skulle även kunna 

bidra till att identifiera luckor när det gäller personalens kompetens inom IKT. Samtliga 

informanter anger att IKT är ett stöd i yrkesutövningen, tre av sex informanter anser dock att 

det inte har påverkat arbetet som museipedagoger. En strategi där syftet med IKT finns 

specificerat skulle möjligtvis även kunna underlätta när det gäller planering av budget, tid och 

utställningsmiljö. En viktig fråga som härvidlag framstår är hur omfattande inslag av IKT som 

kan förekomma innan fokus tas från innehållet i utställningen och samlingarna. Dessutom 

finns möjlighet att det kan bli mindre komplicerat att förhålla sig till de nationella mål som 

finns när det gäller digitalisering av samlingar och användningen av IKT i offentliga miljöer. 

 

Johnson et al. (2013) identifierar flera utmaningar för museer när det gäller att tillhandahålla 

IKT (se avsnittet Tidigare forskning). Författarna framhåller betydelsen av en avdelning som 

arbetar specifikt med IKT då användning av IKT har blivit vanligt förekommande inom i 

princip alla områden av museet. Den digitala avdelningen bör samarbeta med museets andra 

avdelningar samt ha tydliga strategier för arbetet med IKT. Som tidigare nämnt framträder 

som centralt att det finns en digital strategi av avgörande betydelse och planeringen bör vara 

långsiktig för att säkra att en mångfald av behov i form av exempelvis sociala medier, 

mobilapplikationer och crowdsourcing har täckts in och därmed möter efterfrågan från 
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besökarna. Detta inkluderar även att personer med rätt kompetens för detta område tillsätts 

antingen internt genom att befintlig personal erbjuds kompetensutveckling eller externt i form 

av konsulter (ibid.).  Det pekas vidare ut av Johnson et al. (2013) att det är betydelsefullt att 

det finns en strategi för hantering av digitala samlingar som är ständigt växande och ofta 

bristfälligt koordinerade. 

 

Sammanfattning 
 

Denna analys har visat hur användningen av IKT på de undersökta museerna förefaller vara 

en del av något betydligt mer omfattande. Att det tycks vara en fråga om hur det med hjälp av 

IKT går att skapa delaktighet för museibesökaren vilket in sin tur kan medföra att besökarnas 

lärprocesser gynnas. Vidare kan pekas på hur IKT kan medverka till att göra utställningarnas 

innehåll och budskap mer tillgängligt för alla besökare oavsett deras behov och 

förutsättningar, detta inklusive de som inte själva har möjlighet att fysiskt besöka museet. 

Avslutningsvis tycks fallet vara att en strategi för användning av IKT på museet kan 

förtydliga syftet med IKT men att det också är en väsentlighet för att kunna möta kraven och 

efterfrågan hos besökarna. Det ska också nämnas att förekomsten av en digital strategi kan 

medföra att eventuella brister i IKT-kompetens hos museipedagogerna blir tydligare, samt kan 

belysa hur ramfaktorer såsom ekonomi, tid och miljöns fysiska förutsättningar förefaller 

påverka vilken typ av IKT som ska användas på museet och därutöver även i vilken 

utsträckning.  
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DISKUSSION 
 

Detta avsnitt disponeras enligt följande. Inledningsvis genomförs en diskussion av 

undersökningens resultat, därefter metoddiskussion och avslutningsvis presenteras några 

förslag på framtida forskningsfrågor. Kandidatuppsatsens syfte har varit att undersöka hur 

IKT används på svenska museer och dess betydelse för museipedagogers yrkesutövning. 

Utifrån detta har tre frågeställningar utarbetats gällande huruvida museerna har en strategi för 

användningen av IKT, om museipedagogerna anser att IKT fungerar som ett stöd i deras 

yrkesutövning och på vilka sätt samt om museipedagogerna känner till om museet erbjuder 

någon form av kompetensutveckling och i så fall på vilket eller vilka sätt detta sker.  

 

Diskussion av resultat  
 

Avsaknaden av en strategi för användning av IKT på båda museer kan tolkas som en 

förklaring till museipedagogernas önskan om en fördjupad kompetens i att använda IKT i 

allmänhet och de möjligheter som olika typer av IKT-verktyg erbjuder i synnerhet. Skulle 

syftet med användingen av IKT finnas specificerat i en strategi skulle det troligtvis vara 

lättare att hitta och implementera de mest lämpade IKT-verktygen för olika 

museipedagogsrelaterade verksamheter samt identifiera områden för kompetensutveckling. 

Vidare framstår i föreliggande studie ekonomi och budget vara högst centrala faktorer i 

arbetet med IKT. Dessa faktorer tycks tydligt styra vilka typer av IKT-verktyg som de facto är 

möjliga att använda i de båda museernas utställningar. I dagsläget tycks fallet vara att IKT 

fungerar som ett komplement vilket kan ge en förståelse till varför hälften av de i studien 

ingående museipedagogerna anser att IKT i någon större utsträckning inte har påverkat deras 

yrkesutövande. Att ha moderna tekniklösningar kan dock vara ett sätt att locka en yngre 

publik till museerna. Både tidigare undersökningar (se till exempel IITE, 2011) och 

föreliggande studie vittnar om att det tycks finnas förväntningar från besökarna på att 

museerna ska tillhandahålla modern IKT. Det tycks dock vara en avvägning i vilken 

omfattning IKT ska användas då museerna samtidigt ska erbjuda något unikt i form av 

föremål och iscensättningar vilket har störst betydelse. I ett framtida perspektiv kommer 

förväntningarna på museerna snarare att utgöra krav då IKT förutses vara väl integrerat i 

utställningsmiljön. Dessutom blir museernas närvaro på webben, framförallt i sociala medier, 

än viktigare i kontakten med besökare där de kan ställa frågor rörande till exempel 
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programverksamhet och praktiska angelägenheter men även ta del av faktabanker. Det är 

därför av kritisk betydelse att museipedagogerna erbjuds kompetensutveckling inom IKT för 

att museerna ska vara förberedda på att möta dessa utmaningar. Som tidigare nämnts har 

Museum A ett slags intern kompetensutveckling i form av en arbetsgrupp bestående av 

personer från olika enheter i organisationen. Det är ett kostnadseffektivt sätt att ta vara på de 

kompetenser som redan finns när det gäller att använda IKT i ett pedagogiskt syfte (se 

”Resultat – Kompetensutveckling”). Sammanfattningsvis skulle en tydlig digital strategi för 

hur IKT ska användas på museer, och med vilket syfte eller mål, hjälpa till att definiera hur 

museipedagoger skall inkorporera IKT i deras yrkesutövning.  

 

De främsta fördelarna med IKT förefaller vara möjligheten till ökad delaktighet bland 

besökarna i form av den interaktivitet som IKT erbjuder. IKT tycks förenkla 

museipedagogernas arbete med att tillgängliggöra och förmedla utställningarnas innehåll och 

budskap på ett lustfyllt och mer engagerande sätt vilket i sin tur kan bidra till fördjupad 

kunskap hos besökarna. Detta kan kopplas till Insulanders studier där hon menar att 

multimodalitet skapar förutsättningar för kollaborativt lärande och metareflektion (Insulander, 

2010; Insulander, 2008). Kahr-Højland (2008) lyfter i sammanhanget fram reflektion som en 

viktig aspekt av lärprocessen och vilken kan uppmuntras hos besökarna genom en användning 

av IKT. Ett exempel är de interaktiva spelen i utställningsmiljöerna på Museum B som 

inbjuder till samarbete och diskussion där besökarna kan testa sina kunskaper och få 

omedelbar återkoppling. IKT erbjuder även rika möjligheter till ökad delaktighet för 

funktionshindrade genom till exempel haptisk teknologi och videor som berättar om föremål 

genom teckentolkning (Johnson et al., 2013). Detta skulle locka fler besökare från denna 

grupp men även yngre generationer som är underrepresenterade i dagens besöksstatistik 

(Johnson et al., 2013; Pujol-Tost, 2011). Resultatet av studien har visat att IKT har betydelse 

för museipedagogers yrkesutövning på så vis att det fungerar som ett stöd både i 

utställningsmiljön och vid visningar på museerna. 

 

Resultatet visar även att museipedagogerna är positivt inställda till att använda IKT i sin 

yrkesutövning. Studiens koppling till det pedagogiska forskningsområdet ligger i betoningen 

på museipedagogernas yrkesutövning och hur de förmedlar utställningarnas innehåll och 

budskap till en bred besöksgrupp med hjälp av IKT. Förhoppningen är att undersökningen ska 
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kunna ligga till grund för en diskussion om hur IKT används på museer och dess betydelse ur 

ett pedagogiskt perspektiv vilket är något som tycks vara bristfälligt i tidigare forskning. 

Rapporten ”Horizon Report: Museum Edition” (Johnson et al., 2013) hävdar att IKT kommer 

att vara ett vardagligt inslag på museer i framtiden vilket i sin tur kommer att medföra 

implikationer för museipedagogernas yrkesutövning. Att ha en långsiktig strategi för 

användningen av IKT är en god beredskap för att möta målen och kraven från myndigheter 

men även förväntningarna från besökarna (IITE, 2011).  

 

Diskussion av metod 
 

Metoden som använts i uppsatsen kan i retrospektiv förstås som fungerande givet 

undersökningens syfte att undersöka museipedagogers uppfattningar om användningen av 

IKT samt dess betydelse för yrkesutövningen. Då semistrukturerad intervju har använts vilket 

genererar en stor resultatmängd, har sex informanter bedömts vara tillräckligt i hänseende till 

kandidatuppsatsens omfattning och tidsram. Vidare har selektiv kodning tillämpats vilket 

innebär att de kategorier som är mest betydelsefulla eller frekventa har identifierats (Fejes, s 

46). Det empiriska underlaget bedöms på ett fungerande vis ha bidragit till att svara på 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Kategorierna skapades utifrån intervjufrågorna med 

nära anknytning till uppsatsens frågeställningar och teman i informanternas svar. För att 

analysen skulle vara så tillförlitlig och noggrann som möjligt transkriberades intervjuerna i sin 

helhet vilket är ett vedertaget tillvägagångssätt vid semistrukturerad intervju (Dahlgren & 

Johansson, 2009). En brist när det gäller frågorna i intervjuguiden var föregivettagandet att 

informanterna var införstådda med begreppet IKT. Detta medförde att jag, efter den första 

intervjun, kompletterade introduktionen med en definition av IKT. Att det framkom att 

innebörden av IKT inte var helt självklar för informanterna tolkar jag dock som intressant då 

det antyder att IKT fortfarande är ett förhållandevis nytt fenomen och kan tolkas på olika sätt 

beroende på en persons förförståelse och erfarenheter av IKT. Vidare visade det sig efter ett 

par intervjuer att frågan ”Använder du dessa [IKT-verktygen] vid visningar?” besvarades 

under den föregående frågan ”Vilken funktion har IKT-verktygen på museet?” varpå det 

beslutades att ta bort frågan då den blev en upprepning av informanternas tidigare svar. Även 

bakgrundsfrågan om informanternas ålder togs bort då detta kunde anas under frågan om 

utbildning och bedömdes därför vara överflödig. 
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En alternativ metod som skulle kunna ha tillämpats i uppsatsen är observationer. Denna 

datainsamlingsmetod kunde erbjudit ett fokus på hur museipedagogerna arbetar med IKT i 

praktiken, exempelvis vid visningar. Den typen av data skulle kunna ha varit berikande och 

därutöver även ställas i relation till intervjumaterialet. Kompletterande observationsstudier 

valdes dock bort på tidsmässiga grunder men kan mest troligt vara intressant i en framtida 

studie riktad mot en liknande empirisk kontext. Det som dock kan lyftas fram som en förtjänst 

är att intervjuerna skedde på museerna och därmed gavs en möjlighet att gå runt bland 

utställningarna och ta del av hur IKT tog sig uttryck i praktiken. På Museum A fick jag även 

en rundvisning i en av utställningarna där museipedagogerna visade de olika IKT-verktygen 

vilket tillförde en ytterligare förståelse för informanternas yrkesutövning på museerna.  

 

En kritik som förs fram i metodlitteraturen vad gäller kvalitativ forskning är att den typen av 

studier inbegriper ett stort mått av subjektiv tolkning från forskarens sida samt att forskaren 

kan komma att få en allt för nära relation till intervjupersonerna (Bryman, 2011). I 

analysarbetet har det strävats efter att hålla en nära koppling till studiens syfte och 

frågeställningar samt till intervjufrågorna som har varit öppna och inbjudit till utförliga svar. 

Ett annat problem som tillskrivs kvalitativ forskning är den om resultatets generaliserbarhet 

då informanterna och deltagande observationer är knutna till specifika kontexter och oftast 

inte är slumpmässigt utvalda (ibid.). När det gäller replikerbarhet bedöms intervjuguiden som 

nyttjats i föreliggande kunna användas för att intervjua museipedagoger på andra museer i 

Sverige eller utomlands. Ett annat problem som kan uppstå i intervjusituationer är att 

informanterna ger svar som de tror att forskaren vill ha eller som gör att de framstår i god 

dager (Bryman, 2011). När det gäller informanterna i den studie som är för handen tycktes det 

dock i data framkomma en öppenhet och självkritik vad gäller exempelvis områden som de 

skulle behöva utveckla sin kompetens inom. Det bör tilläggas att jag inte hade träffat 

informanterna innan men att alla informanter hade erfarenhet av att ta emot studenter på 

högskolenivå vilket gjorde att intervjusituationen mest troligt inte var främmande för dem. 
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Förslag på vidare forskning 
 

Denna studie kan läsas som ett första steg i en större undersökning av hur IKT används på 

museer och dess betydelse ur ett museipedagogiskt perspektiv. I framtida studier skulle 

museipedagogers yrkesutövning med IKT i andra storstäder i Sverige kunna fokuseras, men 

även i andra länder såsom England och USA vilka tycks ha kommit längre vad gäller 

användning av ny teknik. Komparativa studier skulle här kunna vara produktiva och då till 

exempel att jämföra skillnader mellan städer respektive länder avseende vilka organisatoriska 

ramar som reglerar användningen av IKT i form av strategier, policys och nationella mål. Det 

vore exempelvis utifrån ett pedagogiskt perspektiv intressant att intervjua museipedagoger på 

museer som har en explicit strategi i hur IKT skall integreras och användas i verksamheten 

och jämföra resultaten med en studie på museer som saknar detta. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
 

Kön: 

Ålder: 

Antal år som museipedagog: 

Utbildning: 

 

1. Vilken funktion har IKT-verktygen på museet? 

2. Tycker du att IKT stöttar ditt arbete som museipedagog vad gäller besökarnas lärande och 

kunskapsutveckling relativt utställningarnas innehåll och budskap? 

3. Skulle du vilja ha mer kompetens i IKT? 

4. Om ja, inom vilka områden? Kan du ge specifika exempel? 

5. Erbjuder museet någon form av kompetensutveckling inom IKT? 

6. Har museet en strategi när det gäller användningen av IKT-verktyg? 

7. Upplever du att IKT-verktygen har påverkat dina arbetsuppgifter som pedagog och på vilka 

sätt? 

8. Använder du dessa vid visningar? 

9. Finns det något ytterligare du vill tillägga i denna intervju? 

 

Tack för Din medverkan! 
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BILAGA 2 

Informationsbrev 
 

Jessica Lundberg 

E-post: - 

Telefon: - 

 

Hej! 

Mitt namn är Jessica Lundberg och jag läser Pedagogik C vid Umeå universitet. I kursen ingår 

en kandidatuppsats och jag har intresserat mig för området informations/- och 

kommunikationsteknik (IKT) och museipedagoger. Syftet är att undersöka hur IKT används 

på svenska museer och dess betydelse för museipedagogers yrkesutövning.  

Härmed tillfrågas Du att delta i en intervju som beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in och sedan transkriberas. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer behandlas alla uppgifter konfidentiellt och Du kan när som helst välja att avbryta. 

Intervjun kommer endast att avlyssnas av mig och uppgifterna kommer att raderas efter 

undersökningens slut. Studien kommer sedan att publiceras på Umeå universitet och beräknas 

vara tillgänglig under sommaren 2014. 

Jag hoppas att Du vill delta i min studie. Välkommen att kontakta mig via e-post eller telefon! 

 

Med vänlig hälsning, 

Jessica Lundberg 

 

Handledare: Docent i pedagogik, Anders D. Olofsson 

anders.d.olofsson@pedag.umu.se 
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BILAGA 3 

Kodningsmanual 
 

KATEGORIER 

1 – Typ av IKT  

a) Funktion 

b) Användningsområden 

 I) Visningar 

 II) Utställningar  

2 – Stöd 

a) Håller med  

b) Håller ej med  

c) Lärande och kunskapsutveckling 

d) Utställningarnas innehåll och budskap 

 

3 – Kompetens  

a) Områden 

b) Kompetensutveckling  

 I) Museet 

 II) Externt 

4 – Strategi  

a) Känner till  

 I) Funktion 

b) Känner ej till  

 

5 – Påverkan 

a) Håller med  
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 I) Exempel 

b) Håller ej med  

 

 


