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Abstrakt

Detta examensarbete är en undersökning om hur det kan se ut då vi tar oss
olika sökvägar på internet.
Hur kan man synliggöra det vi gör då vi söker på nätet?
För att undersöka detta har jag låtit gymnasieelever, studiekamrater och
vänner utföra olika typer av internetbaserade sökningar och med hjälp av
semiotiska analysverktyg har undersökningsmaterialet analyserats och
reflekterats.
Syftet med undersökningen är att få en fördjupad förståelse för hur man på
olika sätt kan använda sig av visuellt material som elever och pedagoger redan
använder. Som blivande bildpedagog vill jag tillsammans med mina elever
utforska de tankeprocesser som sker då vi söker och delar information på
internet. Genom att synliggöra mina egna tankeprocesser kan jag förstå
andras. En förståelse som också gör det möjligt att förhålla sig källkritiskt till
vår tids visuella kulturer.
Tolkning och resultat har prövats med hjälp av internatbaserade
undersöknings metoder. Även pedagogiska filosofier och teorier som jag stött
på under min egen lärarutbildning samt situationer som jag själv upplevt på
den gymnasieskola där jag arbetar har legat till grund för undersökningen.
Resultat som framkommit ur bearbetningen av informanternas och mina
egna internetsökningar har fått skapa det visuella abstraktet. Abstraktet med
namnet Från Astrid till Bobby är framställd med video och har även fått ge
namn åt det skriftliga examensarbetet.

Nyckelord: Bildpedagogik, visuell kultur, internetsökningar, associationer,
semiotik, tecken, meningssökande
From Astrid to Bobby - a Study of what we do when we search online
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1. Inledning
1.1 Introduktion
Ponera att din dator är din fysiska artefakt och att handlingen ”att surfa på nätet” är
din intellektuella artefakt samt att du med hjälp av dessa metodiskt söker dig från en
punkt till en annan. Även om målet med din sökning är noga genomtänkt behöver det
inte betyda att du kommer att följa en rak och planerad sökväg. Tvärtom finns alltid
möjligheter och risker att du leds in på helt andra spår.
Spår som i grunden bygger på det du först sökte, men som sedan visar sig skapa
nyfikenhet och intresse för något du inte visste fanns.
En samlad mängd information som du och andra mer eller mindre medvetet använder
i olika syften.

1.2 Bakgrund
I den nya läroplanen GY11, styrdokumentet för gymnasieskolan finner vi denna
formulering;
Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna
sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka
kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika
alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och
arbeta.1
Enligt EU-kommissionen hör digital kompetens till en av åtta nyckelkompetenser
för ett livslångt lärande. Digital kompetens kan ses som förmåga att kunna använda
internet eller digital teknik, men ställer även krav på medvetenhet och reflektion.
Begreppet kunskap syftar till att en person vet hur tekniken fungerar rent praktiskt.
Det kan handla om förmågan att hantera text, bilder, filmer eller att ha förmågan att
kommunicera inom sociala medier. Inom begreppet färdighet ryms kunnandet att
producera, samla, bearbeta, redovisa och förstå komplex information. I definitionen
innefattas även förmågan att spåra upp information via Internetbaserade tjänster, och
därefter bedöma dess relevans.2
I Sverige har användandet av datorer och internet sedan länge varit en självklarhet
för både lärare och elever i skolan. Man kan därför anta att tilltron till elevers
1

Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011,
Stockholm: Fritzes
2
[Digital kompetens blogg] http://www.digitalkompetens.com/(2012-04-16)
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medvetenhet kring sitt datoranvändande ofta tas för givet då flertalet barn och
ungdomar kommit i kontakt med tekniken i förskoleåldern eller ännu tidigare.
Jag har upplevt hur flera av de elever jag undervisat har ett mer eller mindre
oreflekterade förhållningssätt till sitt sökande på internet. Ofta när jag använt
sökningar som utgångspunkt i undervisningen har det visat sig att övervägande antalet
elever inte vetat hur de skall starta sina sökningar eller hur de skall ta sig vidare till
ytterligare information. Jag har tagit för givet att de som är yngre än jag skall ha en
lika stor, om inte större, medvetenhet kring sitt internetanvändande.
Den digitala entrén som ägt rum i skolan har för många pedagoger bidragit till en
stor förändring av tidigare undervisningsformer. För de pedagoger som saknar eller
har liten erfarenhet av digitalteknik har den även kommit att bli ett hinder i
undervisningen. Det kan ledas till att tekniken ifrågasätts. Behövs den verkligen?
Är det inte så att den stör undervisningen? Jag har ofta hört kommentarer som:
-Vi borde stänga av internet under lektionstid! -Hur undviker vi att eleverna slösurfar
på Facebook?
Datorn och internet finns där i undervisningen och är ett faktum som inte kan
undvikas, raderas eller censureras även om den ibland kan bli kritiserad för att vara
upphov till att eleven distraheras och inte tar till vara på det pågående
informationsutbytet som erbjuds i klassrummet. Jag har även hört hur elever lämnar
klassrummet med uppfattningen att de inte lärt sig något även om jag som pedagog
upplevt något helt annat.
Resonemang kring internet och metakognition dvs. medvetenhet om sina egna
tankeprocesser, 3 samt efterfrågan av en större digital medvetenhet bland föräldrar och
lärare har tidigare varit några av ståndpunkterna i diskursen kring internet.4
Enligt statistik har 88 % av Sveriges befolkning internet i hemmet och i genomsnitt
spenderas mer än 11 timmar i veckan på surfande.5 En siffra som kan tyckas vara nog
hög för att skapa medvetenhet kring internetanvändande.
Med det sociokulturella perspektivet som grundsyn kommer säkerligen många av
oss blivande pedagoger söka förståelse för elevens kunskapsbildande i elevens egen
3

Stigmar, Martin (2002): Metakognition och Internet – om gymnasieelevers informationsanvändning
vid arbete med internet. Växjö: Växjö University Press
4
Dunkels, Elza (2006): The digital native as a student – “implications for teacher education”. Tidskrift
för lärarutbildning och forskning(1/2006), 43-56.
5
[.se internetstatistik] http://www.internetstatistik.se/artiklar/infografik-svenskarna-och-internet-2011/
(2012-04-13)
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miljö. En fråga som då kan ställas av pedagogen är: Hur man kan ta tillvara på de
förutsättningar som finns där eleven redan befinner sig?
Med detta som utgångspunkt i förening med styrdokumentet GY11 vill jag
undersöka vad det är vi gör då vi söker information på internet.

1.3 Syfte
Som blivande bildpedagog vill jag utforska de tankeprocesser som sker då vi söker
och delar information på internet. Genom att synliggöra mina egna tankeprocesser
kan jag förstå andras. En förståelse som gör det möjligt att förhålla sig till vår tids
visuella kulturer.

1.4 Frågeställningar
Hur kan man synliggöra det vi gör då vi söker på nätet?
(Tagit bort andra frågeställningen)

1.5 Urval och avgränsning
Urvalet är baserat på studier av olika personers sökvägar.
I studien har jag bett elever från en gymnasieskola i Stockholm, kurskamrater från
Konstfack och vänner att genomföra googlebaserade internetsökningar.
Anledningen till att låta alla informanter begränsas till Google som sökverktyg
grundas i att Google är en av de mest använda sökmotorerna på internet vilket gör
urvalet av sökningar både breda och mer informationsrika än andra liknande
sökmotorer.6

Informanternas sökningar har utförts på tre olika sätt:
1.

Improviserad sökning

2.

Iscensatt sökning

3.

Fri sökning
samt mina egna sökningar och sökvägar

För ytterligare information se under metod.

6

[Befound] http://www.befound.se/tips/statistik-over-sokmotorer.aspx (2012-04-30)
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1.5.1 Informanterna
Då jag arbetar på en gymnasieskola och undersökningen prövar praktiker som kan
komma till nytta i mitt framtida yrke som pedagog, blev det en självklarhet att
undersöka på denna skola tillsammans med gymnasieelever. Dock är det viktigt att
påpeka att ingen av informanterna är någon som står i beroendeposition till mig dvs.
ingen av dessa är någon elev jag i vanligt fall undervisar.
För att skapa mig en mer nyanserad bild i undersökningen så föll även valet att testa
olika metoder på mina kurskamrater och vänner.
Två av informanterna är studiekamrater på Konstfack, en kvinna och en man i 25års
åldern. improviserad sökning
Tre av informanterna är gymnasieelever på en gymnasieskola i Stockholm, samtliga
kvinnor mellan 17 - 18 år. Iscensatt sökning
Två av informanterna är kamrater från min privata umgängeskrets, en man i 30års
åldern och en kvinna i 35 års åldern. Fri sökning
Alla namn i undersökningen är fingerade.

1.6 Empiri
Studien genomfördes med olika personer där alla har utfört internetbaserade
sökningar. Genom att undersöka olika personers sökvägar samt intervjua dem kring
dessa ville jag få en inblick i vad det är vi gör då vi surfar på internet. Genom att
undersöka och analysera den visuella kultur som internet erbjuder kan man öppna upp
för ett mer reflekterande förhållningsätt.
1.6.1 Dokumentation
Under studien har informanternas sökningar och sökvägar spelats in.
Inspelningarna utfördes med datorns egna skärminspelningsprogram i Quicktime.
Även

ljudupptagningar

av

intervjuer

spelades

in

under

vissa

delar

av

skärminspelningarna. Ljudet spelades in både internt och externt dvs. filmljud och
musik som spelats upp med hjälp av datorn samt ljud av prat eller av annan karaktär,
som sker utanför datorn.

1.7 Metoder och tillvägagångsätt
Den här undersökningen är en kvalitativ och etnografiskt inspirerad studie.
Undersökningen är även av tvärvetenskaplig karaktär där visuella och skriftliga
processer har varit jämställda i tolkningar och slutsatser.
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1.7.1 Undersökningsmetod
Som uppstartstart av undersökningen har jag använt mig av en blogg. Bloggen blev en
undersökningsmetod där all information, inspiration och mina egna sökvägar samlats.
Bloggen har varit en stor tillgång i arbetet med undersökningen då jag haft möjlighet
att på ett enkelt sätt återgå till tidigare tankar och idéer. Innan jag inledde
undersökningen med informanterna var bloggen den plats där jag testade och sparade
olika sökmetoder. Dessa metoder delades sedan in i tre olika kategorier och fick
namnen Improviserad sökning, Iscensatt sökning och Fri sökning.
Improviserad sökning analyserades aldrig då informanterna hade för lite tid till
sökningen. Jag tog beslutet att genomföra undersökningen men utan att använda den
som en grund i den här analysen.

1.7.2 Iscensatt sökning
Iscensatt sökning startade med att instruera informanterna om hur de skulle gå till
väga i utförandet internetsökningarna för att sedan tillsammans med mig som forskare
återgå till materialet för reflektion kring de olika stegen i sökningen.
Informanterna intervjuades efter varje sökningstillfälle.
Även mina egna sökningar undersöktes på detta vis.
Denna sökning testades av tre informanter.
1.7.3 Fri sökning
Den fria sökningen startade med att Informanten sökte information med ett eget valt
ord/bild som utgångspunkt. Informanten kunde välja om han eller hon ville ta sig
vidare via andra internetsidor, bilder eller nya sökningar.
En av informanternas intervjuades efter bearbetningen av studien.
Även mina egna sökningar undersöktes på detta vis.
Denna sökning testades av två informanter.
1.7.4 Analysmodeller
Analys av iscensatt sökning
Samtliga informanter som utförde iscensatt sökning fick utföra sökningsmetoden
minst tre gånger innan undersökningen avslutades. Analysen av materialet har i de två
sista fallen av den iscensatta sökningen utförts på exakt samma vis.
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Analysmodellen av iscensatt sökning har ordnats i fyra olika parallella delar:


Sökordet (som informanten skrev in i sökrutan på googlebilder)



Informantens kommentarer (till sin sökning)



Skärmdump (på de bilder som kom upp under sökordet)
Skärmdump - en digital bild som föreställer delar eller hela bitar av
datorskärmen.



Mina kommentarer (under den reflekterande delen)

Förväntan har varit att den här typen av analysmodell skall ge mig en överskådlig bild
av hur sökord/bilder, tidigare sökord/bilder, mina kommentarer och informantens
förklaring av sina sökningar eventuellt kan hänga samman eller ge ytterligare
information som kan leda undersökningen vidare.
Analys av fri sökning
Informanten genomförde två olika sökningar men den som har analyserats enligt
analysmodellen nedan är den sista sökningen av dessa två. Detta på grund av att
informanten inte gav sitt medgivande till att låta mig analysera den första sökningen.
Anledningen fick jag aldrig förklarat för mig men jag godtog den för att fortsätta
undersökningen.
Informantens sökning är inspelad med datorns skärminspelningsprogram, utan ljud.
Jag har analyserat informantens sökväg utan att ha fått en förklaring eller reflektion av
informanten. Jag har låtit informanten ta del av den färdiga analysen av materialet för
att sedan uttala sig huruvida min tolkning stämmer överens med informanternas.

Analysmodellen av fri sökning har utgått från fyra olika semiotiska begrepp:


Denotationen (Beskrivning av det som sker på skärmen dvs. Det inspelade
materialet av informantens sökvägar)



Associationen (sökningen som ligger till grund för nästa sökning av ord/bild)



Konnotationen (Tolkning där jag analyserar mina och informantens
gemensamma och kulturellt betingade associationer)



Index (muspekarens rörelsemönster som kan tyda på tankeverksamhet)
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1.7.6 Det visuella abstraktet
Den visuella gestaltningen har inledningsvis varit av dokumenterande karaktär.
Dokumentationen har skapats med rörliga bilder. Valet att göra en visuell gestaltning i
rörlig bild uppstod då jag sammanställde och sammankopplade informanternas och
mina egna reflektioner kring de internetsökningar vi gjort under studiens gång.
I gestaltningen följer man en kedja av associationer där varje bild leder vidare till
en ny bild som på något sätt är sammankopplad med det som tidigare visats.
Associationen kan vara av privat eller av kollektiv, konnotativ karaktär.
Gestaltningens namn, Från Astrid till Bobby uppstod då det första sökordet/bilden
fick bli Astrid Lindgren som sedan associerats vidare till slutordet/bilden Bobby
Ewing.
Under arbetet med den visuella gestaltningen har flera moraliska beslut varit tvungna
att tas. Bland annat så har jag stått in för valet att eventuellt överskrida
upphovsrättsliga lagar då jag inte varit upphovsman till materialet jag använt.
Efter att ha kontaktat STIM, svenska tonsättares internationella musikbyrå,
ändrade jag gestaltningen genom att ta bort allt befintligt ljud och i utbyte använda
mig av royaltyfri musik. Jag kontaktade även Katarina Renman Claesson, Doktorand i
civilrätt vid Stockholms universitet samt BUS, bildkonst upphovsrätt Sverige. Ingen
av dessa kunde ge mig klara svar för vad som gäller då man vill göra ett rörligt
bildkollage inom ramen för den här undersökningen.
Då min intention med arbetet inte bygger på någon ekonomisk vinning så
beslutade jag mig ändå för att gå vidare med arbetet.

1.8 Teori och tolkningsram
Undersökningen har utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande där möten
mellan oss människor är grunden för hur vi konstruerar oss själva och vår omvärld.7
1.8.1 En meningssökande individ
Olika filosofiska teorier förklarar människan som en meningssökande och
meningsskapande varelse. Detta sökande efter mening kan b.la förklaras ur ett
sociokulturellt perspektiv.
Roger Säljö professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, är en av
dem som framhåller människans meningssökande som en social och kulturhistorisk

7

Säljö, Roger (2000): Lärande I praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma
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företeelse. Säljö betonar att människan skapar mening och betydelse med hjälp av
medierande redskap.8
Lev Vygotskij, upphovsmannen till det sociokulturella perspektivet, menade att
barns föreställningar om sin omvärld är framvuxen ur den kultur de lever i och med
hjälp av dess intellektuella och fysiska redskap, även kallat artefakter, tar barnen sig
vidare i sitt skapande av jaget. 9 Vygotskij använde begreppet mediering för att
beteckna det väsentliga i våra liv, där språket producerar och reproducerar våra
identiteter, tankar, idéer och uppfattningar. Medieringen är ett centralt begrepp inom
den sociokulturella teoribildningen och framhåller människans användande av
artefakter för att förstå och agera i omvärlden.10 För ett barn skulle ett sådan fysisk
artefakt kunna vara en stol eller ett bord och med hjälp av dessa till stöd kan barnet
lära sig stå upprätt eller gå.
I den här undersökningen skulle vi kunna tala om de fysiska artefakterna som den
tekniska utrustning vi använder då vi till exempel surfar på nätet.
Vygotskij framhävde även människans teckensökande som en metod att tillföra
mening i vårt tänkande och liv,11 något som även framhölls av lingvisten Ferdinand
de Saussure.
Den benämning som ofta används om teckenläran idag är Semiotik.
1.8.2 Tecken ger mening
Semiotiken kan förklaras som läran om tecken och tecknens användning.
Benämningen myntades av filosofen och fysikern Charles Sanders Pierce.12
Till skillnad från Saussure utgick inte Pierce från det verbala språket utan menade att
ett tecken är allt som på ett eller annat står för något annat för någon. Allt kan vara,
bli eller göras till tecken.13
Det som i semiotiken kallas för det denotativa och konnotativa kan användas i
synliggörandet av hur vi i olika kulturer ser, tolkar och konstruerar vår tillvaro.

8

Säljö, Roger (2005): Lärande & Kulturella redskap: om läroprocesser och det kollektiva minnet.
Falun: Nordstedts Akademiska Förlag
9
Strandberg, Leif (2009): Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar, Stockholm:
Norstedts
10

Säljö, Roger (2000) sid. 66
Strandberg, Leif (2009)
12
Gripsrud, Jostein (2006) sid. 148
13
Ibid., sid. 149
11

11

I den här undersökningen har båda begreppen kommit till användning i bearbetningen
av det inspelade materialet.
Denotation: Är ett teckens huvudsakliga eller direkta betydelse.14
Association: Att se och att skapa mentala samband mellan olika objekt.
Inom semiotiken är associationer privata eller kulturella.15
Konnotation: Är Kulturellt betingade associationer, dvs. ett teckens indirekta
betydelse.16
Index: Indexikaliska tecken, ett tecken som ”pekar på” något. 17 De bygger på
orsakssamband t.ex. spår i snön pekar på att någon har gått där.
1.8.3 Internet som rhizom
I analysen för vad som sker då vi tar oss olika sökvägar på nätet har den franske
filosofen Gilles Deleuze kommit att inspirera den här undersökningen. Han förklarar
sin kunskapssyn genom liknelser med växters underjordiska stammar benämnt rhizom.
Med det ville han visualisera hur kunskap spridits åt olika håll för att slå rot och dyka
upp på oväntade platser. Även om roten avlägsnas så fortsätter dess rhizom att på
olika sätt leva vidare. Internet är ett sådan typ av fenomen som liknats med detta.

Karta över internet18

Biologiskt Rhizom19

Deleuze påstår att kunskapsskapandet är ständig pågående, ingen kunskap står utanför
en annan utan hierarkisk ordning.20 I detta skapande finns ingen början eller slut.

14

Ibid., sid. 142
Ibid., sid. 143
16
Ibid., sid. 143
17
Ibid,. Sid. 151
18
[Internet Mapping Project: Map gallery]http://www.cheswick.com/ches/map/gallery/index.html
(2012-05-01)
19
[Urbaner anti escapismus!] http://www.antieskapismus.at/tag/deleuze (2012-05-01)
20
Ibid. Sid. xxvii
15
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1.8.4 Elevens reflekterande
Styrdokumentet GY11 framhåller både vikten av att elever skall utveckla sin förmåga
att själva kunna finna och tillägna sig kunskap samt vikten av att orientera sig i en
komplex verklighet.21 Som pedagog med en sociokulturell grundsyn är det intressant
att finna lösningar för hur detta kan verkställas. Att kunna orientera sig i en komplex
verklighet innebär även att det sker en reflektion om det som utförs.
Hasse Hansson framhåller i Den svårfångade reflektionen, hur styrdokumenten
skapar en icke reflekterande lärandemiljö. I skolan tycks eleven reflektera men oftast
sker detta inom de ramar som styrdokumenten och lärarnas förväntningar ger.22
Även om det sker någon form av reflektion så är frågan om den reflektionen
motsvarar det som anses vara en förståelse av det som reflekteras. Hansson beskriver
även tre reflektionsnivåer från Zeichner (1996), teknisk, praktisk och kritisk reflektion
ur ett elevperspektiv.23 I den här undersökningen har reflektionen kommit att få en
betydande roll, men då utan att indelas i någon specifik typ av reflekterande. Fokus
har istället legat på att reflekterande utöver det vardagliga tänkandet har skett.
1.8.5 Pedagogen, en vägvisare
Peter Gärdenfors beskriver i Den meningssökande människan, att faran med
informationssamhället är att den tolkandeförmågan undervärderas. Han frågar sig hur
den enskilde eleven som sitter framför datorn skall lära sig skilja på information och
desinformation.24
Hur skall informationen kunna förädlas till något som liknar kunskap? För detta
krävs omfattande handledning och träning i källkritik. Det krävs också att
informationen sätts in i ett sammanhang så att den blir meningsfull och
användbar. Undervisning skall inte bara ge kunskap – den skall framför allt leda
till att eleven förstår.25
Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan pedagogen ses som vägvisare med
uppgift att leda sina elever in på olika teckenspår. Pedagogen har som uppdrag att
starta med utgångspunkt bland de tecken som eleven redan upptäckt för att använda
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dem som ingång till ett nytt och eventuellt förutbestämt teckenspår. På så sätt kan nya
sammanhang och teckenspår kännas meningsfulla för eleven.
En god lärare kan aldrig ersättas av ett datorprogram. Han eller hon behövs inte
så mycket för att förmedla fakta, men att förklara samband – att lyfta fram de
mönster som eleven behöver se för att förstå/… / Hon eller han behövs också
för att följa elevens lärandeprocess och för att ingripa när någon hamnat på fel
spår.26

1.9 Tidigare forskning
Även om det finns ett stort utbud av tidigare forskning kring barn och ungdomars
internetvanor så finns fortfarande åtskilliga forskningsbehov som bör fyllas.
Forskning om hur barn utvecklar sin förmåga att navigera och söka innehåll samt
att tolka och kritiskt bedöma information på internet fattas.27
Patrik Hernwall, docent i pedagogik vid Södertörns högskola, beskriver i artikeln,
”Att ta vardagen i anspråk” vikten av att låta människor reflektera över både sig själva,
sina kunskaper och sin omvärld. 28 Likt Vygotskijs medieringsbegrepp talar Hernwall
om de redskap vi använder i skapandet av oss själva. Internet eller datorn benämns i
artikeln som ett av ”de nya” redskapen. Han menar att genom ianspråktagandet av
dessa redskap görs nya erfarenheter, tankar och handlingar möjliga. Nya redskap
medför inte bara att individen ska lära sig nya operationer eller handlingar utan också
att etablerade och konventionella sätt att tänka och handla kan utmanas. 29 Hernwall
betonar även vikten av digital kompetens och hur det är en förutsättning för att kunna
delta i det samtida samhället.
Elza Dunkels är lektor i pedagogiskt arbete och forskare vid institutionen för
interaktiva medier och lärande vid Umeå universitet. I ”Vad gör unga på nätet?”
delar Dunkels in teknikanvändande i tre olika stadier, skepsis, tillvänjning och
vardagsteknik.30 Genom att göra denna indelning vill Dunkels förklara de stadier hon
tycker sig ha identifierat då människor på olika sätt tar sig an nya medier. Det första
stadiet, skepsis är då tekniken skall introduceras för en användare och då anses vara
ett nödvändigt ont som var man tvunget behöver använda. Det andra stadiet,
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tillvänjning är det stadiet där tekniken blivit var mans egendom men fortfarande inte
används fullt ut i den mån om tekniken erbjuder. Sista och tredje stadiet är
vardagsteknik vilket innebär att man kan se användningen av medierna istället för att
se tekniken som något svårt.31 Dunkels förklarar den vuxna generationen som nätets
invandrare som fått gå den långa vägen mellan alla tre stadier för att kunna ta till sig
datorer och internet. Barnen däremot är nätets infödda som föddes rakt in i stadium tre,
vardagsteknik. Detta bidrar till att vuxna och unga har olika ingångsvärden när de
betraktar de nya fenomen kopplade till internet, vilket medför att man tolkar det på
olika sätt.32
This article points out some features of contemporary learning models, claiming
that computers and the Internet have changed the conditions of learning and
communicating for young citizens – the digital natives. Firstly, it draws
attention to the fact that the Internet with its hypertext seems to promote natural
learning. Secondly, it describes a tremendous amount of informal learning –
learning that takes place outside the educational system – which computers and
the Internet seem to encourage. It acknowledges the growth of collective
learning – learning that is collaborative and draws on other people’s work,
constantly adding to our collection of knowledge. 33
Dunkels riktar sin uppmärksamhet mot det hon kallar naturligt lärande och den
enorma omfattning av informellt lärande som datorer och Internet verkar uppmuntra.
Hon menar att tillgång till datorer och internet har förändrat förutsättningarna för
lärande och kommunikation för unga medborgare. 34 En reflektion som är svår att
ifrågasätta även om artikeln skrevs för sex år sedan.
År 2003 använde 25 % av den svenska befolkningen dagligen internet, idag 2012
är siffran 69 %, en statistik som inte visat någon indikation på att stanna av.35 Detta
gör att ökningen av antalet användare sker ständigt vilket också ställer nya och större
krav på dess användare. Frågan är då om benämningen digital inföding fortfarande är
relevant, eller om det är en ständigt pågående och eskalerande process som konstant
omvärderas så fort en ny generation föds eller träder in i den digitala sfären?
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Med tanke på det ständigt ökande digitala utbudet av både medier och teknik så
kan man även fråga sig vem som idag anses vara en digital inföding eller en mer
digital inföding än någon annan.

2. Bearbetning och analys
2.1 Tre informanter och deras sökningar
I bearbetningen har jag valt att analysera sökningar utförda av David, Ina och Moa.
2.1.1 Iscensatt sökning
I undersökningens början instruerade jag informanterna att pröva olika typer av
söksätt. Det blev dock uppenbart att reflektionen kring deras sökvägar kom att bli
både intressant och viktig för att kunna ge en djupare analys av vad det är som sker då
vi söker information på nätet. Genom att skapa en iscensatt sökning så gjordes det
möjligt att på ett kontrollerat sätt få med både sökningarna och reflektionerna av
informanterna.
Ina och Moa var de två som fick pröva den iscensatta sökningen vilket också har
varit en av anledningarna till varför jag valt att jämföra dessa två. En annan anledning
till varför jag valt dessa två är hur de har beskrivit sig själva i sitt vardagliga sökande
på nätet. Ina har uttalat att hon är en van internetsökare medan Moa har uttryckt det
motsatta. Detta kunde på så sätt leda till två intressanta analyser som kan gå att
diskuteras och jämföras med varandra utifrån olika frågor. Sådana frågor kan vara om
man kan se tydliga skillnader mellan en van och en mindre van internetsökare samt
om reflektionen kring sökvägarna skiljer sig påtagligt mellan informanterna.
Den första delen som jag kallar för utförandet av sökningarna har spelats in utan
ljud. När Ina och Moa ansåg att studien nått sitt slut så avbröts inspelningen för att gå
vidare till reflektionen.
Reflektionen spelades in med ljud och jag var med som forskare för att ställa frågor
som kunde hjälpa informanten att berätta om sitt sökande, den här gången var det
samtalet mellan informant och forskare som var i fokus.
Inledningsvis börjar jag bearbetningen med att analysera Davids sökvägar vilka var
en av de första studierna som utfördes. Denna sökning är inspelad utan ljud och ingen
reflektion mellan mig som forskare och Davis som informant genomfördes.
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2.1.2 Fri sökning
David utförde det som jag kallar den fria sökningen.
I mötet med David berättade jag inte så mycket om vad undersökningen gick ut på,
dock gav jag en kort introduktion till vad det var han skulle utföra och att allt han
gjorde på datorn skulle spelas in.
David fick instruktionen att gå in på googlebilder, söka på ett ord och därifrån ta
sig vidare till nya sökningar. Den här övningen utfördes två gånger men då
informanten inte gav sitt medgivande till att jag skulle analysera den första sökningen
så baseras analysen på den andra och sista sökningen.

2.2 David
David är sedan tolv år tillbaka bosatt i Stockholm. Han driver eget mediaföretag och
arbetar oftast med motion graphics. Enligt honom själv så använder han internet mer
än fyra timmar om dagen och att googla ingår i hans arbetsuppgifter. Dels för att hitta
information men även för att finna inspiration.
2.2.1 David, fri sökning och analysmodell
Från svenska uppfinnare till redigera Troja television
Svenska uppfinnare är det första ordet som David på eget initiativ väljer att skriva in i
sökrutan. Han klickar vidare in på googlebilder och muspekaren far runt ett par varv
bland ikonerna på skärmen innan han stannar upp.
Det första jag ser är en bild av en skiftnyckel denna är placerad högst upp i vänstra
hörnet. Är det på grund av bildens placering eller är det för att jag vet att det är en
svensk uppfinningsom jag uppmärksammar denna? David fortsätter att cirkulera med
pekaren bland ikonerna på skärmen. Han stannar till på en bild av ett gevär.
Där står pekaren still några få sekunder vilket jag ser som ett tecken på att David
tänker. Jag tolkar även den stillastående muspekaren som att han hela tiden är
medveten om att det han gör filmas och att det kanske skulle anses otäckt att klicka
sig vidare via en ikon av ett vapen. David fortsätter sökningen och stannar upp på ett
svartvitt porträtt från tidigt 1900-tal, jag antar att den här bilden är mer i linje med det
sökord han valt. Jag tror att vi associerar svenska uppfinnare med något som varit,
något som vi läst om i historieböckerna och att en gammal bild i svartvitt motsvarar
idén för vad en svensk uppfinnare är. Muspekaren står still på bilden men David
klickar sig inte vidare. Istället letar han sig vidare mot en bild i färg föreställande en
person sittandes vid ett köksbord, i handen håller personen en tidning. Bilden ger ett
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intryck av att vara av journalistisk karaktär. Det är färgerna, bildkompositionen,
kläder och inredningen som gör att bilden även ger ett mer modernt intryck.
David klickar sig vidare och det visar sig vara en artikel i Aftonbladet med
rubriken ”Wikileaks kan rädda svensk uppfinnare” och underrubriken ”Håkan Lans:
Jag har fått tips”. David scrollar långsamt nedåt i artikeln vilket jag ser som ett index
på att han läser artikeln, men det kan även vara ett tecken på att han tittar på andra
saker på sidan. Han kopierar Håkan Lans namn och ”klistrar in” det i googles sökruta
för vidare sökning. ”Håkan Lans – Wikipedia” är den första länken som sökningen
ger. David klickar in på länken som om David vet att Wikipedia kommer ge honom
svar på vem Håkan Lans är. På Wikipedia finns en stor variation av text och
hyperlänkar. David stannar upp vid en länk som säger ”datormusen” uppfattar jag hur
han är på väg att klicka sig vidare men han hejdar sig två gånger och muspekaren
löper över en text som berättar något om att Håkan Lans innehar två patent i Sverige.
David scrollar åter vidare till länkarna längst ner på sidan och väljer att klicka på en
länk som leder till SVTplay och samhällsprogrammet Uppdrag granskning. Jag vet att
Uppdrag granskning hör till ett av programmen han vanligtvis tittar på och det får
mig även att fundera hur det kommer sig att han valde det och inte testade en länk han
inte vet något om. Genom SVTplay och länken Uppdrag granskning klickar han in på
avsnittsinformation, en liten länk en bit upp bredvid filmrutan. Av det snabba
tillvägagångsätt att döma så kan jag avläsa att David har varit inne på den här sidan
innan, och genom att läsa avsnittsinformationen kan han spara tid genom att ta reda på
om programmet är ”värt” att titta på eller inte. Han läser avsnittsinformationen och
går därefter upp till googles sökruta där han skriver in orden Uppdrag granskning.
Jag undrar hur det kommer sig eftersom han nyss var inne på Uppdrag gransknings
sida. Jag ser snart att han via de nya söklänkarna kan klicka sig vidare in på arkiv.
Tillbaka på SVTs hemsida och scrollar nedåt för att klicka sig vidare in på säsonger.
Då Davids sökningar sker systematiskt så tolkar jag det som att han gjort exakt det här
flera gånger innan. Kanske inte just sökningar på uppdrag granskning, men att han är
väl medveten om hur han ska få tag i information han söker. Vid länkarna säsonger
söker David sig tillbaka till år 2001 och en länk som heter ännu äldre reportage.
Precis som innan sker detta systematiskt. Han verkar leta men inte finna det han söker
så han klickar sig tillbaka till sökningen på google och ordet uppdrag granskning.
David klickar sig vidare in på en länk om Janne Josefsson. En av uppdrag
gransknings reportrar och programprofiler. På Wikipedia står muspekaren still och
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inget scrollande sker. Antingen läser han det som står eller så funderar han över vad
han ska klicka nästa gång. Jag ser hur muspekaren börjar leta sig fram till en länk om
Hannes Råstam, även han reporter och kollega till Janne Josefsson. Jag råkar veta att
David har en relation till Hannes och att Hannes är morbror till Davids barndomsvän.
Jag råkar också veta att Hannes för inte alls så länge sedan gick bort i en sjukdom och
jag funderar över om det kan vara så att Hannes fanns i Davids tankar från den stund
Uppdrag granskning blev en del av sökningen. Om så var fallet så kan man fråga sig
varför han inte sökte på Hannes Råstam från början? Kan det ha varit så att
undersökningen i sig blev ett hinder i Davids vidare sökande då han visste att detta
skulle komma att analyseras och att steget mellan uppdrag granskning och Hannes
Råstam skulle bli för stort och ogripbart för den som inte har bakgrundsinformationen.
Väl inne på Hannes Råstams Wikipediasida så får jag uppfattningen att David ganska
ingående läser vad som står. Tolkningen baseras på att muspekaren står stilla samt att
scrollandet sker i ett lågt tempo. Efter trevanden mellan länkarna på sidan så klickar
David in på Thomas Quick en dömd massmördare som Hannes gjort flera
uppmärksammade reportage om. David scrollar raskt ner till slutet av sidan men
stannar upp för att åter scrolla sig uppåt. Antingen letar han efter något eller så är det
bara ett tecken på att han inte vet hur han skall fortsätta söka. Efter ett kort tag klickar
David vidare in på en länk om Häxornas försvarare, ett reportage av Jan Guillou från
2002. Muspekaren står still ett bra tag, David kanske läser det som står på sidan men
jag får känslan av att det är här sökandet är på väg att ta slut. Redigera Troja
Television blir den sista länken som David klickar in på och muspekaren är åter stilla.
David klickar ur och stänger av inspelningen.
Samtal med David efter bearbetning
Efter analysen lät jag David ta del av det jag antagit. Det visade sig att mycket av
mina reflektioner var riktiga. Delen där jag analyserat Davids sökning kring Hannes
Råstam var en av dessa. Vad detta beror på kan diskuteras ur flera olika perspektiv,
men i en sociokulturell och semiotisk tolkning beror det på att jag och David är
vänner vilket gör att vi på många plan formats av och formar vår kultur på samma sätt.
Detta gör att många av mina iakttagande är så kallade gemensamma/kollektiva
associationer dvs. konnotationer.
Det kan vara tänkvärt och intressant att göra liknande analyser av okända personers
sökvägar.
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2.3 Ina och Moa
Ina och Moa är två elever som studerar på en gymnasieskola i Stockholm.
Båda går på floristprogrammet i en skola belägen i utkanten av innerstaden. Ina läser
sitt andra år och Moa sitt tredje år.
Moa berättar att hon använder sig av sin dator för att skriva uppsatser, mail eller
umgås på sociala forum. Ina beskriver sig som en van internetanvändare som surfar
på nätet flera timmar om dagen och då vanligtvis för att finna inspiration till
heminredning, mode och matlagning. Hon berättar även att hon är medveten om hur
hon söker sig till information.
2.3.1 Ina, iscensatt sökning och analysmodell
Från känslor till kistbord

-Vad var det som fick dig att söka på det ordet först?
-Men det var för att du sa fantasier och då började jag tänka… Fantasi… Det är
djupt, och känslor är djupa.
Ina tvekar inte då hon började med sitt första sökord känslor, även om ordet baserades
på en association från något jag nämnt precis innan hon startat sin sökning.
Därifrån associerar hon sig raskt vidare till sockervadd då bilden högst upp till vänster
föreställer ett rosa fluffigt moln som påminde henne om sockervadd. De nya bilderna
hinner inte synas i mer än två sekunder innan hon skriver in cupcake som sin nästa
sökning. Det som fört henne vidare i sin sökning är en bild av en rosa
sockervaddsmaskin. Ina säger att den påminner om många inredningsprylar som finns
idag och då bland annat för cupcakes. Bland cupcakebilderna tittar Ina på den tredje
bilden högst upp till vänster och skrattar. Alla tidigare sökningar har nämligen
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baserats på just den placeringen och då jag tidigare påpekat det så har hon också blivit
medveten om det. Bilden föreställer en blå cupcake med ögon och mun och Ina
googlar snabbt vidare till ordet mupparna.
Här tycker Ina att bilderna känns röriga så enligt henne tar hon bara beslutet att bara
söka på ordet docka. Jag frågar henne inte men jag antar att hon sökt på ordet docka
då mupparna hör till en sådan kategori av figur.
Internetsökningarna har för mig blivit en uppenbar associationsmetod.

-Då såg jag den där och den påminner om en docka jag hade när jag var liten, en
skrållandocka hade jag.
Direkt efter ordet docka söker Ina på ordet Skrållan och flera bilder på Tjorven i
Saltkråkan visar sig. Nästa sökord blir Astrid Lindgren med motiveringen;

-Och så klart på Astrid Lindgren.
Både jag och Ina verkar ta för givet att hennes nästa sökord skulle bli Astrid Lindgren.
Jag ställer inga frågor utan avger endast ett medhållande läte.
Astrid Lindgren tycks i det här fallet vara en person vi båda starkt förknippar med
hennes sagor och berättelser. Jag tänker mig att Ina lika gärna skulle kunna söka på
Saltkråkan eller Båtsman men att hon av någon anledning rangordnat sina
associationer. Ungefär som om de vore stoff i olika fack för vad som är viktigast eller
vad som är mest känt? De här tankegångarna får mig också att fundera över hur
mycket information som går oss förbi då vi söker och hur mycket av det vi egentligen
tänkt eller uppfattat som vi aktivt väljer bort och glömmer.
Vi tittar på bilderna av Astrid och Ina konstaterar att, här blev det lite svårt.
-Jag kunde ha sökt på gammal i princip, men jag kom inte ihåg vad jag sökte på…
På skärmen ser vi hur Inas skriver in ordet godisaffär och innan ordet är färdigskrivet
så säger hon att det var för att hon såg Pippi. När jag tittar på bilderna ser jag att
Pippibilden är placerad ganska långt ner till höger i bilden och jag börjar fundera om
detta kan bero på Inas svårigheter att finna nästa sökning. Kan det vara så att de
tidigare sökningarna kanske inte alltid varit baserade på vad hon sett utan även på
förutfattade meningar kring sådant hon redan kände till och att bilderna bara varit en
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hjälp för henne att få sina associationer bekräftade. Den här gången hade Ina
svårigheter att associera och blev kanske därför tvungen att ”vidga sina vyer” och
finna tecken/associationer i andra delar av blickfånget, som att ”tänka utanför boxen”
som man skulle säga i ett kreativt skapande.
En annan intressant iakttagelse var att Ina valde att skriva godisaffär istället för Pippi
vilket för mig hade varit mer uppenbart. Hon bygger på så sätt nästa association på en
association i tredje led, eller så är det bara så att associationerna i det här stadiet går så
fort att själva görandet, som i det här fallet är att skriva in ord med hjälp av datorn, är
ett moment som inte hinns med.
En massa bilder på godis i olika behållare syns i nästa bildsökning. Kvickt söker Ina
vidare på skålar.

-Och jag älskar Leila Lindholm så då kom jag vidare på skål och sen visp och vem
vispar, jo Leila.
Skål, visp och Leila är tre ord som skrivs så snabbt att jag antar att Ina inte har behövt
titta på bilderna för att associera vidare. Det var som att hon hela tiden viste att hon
skulle söka på Leila, men att steget mellan skål och Leila var för stort så att hon var
tvungen att hitta en gemensam nämnare som kunde sammanföra dessa två, vilket i det
här fallet blev vispen. Jag kanske vågar påstå att hon gjorde en planerad kedja av
tecken för att ta sig till det redan förutbestämda målet.
Jag frågar henne inte varför eller hur det kommer sig att hon sökte på det viset och jag
antar att det heller inte är förrän i analysen av materialet som jag upptäcker detta.
Kanske var det så att jag även den här gången var helt med på hur hennes tankebanor
gick och varför hon sökte som hon gjorde.
Något jag lägger märke till är hur hon återgått till att systematiskt referera till den
tredje bilden högst upp till vänster. Detta är något Ina gjort varje gång hennes
sökningar eller vidare associationer haft ett högt tempo.
Nästa ord blir nämligen Indiska vilket baserats på den tredje bilden högst upp till
vänster.

-Hon har alltid så här örhängen som ser ut att komma från Indiska.
Sökningen visar bilder föreställande loggor, kläder och heminredning.

22

Ina pekar på en bild ganska långt ner i mitten av skärmen, den föreställer ett gammalt
träbord i indisk stil hon berättar hur hon gillar den typen av gamla och fina möbler
och i sökrutan ser jag hur hon skriver in ordet kistbord.
-Jag tänkte söka på kista, men då kommer det komma upp…
Hon avslutar inte meningen men jag ger henne ändå medhåll som att jag även här vet
exakt vad hon menar. Mina associationer med ordet kista verkar vara den samma som
Inas. Jag kan ju helt och fullt inte säga att jag vet vad hon menade då jag aldrig
frågade, men av våra tidigare gemensamma antaganden att döma så antar jag även här
att vi hade gemensamma associationer, konnotationer om vad sökordet kista skulle
föra med sig för typ av bilder. Man kan säga att även den här typen av associationer
är en form av aktivt bortsållande av information som endast är baserat på våra egna
föreställningar och tidigare erfarenheter. Kistbord fick bli ordet/associationen som
avslutade Inas sökning.
2.3.2 Moa, iscensatt sökning och analysmodell
Från nyfikenhet till skugga

-Nyfiken var bara något ord jag kom på, tänkte på, och sen så kom det upp barn,
eftersom barn ofta är nyfikna av sig.
Moa startar sin sökning med ordet nyfikenhet vilket hon inte hade någon direkt
förklaring till och jag frågar henne aldrig hur det kom sig att hon valde ett ord som
inte är en sak utan mer av en känsla. Moa hänvisar till bilderna som kommer upp och
verkar helt införstådd med att några av de googlade bilderna föreställer barn. Den
mest påfallande barnbilden är en bild som ligger högst upp till vänster. Moa väljer att
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skriva in order barn och innan bilderna laddats klart på internetsidan skriver hon raskt
in ordet leka.

-Det var inget du såg i bilderna eller var det bara en tanke? -Nej, det var bara en
tanke…
När jag undersöker bilderna så ser jag klart och tydligt hur flera av bilderna föreställer
lekande barn, men det är inget Moa mins att hon reagerat på.
När bilderna för ordet leka visar sig blir Moa tyst ett långt tag. Det tar ca 16 sekunder,
vilket är en påtagligt lång stund innan hon skriver in order skolgård. Jag frågar henne
om det var svårt att komma på något och hon svarar att det var svårt men att hennes
nästa sökning blev skolgård med förklaringen att barn brukar leka på en skolgård.
Jag håller med och verkar inte vara direkt frågande inför hennes associationer, vilket
även visar våra kollektiva konnotationer.
Efter skolgård blir nästa sökning natur. Första gången jag frågar förklarar Moa att hon
inte vet hur hon hamnade på den sökningen men säger att många skolor ligger
utomhus men när jag åter ber henne titta och reflektera över sina tidigare sökningar så
börjar Moa berätta om sina tidigare skolor och hur dessa alltid legat nära naturen och
hur de legat skog i närheten samtidigt som hon pekar på flera bilder som inspirerat
hennes vidare sökning. Natur blir nästa sökning och en stunds väntan sker innan hon
söker vidare till ordet fridfull. När jag påpekar att det såg ut som att hon tänkte där så
svarar hon.

-Ja, jag tänkte. Jag började fundera kring vad natur är för någonting, jag vill
inte hitta något uppenbart som träd eller skog. Mycket av dom här bilderna är
liksom vackra bilder och väldigt fina. Och då tänkte jag att allt är liksom
stillhet. Ofta när man är ute i naturen så är det så här lugnt och tyst och stilla.
Ofta när det är så här fina landskap så blir det oftast, ganska stilla. Och då så
skrev jag… fridfullt? Men det är typ samma sak…
Associationen som Moa söker vidare på är fridfullt, ett ord hon själv verkar lite
förvånad att hon valt men accepterar samtidigt att fridfullt är nära sammankopplat
med det hon nyss beskrivit.
Nästa sökord blir dock stilla, ett ord jag förväntat mig att hon skulle sökt på tidigare
gång då hon flertalet gånger upprepat ordet stilla i sin förklaring av vad natur är.
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Vid nästa sökning verkar Moa få det svårare att söka vidare och när jag frågar henne
hur hon tänkte för att komma fram till nästa sökning så svarar hon att hon försökte
hitta något i bilderna eller ett fint ord men att det stod stilla.

-Varför just ett fint ord?
-Jag vet inte men jag förknippar det med natur och skog och när man ser naturbilder
för något fint, vackert. Och sen så tänkte jag sjö och man ser ju att det är ganska
stilla vatten här.
Hon pekar på ett par bilder föreställandes sjöar. När bilderna för sökordet stilla
framträder blir Moa tyst. På skärmen händer inte heller något och återigen frågar jag
om det var svårt att söka vidare. Hon svarar att hon inte hittat något direkt
sammanhang i bilderna då det är en enda röra av smink, text och snöflingor.
Hon berättar hur hon därför valde att gå vidare till ordet smink. Detta på grund av en
bild näst högst upp till vänster som är en reklambild för smink.
Nästa sökning är ögonskugga och efter det associerar Moa till färger med
motivationen att ögonskuggor oftast är i flera olika färger som finns i flera olika
nyanser. Efter sökningen på nyanser blir nästa association skugga.

-Jag tror det var här det tog stopp, jag kunde inte komma på något mer. Eller jo, det
kanske jag gjorde? Nej, Skugga! Vad fick jag skugga ifrån?
Moa söker på ordet skugga vilket förvånar henne. För mig är det uppenbart hur hon
hamnat på den associationen då hon tidigare pratat om smink, nyanser och
ögonskugga, men Moa hade en annan förklaring än min tolkning.

-Jag tror att det var att jag tänkte att när man ritar så brukar man oftast lägga till
skugga på saker och ting och det är ju oftast också en nyans, en mörkare nyans. När
man målar med akvarell så är det oftast en mörkare nyans av grönt. Om man ska ha
skugga av ett träd eller gräs.
Det var som att Moa sammanfattade hela sökprocessen i sista sökordet/bilden. Om det
var medvetet eller inte har jag svårt att avläsa och jag frågar henne heller inte hur det
kommer sig att det blev så. Som vanligt verkar jag ta förgivet och acceptera det som
Moa antyder och åter igen synliggörs våra gemensamma konnotationer.
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3. Resultat och tolkning
Hur kan man synliggöra det vi gör då vi söker på nätet?

3.1 Tecken, rhizom och sökande
Med Deleuze rhizombegrepp som ett visualiserande av Davids, Moas och Inas
sökvägar kan studien sättas i en tydligare kontext.
Med ett ord eller en bild som startpunkt sker en mängd olika parallella och
sammanlänkade associationer, alltid med en mer eller mindre logisk förklaring till hur
de sista associationerna knyter an med de första. Olika plan av sökande som kan
förklaras som direkta och indirekta vägar där associationer leder direkt till målet.

Rhizomer kan antingen avläsas linjärt som i Inas och Davids fall. Eller som i Moas
fall, ett virrvarr av associationer där den sista sökningen kommit att inspireras av
flertalet av de tidigare sökningarna.

Likväl har dessa tecken skapat en helhet av vad världen/internet består av och på så
sätt också gjort den lättare att förstå och använda.

3.2 Resultat av iscensatt och fri sökning
I Moas, Davids och Inas internetsökande kan man observera hur sökningarna
bygger på kulturellt skapade associationer dvs. konnotationer.
Dessa sökvägar kan förklaras som ett teckensökande och meningssökande.
För informanterna har tecknen ”dolt sig” i de bilder som sökningarna resulterat i.
Via associationer har informanterna kunnat samla och använda information de av
tidigare erfarenhet redan har.
Under studien var det ingen av informanterna som medvetet valde att söka sig vidare
via information som var främmande.
Väljer vi oreflekterat tecken som för oss är uppenbara och som vi redan känner
till? Vad händer om vi mer aktivt valde att se tecken som för oss är obekanta och kan
detta förklaras som kreativt tänkande?
Genom att studera Ina och Moas sökningar kan man se tydliga skillnader i hur de
använder sig av det visuella resultatet i sökningarna.
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Bilderna nedan är en sammanställning av de googlebilder som Ina och Moa i sitt
sökande inspirerats av. Varje ruta är en sökning som visar hur Ina och Moa
resonerade vidare till nästa sökning. Ibland var det endast en bild som inspirerade och
andra gånger kunde det vara flera bilder som inspirerade.

Inas sökningar:

Moas sökningar:
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Inas sökningar tycks vara inspirerade av en enda bild som oftast ligger på samma
position i resultatet av den tidigare sökningen. Moas vidare sökningar är mer ett
resultat av en översikt av flera bilder i sökfältet.
Ina som säger sig vara en van internetanvändare tycks ofta ha hela sökningar
utstakade med ett mer metodiskt tillvägagångsätt. Med en medveten blick riktad mot
en och samma punkt på datorns skärm kan hon ta sig vidare snabbt och tillsynes
enkelt. Moa som säger sig vara en mindre van internetanvändare tycks låta sina vidare
sökningar styras av flera olika bilder och ord ofta med en motivering kopplade till
känslor eller tidigare upplevda situationer. Moas låter blicken på datorns skärm röra
sig mer sökande och utforskande och på grund av detta har hon svårare att förklara
vilken bild som gav inspiration till nästa sökning.
Att tänka på är vilken information Ina kan gå miste om genom att söka effektivt och
snabbt eller, vad som kan avleda Moas uppmärksamhet från det hon sökte då hon låter
blicken vara mer öppen för nya sökvägar.

3.3 Tolkning av iscensatt sökning
Den första fasen av iscensatt sökning var då Informanten utförde själva sökningarna.
Efter analyser av bearbetningen kan denna del förklaras som ett rent görande där
sökande med hjälp av associationer blev fokus. Jag kunde tydligt se att både Moa och
Ina antog undersökningen som ett uppdrag som skulle genomföras där det primära var
att finna en serie bilder/ord. Dessa skulle på ett rationellt sätt hänga samman för att
jag som forskare skulle förstå sökvägar de tagit.
Den andra fasen av iscensatt sökning, reflektionen gick ut på att samtala och analysera
de sökvägar informanten tagit. I den här fasen var dialogen fokus och det som tidigare
antagits som ett uppdrag blev en samtalsstund mellan forskare och informant, där
informanten var den som fick komma till tals. Genom reflektionen blev delar av den
inre tankeprocessen synliga.

3.4 Vi söker mening
I undersökningen har jag kommit fram till slutsatsen att datorn, internet och
internetsökningar kan ses som ett verktyg i synliggörandet av vad det är vi gör
dagligen då vi söker mening. Enligt Pierce teckenbegrepp ser människan tecken i
allt.36 Även Vygotskij framhävde människans teckensökande som en metod att tillföra

36

Gripsrud, Jostein (2006) sid. 149
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mening.37 I det här sammanhanget kan vi tala om den tekniska utrustning vi använder
då vi surfar på nätet som den fysiska artefakten och internet som det intellektuella
artefakten.
Genom synliggörande och reflektion av sitt eget internetanvändande kan man
skapa en medvetenhet för hur vi söker och delar information. En medvetenhet som
gör det möjligt att förhålla sig källkritisk. Att placera teori i ett verkligt sammanhang
kan för många vara till hjälp för att förstå dess innebörd. Genom olika typer av
internetsökningar har delar av den inre tankeprocessen kunnat synliggöras och
utforskats, vilket kan ses som ett ytterligare steg i meningsskapandet och förståelsen
av våra handlingar.

37

Strandberg, Leif (2009)
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4. Slutdiskussion
Ur ett sociokulturellt perspektiv är vi människor i hög grad delaktiga i vårt
användande av internet. Även om vi på egen hand måste komma på ett ord/bild för att
starta vår sökning så möts vi av en visuell kultur delad och skapad av alla som
använder den. För att ta oss vidare i våra sökningar måste vi också ta det aktiva
beslutet att klicka på just den länken. Sökningar kan stanna i en och samma
internetportal men kan likväl breda ut sig i ett fält av parallella Youtubefilmer,
bilddelningar, chattinlägg och Twitterkommentarer där alla demonstrerar olika
kontexter även om de i starten grundats på exakt samma sökord.
På internet kan man på knappt en minut lära sig en hel del nya saker om världen
och andra människors tankar och idéer. Man kan direkt kontrollera om det som
statsministern nyss yttrade i media är sant, samt ta reda på hur man viker en
tredimensionell origamisvan för att två minuter senare vika sin egen. Man kanske till
och med börjar intressera sig för olika pappersstrukturer då man får förklarat för sig
att origamipapper har en speciell tjocklek och kvalitet.
Skolan och de som arbetar där har i uppgift att vägleda elever in i källkritiskt
förhållningsätt. För att ett sådant förhållningsätt skall kännas meningsfullt krävs att
eleven inte bara har kunskaper om det källkritiska förhållningsättet utan även en
förståelse för det. Genom att synliggöra våra egna tankeprocesser kan vi också
förhålla oss kritiskt till hur andra tänker, skapar och delar information.
Den här undersökningen kan ses som en ingång till att använda internet som en
metod att reflektera över vad som skett då vi surfat på nätet, vilka vägar som tagits
och varför.
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6. Bilagor
6.1 Iscensatt sökning
Instruktioner 1:
1.
Börja googla ett eget valt ord.
2.
Vilket nytt ord kommer upp i dina tankar när du tittar på bilderna?
3.
Googla det nya ordet.
4.
Fortsätt på samma sätt tills du skapat en kedja med ca10st googlingar.
Efter att sökningen är klar:
5. Berätta om sökningen
- Hur började du söka?
- Hur/Varför gick du tillväga/sökte du som du gjorde?
- Fick du syn på något i bilderna?
- Var det några andra tankar som kom upp i dia sökningar från google?
Frågor att ställa sig:
- Vad för känsla, tankar, minnen, referenser, fick du av bilderna som kom
upp?
- Vad såg du och vad lade du märke till när du såg bilderna?
- Försök sätta ord på dina tankar.
- Hur kom du fram till det nya ordet som du sedan googlade?

6.2 Sammanställning av Moa och Inas sökvägar
6.3 Inspelat material av Ina, Moas och Davids sökvägar
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