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Abstrakt 

Detta är den teoretiska delen av ett alternativt examensarbete, dvs. ett arbete som innehåller 

både praktiska och teoretiska delar. Metodiken för detta alternativa arbete är ännu inte 

utarbetad, utan detta är ett pilotprojekt. Syftet är att dokumentera och lyfta fram den 

konstnärliga processen i arbetet med min och mina tre projektdeltagares självbild och dess 

påverkan på självbilden. Vad är självbild, självkänsla? Vilken roll spelar kroppsuppfattningen 

i formandet av självbilden? Hur kan man arbeta med det i skolan?  

   Dagens ungdomar utsätts för ett tryck i medierna när det gäller sitt eget utseende, varför 

skolan bör ta ett större ansvar att skapa en sund kroppsuppfattning för att nå det verkliga 

målet: att skapa en god självkänsla hos var och en av våra unga. Den gestaltande delen av 

arbetet består av bildmaterial såsom stillbilder, morfningar samt ett bildspel. Arbetet i sin 

helhet finns att ta del av på Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet, samt på 

internet: http://www.estet.umu.se/alt.exarb/Bilder/text_.htm 



 
 

 

 

 

 

 

 

Jag är ett av offren av dagens samhälle.  

En ung kvinna som måste prestera för att duga.  

Som automatiskt skippar kakan till kaffet och den extra portionen.  

Som långt inpå kvällarna grubblar över arbete, och låter helgerna bli extra arbetsdagar som 

det sista arbetet kan göras på.  

En kvinna som funderar över meningen med livet samtidigt som hon önskar sig lite smalare 

midja och rakare tänder.  

En ung kvinna som slits mellan den hon är - och den hon skulle vilja vara. 
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Inledning 

I allt större utsträckning ställs krav på hur vi ska se ut, hur vi ska vara. Som en maskin kan 

kroppen lagas, justeras och delar kan - och bör - bytas ut. Från barnsben lär vi oss att vi måste 

se ut på ett visst sätt för att lyckas. 

      Varje tid har sitt ideal, och varje ideal sina konsekvenser. En sak är dock säker: På 

skönheten är det värt att ödsla tid, pengar och lidande. 1800-talets korsett stängde in kvinnan i 

hennes kropp på samma sätt som teknologin gör idag. Skillnaden är att idag utgörs korsetten 

av kvinnans eget skinn. Men egentligen handlar det inte om mode och skönhet, utan om makt, 

och kvinnans underordning. 

   Trots att objektifieringen av kvinnan i medierna är ett nästan uttjatat ämne fortsätter den, 

som med ny energi att ta upp allt mer plats. Det bör påpekas att ungdomarna som växer upp 

idag är den första generationen att växa upp mitt i kroppshysterin, i jakten efter den perfekta 

kroppen. Tragiken ligger i att man har blivit så van detta att man inte längre reflekterar över 

att det egentligen är idealen som är ouppnåeliga, det som framträder tydligast är bristerna hos 

den egna kroppen. 

Syfte 
 
Vid starten av avhandlingen var min föresats att med hjälp av olika media framställa ett 

pedagogiskt material, ett diskussionsunderlag kring ett dagsaktuellt ämne; hur vår tids 

skönhetsideal påverkar självbilden. Efter hand smalnade dock intresseområdet, och arbetet 

kom att handla mer om min egen konstnärliga process än det pedagogiska arbete jag hade för 

avsikt att frambringa. Syftet är alltså att ur ett vetenskapligt samt ur ett konstnärligt 

perspektiv, dokumentera och analysera den konstnärliga processen i arbetet kring min och 

mina projektdeltagares kroppsuppfattning och dess påverkan på självbilden.  

Frågeställningar 

De frågeställningar jag kommer att behandla i denna rapport är följande: 

Hur kan man i rollen som pedagog  i grundskolans senare år arbeta med självkänsla?  

Vilka fördelar finns det att använda sig av estetiska uttrycksformer i denna typ av arbete? 
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Är det relevant att arbeta med den egna kroppsuppfattningen i ett arbete där syftet är att 

utveckla en god självbild? 

Metod  

Mitt arbete är ett så kallat alternativt examensarbete, d v s ett arbete som består av både 

teoretiska och gestaltande delar. Metodiken för detta är inte utarbetad, utan detta är ett 

pilotprojekt. 

   Det färdiga arbetet består av en praktisk del, och en teoretisk (beskrivande) del. Det 

gestaltande arbetet kan i sin tur delas upp i två delar. En utåtriktad del med pedagogisk 

anknytning vilken jag hädanefter kommer att referera till som projektarbete, samt ett eget 

konstnärligt arbete. Den teoretiska delen är främst en beskrivande och analyserande del. 

Arbetet har sin grund främst i litteraturstudier, men också i intervjuer, gruppsamtal och 

enskilda samtal.  

   Mina intervjuer är av kvalitativ art, för att vara mer specifik semistrukturerade intervjuer 

och fokuserade gruppintervjuer. Med semistrukturerad intervju menar jag i detta sammanhang 

en intervju som möjliggör för öppna svar men bestämda frågor. Syftet med intervjuerna var 

fenomenologiskt: att studera uppfattningar. 

   Delar av intervjuerna finns inspelade: andra delar finns delvis dokumenterade i min s k 

processdagbok, vilken jag senare återkommer till. Intervjuerna och litteraturstudien ligger till 

grund för den visuella (gestaltande) delen. 

   Det finns både för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Samtidigt som det ger 

fördjupade möjligheter till analys har kamerans närvaro upplevts som stressande för många. 

Ett problem har alltså varit att skapa en trygg miljö där informanten kan slappna av och öppna 

sig.  

   I mitt projektarbete har jag tagit hjälp av tre deltagare, och tillsammans med dessa skapat 

bilder kring den egna kroppsuppfattningen. Dessa bilder har sedan legat till grund för vidare 

diskussioner kring kropp, ideal och självkänsla. Det fanns flera syften med att plocka in 

deltagare i en egen kreativ process i detta experimentella och gestaltande arbete. Dels fanns 

den pedagogiska biten där jag tränar mig i handledarskap, och dels hade jag för avsikt att 

frambringa ett större engagemang där deltagarna skulle få ut mer av mitt arbete. Var och en av 

mina projektdeltagare fick möjligheten att gestalta den egna kroppsuppfattningen visuellt, i en 

bild eller bildserie. 
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   Det finns många etiska aspekter att fundera kring i samband med ett arbete av detta slag. 

Enligt Vetenskapsrådets individskyddskrav får man inte utsätta individer för förödmjukande – 

eller kränkande behandling, samt innebär det ”ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig 

insyn t.ex. i sina livsförhållanden.”1 För den här uppsatsen innebär det att inte allt resultat 

kommer att redovisas, då man kan tänka att det orsakar mer skada för individerna än vad det 

tillför i forskningssammanhang.  

   Min egen process har jag dokumenterat i dagboksform, där syftet är att dokumentera samt 

kontinuerligt analysera och kritiskt reflektera över processen och vilka val jag gör. 

Dagboksform innebär att jag skrivit ner dagen och händelseförlopp i efterhand. Hädanefter 

kommer jag att referera till denna dokumentation som min processdagbok. Kullberg menar att 

föra dagbok ur ett etnografiskt perspektiv är ”ett konkret sätt att lära sig om dem man 

undervisar, för att i sin tur undervisa som om man också är den som lär”.2 

   Att kvalitetsbedöma detta arbete utifrån begreppen reliabilitet och validitet, kan bli svårt. 

Generellt sett kan man säga att det är svårt att överhuvudtaget uppnå extern reliabilitet eller 

extern validitet inom kvalitativa studier, då sådana ofta baseras på få fall i en specifik 

situation. Sannolikheten att man skulle få samma utfall i en annan kontext är alltså mycket 

liten. 

Presentation av den gestaltande delen 
 
Den gestaltande delen av arbetet presenteras i form av en web, en hemsida. Med klickbara 

länkar kan man välja vad man vill titta på. Under Projekt finns bildmaterialet som 

framställdes i samarbete med mina informanter. Utöver projektarbetet har jag framställt 

ytterligare ett bildmaterial, en serie av rörlig bild, morfningar och manipulerade stillbilder. 

Morf betyder ungefär ”förändring”, och innehåller några kortare flashanimeringar. Ett urval 

av stillbilderna finns att ta del av i ett galleri under rubriken Foto. Slutligen har jag ett 

Bildspel, vilket är en sammanfattning av både projektarbetet - dess process och resultat - samt 

den egna konstnärliga praktiska delen.  

                                                
1 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Elanders 
Gotab. s. 5 
2 Kullberg, Birgitta. (1996). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s. 143 
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Utredning och definition av centrala begrepp:  

Självkänsla  
Jag använder Törnbloms definition av självkänsla: ”en medvetenhet om sitt eget värde”3. Hur 

det känns att vara jag. Självkänsla är färskvara, och ingenting man kan öva upp en gång och 

tro att det ska sitta. Enligt Johansson växer sig självkänslan stark ”genom att du blir sedd och 

bekräftad och utvecklas genom din uppfattning att du duger som du är. Den påverkas inte 

nämnvärt av prestationer.”4 Man bör alltså skilja på självkänsla och självförtroende, vilket är 

en tilltro till den egna förmågan att prestera.  

Självbild 

Självbilden börjar skapas när man föds, och med åren formas och omdefinieras bilden. ”Även 

om du inte vill eller kan se det, även om bilden kan vara otydlig och svårfångad så har du i 

ditt inre en väldigt exakt bild av vilken slags person du är och vad du kan”,5 menar Johansson. 

   Din självbild är alltså en sammanfattning av hur du ser på dig själv. Den beskriver alla delar 

av din personlighet och ditt sätt att förhålla dig till omvärlden. 

 

Kroppsuppfattning 

Med kroppsuppfattning syftar jag på den bild vi har av vår egen kropp. Hur vi upplever att 

den ser ut, fungerar och uppfattas av andra. 

Litteraturgenomgång/ Bakgrund 

Det finns en utbredd föreställning om att vi kan och bör förändra kroppen för att få ett så 

fördelaktigt yttre som möjligt. Tidningar, tv och reklam pumpar ut upplysningar och direktiv 

med vilka vi får hjälp att foga oss efter dagens rådande skönhetsideal. Även om alla 

samhällsgrupper uppmuntras att sträva mot att forma en ideal kropp, inriktar sig massmedia 

och konsumentkulturen speciellt mot vissa grupper, såsom kvinnor i alla åldrar och unga 

människor av båda könen. De som drabbas värst är dagens unga, och då framförallt flickor. 

Under de kritiska åren mellan tio och sjutton år, som präglas av sökandet efter en identitet, är 

man enligt Bengs i hög grad är mottaglig för yttre påverkan. 6  

                                                
3 Törnblom, Mia (2005). Självkänsla nu! Din personliga coach visar hur. Danmark, Norhaven Paperback A/S. 
4 Johansson, Eva. Licenserad mental tränare. http://www.utbildning-co.se/sv/sjalvbild/, 2007-05-28 
5 ibid 
6 Bengs, Carita. (2000). Looking good: a study of gendered body ideals among young people. Umeå  
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   Studien Svenska skolbarns hälsovanor, genomförd av World Health Organisation (WHO)  

visar att drygt 50% av flickorna i år 9 bantar eller tycker att de borde gå ner i vikt, gentemot 

knappt 20 % av pojkarna.7 En annan studie i könsskillnader visar att flickors hälsa försämras 

under skolåren, från mellanstadieåren, medan pojkars hälsotillstånd är oförändrat.8 En analys 

av möjliga orsaker till flickors högre grad av psykisk ohälsa (gentemot pojkars) i år nio visade 

att sexuella trakasserier hade det starkaste sambandet9.   

      Det bör påpekas att dessa unga flickor är den första generationen att växa upp mitt i 

stormens öga: I ett bildflöde utan dess like, i en kaotisk värld där jakten efter det åtråvärda 

jaget aldrig tycks klinga av. 

      Sakta men säkert börjar vi reagera och faktiskt agera mot dessa pågående destruktiva 

trender i samhället. I regeringens proposition Mål för folkhälsan lyfts behovet att motverka 

skadliga inslag i massmedia10. Regeringen är bekymrad över sexualiseringen av kvinnor i det 

offentliga rummet. Det påpekas att kvinnor och unga flickor objektifieras i allt större 

omfattning i annonser, massmedia och på Internet, och att det har blivit svårare att distansera 

sig från denna sexualisering. Man menar att medierna bidrar till att skapa stereotypa bilder av 

kvinnlighet och manlighet, där kvinnan framställs som underordnad och passiv, och mannen 

är den som har makten. I förlängningen ökar risken att människor inte längre reagerar på 

könsförtryck, trakasserier och könsrelaterat våld om vi ständigt exponeras för dessa budskap 

från medierna.   

    I Sverige har förhållandevis många ansatser gjorts på senare tid i hopp om att belysa 

problemen och skapa en debatt kring bl a framställningen och objektifieringen av kvinnor i 

media. Bland annat har regeringen finansierat ett rikstäckande projekt: Flicka, vilket syftar till 

att skapa debatt och stärka självkänslan hos flickor - och pojkar - i åldrarna 10-16 år, samt 

skapa motkrafter till de kommersiella intressena11. Projektet finns att ta del av på Internet.  

Andra projekt värda att nämnas är projektet Marilyn, ett projekt som är finansierat av 

allmänna arvsfonden12. Det är ett ”community” av och för unga tjejer, där man kan diskutera 

dagsaktuella ämnen och publicera dikter, noveller, skrifter eller bilder. Du bestämmer vill 

inspirera och stödja skolornas arbete för en jämställd skola där alla ska behandlas lika och 

                                                
7 Danielson M. (2003). Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02. Grundrapport, HBSC, a WHO Collaborative 
Study. 
8 Gillander Gådin K. Does the psychosocial school environment matter for health? A study of pupils In Swedish 

compulsory school from a gender perspective. Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet, 2002. 
9 Gillander Gådin K, Hammarström A. (2005). Sexual harassment at school. European J Public Health. 
Manuskript. 
10 Proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan 
11 Sara Damber. Projektledare. www.flicka.gov.se, 2007-03-02 
12 Kajsa Wiktorin, Projektledare. www.marilyn.nu 2007-03-12 
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känna sig trygga13. Du bestämmer har utarbetade pedagogiska handledningar som finns att ta 

del av på nätet. 

   En annan uppmärksammad ansats, vilken kan ses som ett bidrag till debatten om kvinnans 

framställning i medier, är krönikören och författaren Linda Skugges utvik i tidningen Bon 

sommaren 2004. Det är ju inte speciellt märkvärdigt då var och varannan kändis viker ut sig 

nuförtiden. Det som dock gör utviket minnesvärt  

 att Skugge var osminkad, blek och orakad: bilderna är 

oretuscherade, och dessutom tagna i ett mycket. 

ofördelaktigt ljus. I och med detta ville Skugge bidra till 

debatten om hur man ser på kvinnokroppen. Såhär säger 

hon i en intervju med expressen: ”Från början ville jag 

ha in bilderna i Café. Jag ville vara som ett fuck you-

tecken, en chock, mitt bland alla tillrättalagda, 

guldskimrande tjejer. ”14
  

Bild 1. Fotografier på Linda Skugge, 2004. 

Fotograf  är Annika von Hausswolff 

Referens: http://www.expressen.se/1.121648, 2007-04-20 

  

   Men tidningen Café var inte intresserad av att visa oretuscherade bilder på Skugge. Så det 

blev tidningen Bon istället. Reaktionerna lät sig inte vänta; Sveriges bloggare både hyllade 

och förfasades: ” Fy fan vilken uggla! hon sitter där som en strandad vit val och väntar på att 

Greenpeace ska slänga tillbaka henne i sjön, fy satan vilket lik.” ”Kan vi inte skicka ett 

beundrarbrev var till henne? :D”15 

   En annan uppmärksammad kampanj, eller rättare sagt ett 70 sidor långt modereportage 

publicerat i Italienska tidskriften Vouge 2005, titulerades Makeover madness. Steven Meisel 

heter mannen bakom produktionen, som också gjort sig känd för andra provocerande 

kampanjer. Bl a. anklagades hans kampanj för Calvin Klein Jeans 1995 för att vara 

barnpornografisk. Steven Meisel är utbildad vid Parsons school of design i New York. Han är 

idag ansedd som en av de mest etablerade modefotograferna. 

                                                
13 www.dubestammer.se, 2007-04-20 
14 Helen Lindhe, http://www.expressen.se/1.121648 publicerat 6 aug 2004, 2007-04-20 
15 Flashback Media Group AB. Utdrag från forumtråden ”Linda Skugge viker ut sig!!!”: 
http://www.flashback.info/showthread.php?t=141644, postat 2004-08-06, 18:50, 2007-04-22  
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Bild 2. Tre fotografier från serien ”Makeover madness” av Steven Meisel, 2005. 

Referens: http://images.google.se/imgres(…) se fullständig referens i källförteckningen. 

   I julinumret 2005 publicerades alltså ett sjuttio sidor långt modereportage vilket skildrar 

modeller före, under och efter kosmetisk kirurgi. Bildreportaget visar modeller i pälsar 

pratandes i mobiltelefoner, samtidigt som sköterskor förbereder dem inför skalpellen. 

Liggandes på operationsbordet iförd luxuösa coutureklänningar och spelandes poker iförda 

stora bandage kring huvudena i lyxiga hotellsviter.  

   Även det kommersiella företaget Dove drar sitt strå till stacken med kampanjen Campaigne 

for real beauty16. Två av de kortfilmer Dove producerat är mycket inspirerande. På ett högst 

kommersiellt sätt speglar kortfilmerna dagens skönhetsideal: Den ena filmen visar 

retuscheringsprocessen, d.v.s. processen vi konsumenter aldrig får se:  Där läppar förstoras, 

proportioner förvrängs och huden slätas ut, allt i det digitala mörkrummet där bara fantasin 

sätter gränserna. Den andra filmen är strategiskt uppbyggd: Ackompanjerad av vacker musik 

avslöjas unga flickors komplex. Filmen presenterar även en lösning; ”let´s change their 

minds”, ”join the campaigneforrealbeauty.com”. Lösningen finns alltså i Doves produkter. 

Trots att den är högst kommersiell är den mycket inspirerande.  

   Den extrema kroppsfixering ungdomar utsätts för idag fanns inte för tio år sedan. Trots att 

medias fokus har legat på kvinnor kan man se tendenser att även män och pojkar håller på att 

objektifieras av media. Detta ligger givetvis i kommersialismens intresse, då det finns stora 

pengar att hämta om man kan utöka marknaden och sälja krämer och plastisk kirurgi även till 

män.  

Feministisk teori 
 

                                                
16 Dove AB. www.campaigneforrealbeauty.com, (en kampanj presenterad på webben) 2007-03-03 
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Carita Bengs doktorsavhandling A study of gendered body ideals among young people 

behandlar ungdomars syn på kropp och skönhet. Bengs har intervjuat ungdomar på 13, 15 och 

17 år. Inte helt oväntat visar Bengs i sin studie att det finns stora skillnader i hur flickor och 

pojkar upplever sin egen kropp. Pojkarna strävar framförallt efter att bli större och längre, och 

är till mer upptagna av andras kroppar till skillnad från flickorna, som överlag är mer 

missnöjda med sina kroppar. Flickorna bryr sig mer om vad andra tycker om deras kropp, 

dessutom ägnar de mer tid åt att kontrollera och ändra sina kroppar.17 Bengs teoretiska 

ramverk utgår från tre huvudperspektiv: en konstruktivistisk syn på kroppen, en biologisk och 

en fenomenologisk syn. Tyngdpunkten ligger dock på det socialkonstruktivistiska 

perspektivet, där kroppen ses som något som konstrueras i en social miljö. Inom den 

socialkonstruktivistiska synen finns inga givna ideal, utan de varierar beroende på kultur, tid 

och kontext. Michael Foucalt anses som en av de mest betydande forskare inom social 

konstruktivism. Det biologiska perspektivet utgår från biologin och biologiska förutsättningar, 

och det fenomenologiska perspektivet utgår från upplevelser, från hur det känns att 

exempelvis vara kvinna.  

   Den Foucaltinspirerade feministen Susan Bordo utgår också från vad man skulle kunna 

kalla ett konstruktivistiskt perspektiv när hon poängterar betydelsen av kontroll: Hon menar 

att skönhetsidealen inte främst handlar om skönhet, utan om makt och kontroll. Vad 

slankhetsidealet handlar om är en kontroll av den egna kroppen: ”Den slanke signalerar 

oberoende, självbärande, självständig och i besittning av kontroll.”18   

   Enligt Kathy Davis, sociolog och Associate Professor vid Research Center for History and 

Culture vid Utrecht University, är skönhetsoperationer direkt avhängigt vår kulturs besatthet 

av att forma kroppen.19 Davis menar att det skönhetsoperationer liksom andra 

kroppsmodifierande praktiker erbjuder är en möjlighet att förändra identiteten.  Hon menar att 

skönhetsoperationer inte handlar om skönhet, utan om identitet. Att förändra sitt yttre ger en 

möjlighet att förhandla om identiteten.20  Vidare hänvisar Davis till empiriska studier som 

visar att skönhet är kopplat till föreställningar om att en attraktiv person är lyckligare, mer 

framgångsrik och generellt sett mer omtyckt.21 Enligt Davis utvecklar många kvinnor en s. k. 

”falsk självbild”, vilket beror på en snedvriden kroppsuppfattning. Davis menar att den falska 

självbilden kan relateras till åkommor som anorexi, hestätning, agroafobi, frigiditet och 

                                                
17 Bengs, Carita. (2000) 
18 Bordo, Susan. (1993). Unbearable weight. Feminism, Western culture and the body. Berkley; University of 
Californian Press.s.209 
19 Davis, Kathy. (1997). Embodied practices, feminist perspectives on the Body. London; Sage. S.15 
20 ibid s.163 
21 Davis, Kathy. (1995). Reshaping the Female Body. London; Routledge.  
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depression. Även Bordo lyfter fram kognitiva effekter som på senare år blivit allt vanligare 

såsom Body Image Distortion Syndrom (BIDS), som en störning av den egna 

kroppsuppfattningen gällande storlek. Hon lyfter fram en studie som visar att 75% av 33.000 

kvinnor i USA tyckte att de var ”för feta”, när de tillfrågades om sin vikt. I själva verket var 

25% överviktiga och 30% underviktiga. Detta menar Bordo är en perceptuell dysfunktion.22  

    

 

Genomförande  

Projektarbete 

   Med detta projekt hade jag flera syften: för 

det första ville jag ge mina projektdeltagare 

möjligheten att stanna upp och fundera kring 

dagens skönhetsideal, hur det påverkar just 

dem. Att det påverkar dem utgår jag ifrån. 

Dessutom ville jag själv få chansen att både 

följa och leda ett arbete kring detta svåra 

ämnesområde, nämligen den egna 

kroppsuppfattningen och dess påverkan på 

självbilden.  

 

  Bild 3. Veckotidsskrifterna Cosmopolitan och Plazas  

omslagsbilder. Referens: http://www.tidningsbutiken.se/tidningen-cosmopolitan.asp,  

http://www.tidningsbutiken.se/tidningen-plaza-kvinna.asp 

   

   För att leda mina projektdeltagare inom ramarna för detta område har jag studerat såväl 

självhjälpsböcker23 som handledningsböcker24, och tittat på studier om hur 

kroppsuppfattningen skapas och påverkar självbilden25. Det bör påpekas att jag inte gör någon 

ansats till att ta på mig någon som helst terapeutisk roll, (i annan mening än självterapeutisk, 

vilket jag återkommer till,) utan min roll i detta projekt är samtalsledare och handledare i det 
                                                
22 Bordo, Susan. (1993). S.56 
23 Mia Törnblom. (2005) Självkänsla nu! Din personliga coach visar hur. Danmark, Norhaven Paperback A/S.       
Farm Larsson, M & Wisung, H. (2005) Fri från oro, ångest och fobier. Danmark, Norhaven Paperback A/S. 
24 Byréus-Hagen, Katrin. (1998). Stormens öga – om självständighet och beroende. 
25 Bengs, Carita. (2000).  
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konstnärliga arbetet. Syftet med att studera kognitiv beteendeterapi i samband med 

självhjälpsböcker har varit att få en förståelse för hur man närmar sig och arbetar kring 

psykiska och psykosomatiska problem, då delar av forskningsområdet kan vara av känslig 

karaktär och kräver ett hänsynstagande av forskaren.  

   Mina projektdeltagare fick innan intervjutillfällena information om under vilka 

förutsättningar detta projektarbete26 genomförs, och har i enlighet med Vetenskapsrådets 

informationskrav27 haft full frihet att när som helst avsluta vårt samarbete.  

   Då detta projekt innehåller en visuell del, d.v.s stillbilder, har jag inte kunnat garantera mina 

projektdeltagare konfidentialitet, då visuellt material kan röja deras identitet. Däremot har vi 

fört en dialog kring projektets användning och eventuella publicering, i enlighet med 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav28. 

Projektdeltagare 
Mina tre projektdeltagare är alla kvinnor i åldern 25 år. Två studerar, och en arbetar inom 

ekonomi och administration. Jag har valt att kalla dem Ellen, Stina och Maria. Dessa namn är 

naturligtvis fingerade, och någon närmare presentation av informanterna är inte relevant för 

studien.  

   Då jag har jobbat med ett bitvis känsligt ämne utifrån semistrukturerade och fokuserade 

gruppintervjuer var en förutsättning att deltagarna kände varandra. Detta av anledningen att 

ämnet behandlar komplexa och känsliga bitar, där redan etablerade och starka relationer är en 

trygghet och för många en nödvändighet för att kunna utelämna sig själv på det sätt som 

projektet krävde.  

Tillvägagångssätt  
Inför första träffen krävdes ganska mycket förberedelser: Här ställdes stora krav på mig som 

inspiratör och samtalsledare. Trots att vi känner varandra väl inom gruppen var det viktigt att 

kunna inspirera dessa tjejer till att vilja skapa konst. Jag dukade upp ett smörgåsbord av 

aktuella böcker, Normal och fin29, X-Märkt +Bimbobakslaget30, Var så god. – makt, kön och 

media31, Varför flickor? Ideal, självbilder och ätstörningar32, Bröstens historia33, 

                                                
26 Med projektarbete syftar jag här både på intervjuer och framställning av bildmaterial.  
27 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Elanders 
Gotab s 7. 
28 Ibid s 12. 
29 Eriksson, Caroline. (2005). Normal och fin. Finland: WS Bookwell 
30 Thulin, K. & Östergren, J. (2004). + Bimbobakslaget : Flickornas Guide Till Verkligheten. Avesta. 
31 Ekman, Karin. (1998). Var så god. – makt, kön och media. Uddevalla: MediaPrint. 
32 Meurling, Birgitta. (2003). Varför flickor? Ideal, självbilder och ätstörningar. Lund: Studentlitteratur. 
33 Yalom, Marilyn. (1997). Bröstens historia. Värnamo: Fälth & Hässler. 
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veckotidningar, Vecko-Revyn, Elle, Cosmopolitan, videofilmer, och diverse stillbilder. Med 

detta ville jag förutom att ge lästips visa på det nära sambandet mellan skönhetsideal och 

rådande maktstrukturer. Hur framställs kvinnor i veckotidskrifter, i filmer, i reklam? 

Tillsammans ögnade vi igenom tidningshögen och försökte se bakom bruset. Vi använde oss 

av frågor som: vem är passiv, vem är aktiv? Vem ler? Vad gör tjejer, vad gör killar? Hur ser 

män och kvinnors nakenhet ut?34 Efter det följde en diskussion kring allt mellan kvotering 

inom företag, jämställdhetsfrågor och bröstförstoring, vilken varvades med 

litteraturgenomgång och filmvisning, och mynnade så 

småningom ut i tankar kring hur projektdeltagarna skulle 

vilja uttrycka förhållandet mellan sin egen kroppsuppfattning 

och den västerländska kulturens rådande skönhetsideal.  

   Under det andra mötet lade jag fokus på de rent tekniska 

möjligheterna i det digitala mörkrummet: det vill säga 

manipulering och retuschering. Återigen visade jag mycket 

inspirationsbilder, men denna gång främst manipulerade 

bilder och fotomontage. Det jag ville komma åt var att de 

mentalt skulle släppa alla tekniska hinder och koncentrera sig 

på själva idén inför det kommande arbetet med bilderna. 

Även denna gång fortsatte vi diskussionen kring 

skönhetsideal, men på ett djupare plan. Vi pratade om hur 

kvinnor framställs i media och rollerna hon tillskrivs, 

parallellt med den pågående objektifieringen av kvinnor.  

   Under den tredje träffen hade det blivit dags för 

fotografering. I grupp diskuterade vi igenom idéerna, vilket 

uttryck de skulle ha, och hur vi skulle genomföra 

fotograferingen. Trots att vi, som tidigare nämnt, känner 

varandra väl, blev stämningen lite spänd framför kameran. 

Den som skulle fotograferas skärpte sig och var mycket mån 

om att inte framställas ”som ful” på korten. Jag såg detta som 

en stor nackdel, då det var alldeles uppenbart att det 

hämmade dem i sitt agerande framför kameran, och i 

förlängningen skulle ha för stor påverkan på de slutliga 

                                                
34 frågeexempel från det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt, www.alltarmojligt.se, se bilaga 1 
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bildresultaten. Detta var något jag inte hade räknat med, och jag beslutade mig för att försöka 

avdramatisera fotograferandet. Detta gjorde jag genom att avbryta fotograferandet och ta en 

gruppbild på oss alla; en gruppbild där också jag var med.  

Bild 4. Inspirationsbilder, manipulerade fotografier.  

Fotografer, uppifrån: Dick Smolinski, Minush Kraniqi, Lyubomir Bukov, Jeff Tangen, Lyubumir Bukov.  

Referens: www.photo.net 

 

Jag lade in den i datorn och med hjälp av ett filter (liquify) i bildbehandlingsprogrammet 

Photoshop ändrade vi tillsammans proportioner och utseende på varandra. Vi gjorde stora 

näsor och små ögon, bulliga kinder och stora leenden. Vi gjorde varandra mindre attraktiva 

helt enkelt. Jag var mån om att alla skulle få prova att ändra proportioner i datorn, och detta 

resulterade självklart i någonting att skratta åt.    

   ”Jag vill visa på ångesten som finns inom mig. Den är som, den vill komma ut, men…Den 

är röd.”35 Så säger Ellen när vi tillsammans sitter framför datorn för att framställa hennes 

bidrag till mitt projekt. Hon är frustrerad över att det är så svårt att förmedla hur hon vill att 

bilden ska se ut. Delvis för att hon saknar orden för att tekniskt beskriva vilket uttryck hon vill 

ha, och delvis för att idén aldrig var konkretiserad i en skiss.  

Den är jobbig att titta på. [Maria nickar mot bilden som fyller dataskärmen] Det 

är bara jag. Den är naken, inte på det sättet, utan att det är bara jag. Jag ser allt 

som fattas. Där skulle det vart muskler, och där. [Maria visar med ett pekande 

finger på bilden.] Man ser sig själv aldrig som andra ser en.36 

Maria uttrycker att hon känner ångest när hon tittar på en av sina bilder. Hon säger att det är 

jobbigt att titta på sig själv. På sin egen, otillräckliga, kropp.  

   Med Stina har jag främst kontakt via mail. Även hon uttrycker att hon upplevde en stark 

ångest när hon fick ta del av bildmaterialet för en första påsyn. Trots det manar hon mig att 

öka och utveckla de saker i bilderna som skapar olust. Att endast ha kontakt via mail och det 

skrivna språket upplever jag som ett dåligt alternativ. Vi är inne på känslig mark och trots att 

jag vid upprepade tillfällen tagit upp möjligheten att när som helst avsluta samarbetet känns 

det svårt att veta hur det visuella materialet påverkar Stina. Att det påverkar henne råder det 

ingen tvekan om.     

                                                
35 utdrag ur processdagbok: bildframställning med Ellen, 24/4. 
36 utdrag ur processdagbok: intervju med Maria, måndag 30/4, Sara Rylander 
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Min process 

Det här har resulterat i ett arbete som tillåtit mig att stanna upp och reflektera över vem jag är 

och hur jag mår. Jag är uppväxt i en föränderlig tid, där kroppsfixering tagit oproportionerligt 

utrymme. 

Samtidigt som jag känner ett stort engagemang och en lust att förkovra mig i ett 

intressant ämne känner jag mig totalt förlamad inför denna (vad som känns som) 

gigantiska uppgift som vilar på mina axlar. Jag pendlar likt en manodepressiv 

mellan ett maniskt tillstånd, en känsla av storslagenhet där jag klarar allt – till ett 

förlamande tillstånd där varje muskel spänns till bristningsgränsen och hjärnan 

töms på blod.37 

   Som under så många tidigare arbeten flyttas fokus än hit och än dit. Med hjälp av kunskap 

övervinns sakta bit för bit, och fokus flyttas vidare. Många av de tekniska bitarna jag 

inledningsvis såg som stora hinder överkom jag med hjälp av kunskap.     

   Processdagboken har haft en viktig roll i synliggörandet av den konstnärliga processen 

bakom bildframställningen. Genom den kan man urskilja vilka perioder som har haft störst 

betydelse, var genombrotten ägt rum, och förstå hur jag ser på min egen kropp, d.v.s. min 

egen kroppsuppfattning, och analysera hur den påverkar min självbild. 

Jag har väldigt blandade känslor inför detta arbete. Framförallt väldigt mycket 

känslor. Det ämne jag valt att arbeta med är ett ämne jag ännu inte förmår 

distansera mig från, utan är så sammanflätat med den kontext jag lever i och min 

egna identitet.38 

I det gestaltande arbetet har jag försökt angripa problemområdet från olika håll: Ytligheten. 

Smalheten, ungdomligheten, fräschheten. Psyket. Påfrestningarna, pressen, trycket. I 

merparten av arbetet med både morfningar och stillbilder har jag utgått från mig själv, både 

bild- och tankemässigt. Det finns en ganska stor självterapeutisk del i arbetet. Kanske kan 

man likna det med många som har varit svårt sjuka i exempelvis anorexia och skriver 

självbiografier med syftet att inviga anhöriga och hjälpa andra sjuka, men som också har en 

terapeutisk del där de själva bearbetar en svår bit av deras liv genom att skriva om det. 

Det finns en rädsla att gå utanför ramarna. Jag ser den dock inte förrän jag 

plockar in Ellen, Stina och Maria. Genom dem behöver jag inte ta ansvar utan 

kan ägna all min tid mot det uttrycket jag vill åt i bilderna.39 

                                                
37 utdrag ur processdagbok, torsdag 29/3, Sara Rylander 
38 utdrag ur processdagbok, söndag 8/4, Sara Rylander 
39 utdrag ur processdagbok, söndag 29/4, Sara Rylander 
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Vidare skriver jag: 

Jag kunde inte förutspå i vilken utsträckning arbetet med andras bilder och idéer 

skulle påverka min egna kreativa process. Det är ett sätt att slippa ta ansvar över 

att prestera något, då det inte längre handlar om mig. Jag är bara ett verktyg 

genom vilket deras idéer ska förverkligas.40 

Detta är ett genombrott i mitt arbete. Bilderna har framtill den här punkten talat ett tydligt 

symboliskt språk. Kanske rent av övertydligt. Det ligger en stark rädsla i att skapa bilder som 

kanske ingen förstår. Samtidigt rör jag mig inom en relativt ny konstform, nämligen digitalt 

konstnärligt fotografi. Ramarna är luddiga, jag behöver inte ta hänsyn till att bildernas 

färghantering är korrekt eller den fototekniska perfektionen för den delen. Samtidigt som det 

öppnar för nya möjligheter att uttrycka sig, riskerar två dimensioner att gå förlorade: färg och 

fototeknisk perfektion.  

Det ser så äckligt ut. Äckligt, äckligt, äckligt. Jag får kämpa med alla krafter för 

att inte trycka på knappen i bildbehandlingsprogrammet som tar bort finnar. 

Eller ta bort blänken från den feta äckliga hyn. Det här är alltså jag. 

Oretuscherad. Utan smink, utan retuschering. Utfläkt. Utlämnad. Äcklig.41     

Citatet ovan kan läsas ur min processdagbok under tiden jag arbetade med eget visuellt 

material. Det är många känslor som blossar upp i mötet med sig själv, oavsett om man ser sig 

själv inspelad på video, hör sin röst på band eller ser fotografier på sig själv. Det blir ett möte 

i vilket man granskar sig själv som utifrån en annans kritiska ögon.           

Resultat 

Hur kan man i rollen som pedagog  i grundskolans senare år arbeta 
med självkänsla?  
 
För många är kroppen och den egna kroppsuppfattningen ett känsligt ämne nära förknippat 

med självkänsla och identitet. En risk kan vara att läraren tar på sig en terapeutisk roll och inte 

klarar av att ta hand om de känslor som rivs upp. Samtidigt är det ett område, (om än 

svårhanterligt,) som vi måste bli bättre på att arbeta med i skolan. Var annars når vi denna 

målgrupp? Att stärka elevers självkänsla och bygga upp en identitet är något som borde 

genomsyra alla skolämnen, vilket också läroplanen antyder i stycke 1 §2: ”Personlig trygghet 

                                                
40 utdrag ur processdagbok, tisdag 31/4, Sara Rylander 
41 utdrag ur processdagbok, torsdag 2/5, Sara Rylander 
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och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag.”42 I dessa 

tider då skolan ständigt hotas av nedskärningar kan kopplingen vara klen i verkligheten. Till 

detta ligger det faktum att en hög procent av personalen som arbetar i skolan saknar adekvat 

utbildning.  

   Man blir glad när man läser om kulturprojektet Kulturlyftet, en satsning på Grimstaskolan i 

Vällingby, Stockholm, där ”målet är att stärka såväl elevernas språkutveckling som 

självkänsla”.43 Genom medel från kompetensfonden startade projektet hösten 2004. 

Satsningen bidrar till att utveckla modeller för hur man på ett bättre och mer omfattande sätt 

kan integrera kulturella och estetiska uttryckssätt i verksamheten, i syfte att underlätta för 

elever att nå skolans mål. 

Vi vill utveckla skolans metoder och de s.k. estetiska lärprocesserna. Kultur och 

skapande verksamhet skall genomsyra skolans vardag och ämnen, och vara en 

väg till lärandet genom upplevelse/inlevelse, reflektion och redovisning.44 

Vidare beskrivs hur verksamheten ska bedrivas mer konkret, i bl. a ämnesintegrerad 

verksamhet och frivillig verksamhet efter skoltid. Tyngdpunkten verkar ligga på att utveckla 

alla sidor hos eleven, att ”ha roligt, lära sig nya saker och upptäcka nya sidor hos sig själv!”45 

Men vad innebär det, rent konkret att arbeta med självkänsla? 

   Enligt Danmarks skola, några kilometer utanför Uppsala, innebär det för varje vuxen på 

skolan att  ”tro på varje individs förmågor och förutsättningar, (…) låta varje barn lyckas, 

(…) ge varje barn möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga”, och ”stärka varje individs 

självkänsla och självförtroende.”46  

   Jag anser att för att kunna stärka elevers självkänsla räcker det inte längre med att låta elever 

lyckas, och tro på varje individs förmågor och förutsättningar. Vi måste utöver det lära 

eleverna att tycka om sig själva. Att göra dem medvetna om sitt egenvärde. Vi måste lära 

eleverna lyssna på, och lära känna sin kropp. För en förutsättning för en god självkänsla är att 

tycka om och må bra i sin kropp. 

   Det skulle vara intressant att vidare utveckla arbetsmetoder i skolan som syftar till att skapa 

en sundare kroppsuppfattning och i förlängningen en godare självbild.  

   Jag tror att det finns ett stort behov hos unga av att diskutera kring kropp och utseende, om 

reklam och vilka värderingar som förmedlas där. Vilka förväntningar vi har på varandra, som 

                                                
42 Utbildningsdepartementet. (1994). 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet.  
43 Sunt liv: http://www.suntliv.nu/AFATemplates/project.aspx?id=3185 
44 Grimstaskolan. http://www.grimstaskolan.se/Kultur_I_Skolan/Kultur_I_Skolan_Index.htm  
45 ibid 
46 Danmarks skola. http://www.danmarks-skola.uppsala.se/vaerdegrund2.htm  
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pojkvän, flickvän och vän. Hur, om och i så fall varför man behandlar varandra olika 

beroende på hur man uppfattar varandras kroppar. Jag föreslår att man arbetar elevorienterat, 

problembaserat och ämnesövergripande. Dessutom gärna tematiskt och i mindre grupper.  

Arbetssättet kräver mycket av både elever och vuxna. En risk är att om det blir för få vuxna i 

skolan kommer inte tiden att räcka till de viktiga diskussionerna där vi vuxna fungerar som 

stöd och bollplank.  

Diskussionen kring mode, skönhet, kropp och smink har länge varit på tapeten och pågår mest 

sannolikt i de flesta tonårsrum. Det gäller att lyfta in just den diskussionen i klassrummet och 

belysa den från andra håll. Att ifrågasätta varför det så viktigt att ha de rätta märkeskläderna, 

vem som bestämmer vilka som är de rätta. Att ifrågasätta hur man känner sig när man tittar på 

reklambilderna. Att ifrågasätta reklambilderna, är de verkliga? 

Hur kan man använda sig av estetiska uttrycksformer i denna typ av 

arbete? 

Estetiska uttrycksformer såsom bildskapande, musik, slöjd, rörelse och annat ”syftar till att 

utveckla och stimulera elevernas skapande förmåga och lust att använda estetiska 

uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar.”47 Paulsen skriver: 

”Självfallet kan de konstnärliga aktiviteterna utveckla olika sidor av ens personlighet, 

självfallet kan vi lära känna varandra bättre genom att dansa tillsammans, sitta tillsammans 

runt lerbordet, spela teater tillsammans, och vi kan bli bättre på att balansera, finmotoriken 

utvecklas, språket blir bättre. Men dessa mål kommer som komplement; de blir delmål i 

förhållande till det egentliga målet: att utveckla insikt och förståelse vad gäller den förnimbara 

världen och ens egna tankar och känslor.”48  

   Estetik handlar om att uppleva världen med sinnena. Med känsel, smak, syn, hörsel och 

lukt. I ett arbete kring kroppsuppfattning och självbild handlar det om uppfattningar. Det finns 

inga svar, inga sanningar, utan det handlar om att känna efter hur man känner inför sig själv.  

Hur man ser på sig själv. Att jobba med uppfattningar om sig själv.  

   Bilderna vi tillsammans arbetat fram inom projektets ramar har i sig inget värde, utan bör 

snarare ses som ett verktyg i strävan efter att synliggöra de uppfattningar man har om sig 

själv. Ämnet i sig är abstrakt och svåråtkomligt, men bilderna blev konkreta, visuella, och i 

och med det fantastiska diskussionsunderlag. Min uppfattning är att konkretiseringen 

                                                
47 Skolverket. (2002). Ur syftesbeskrivningen av gymnasiekursen Estetisk verksamhet, 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=ESV&skolform=1321&ar=0304&infotyp=17 
48 Paulsen, Brit (1996) Estetik I förskolan. Lund: studentlitteratur, s.23 
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underlättade för vidare diskussioner kring kroppsuppfattning. Plötsligt hade man något 

konkret att peka på, att prata kring.    

 

Är det relevant att arbeta med den egna kroppsuppfattningen i ett 

arbete där syftet är att utveckla en god självbild? 

Johansson menar att vi ofta stirrar oss blinda på de sidor hos oss själva som vi uppfattar som 

negativa. Istället för att njuta av de sidor, egenskaper och föreställningar om oss själva som vi 

är helt nöjda med fokuserar vi på våra dåliga sidor. ”Till råga på allt har vi en förmåga att 

jämföra våra negativa sidor med andras bättre, och det är ett mycket orättvist sätt att bedöma 

sig själv. Om vi inte tror på oss själva gör ingen annan det heller.”49 I en allt större 

utsträckning låter vi kroppen ta plats. Inte bara media visar hur vi ska se ut, utan budskapet är 

tydligt: kroppen ska ses som många utbytbara delar, vilka bör förändras, och vid behov också 

bytas ut. I och med detta accepterar vi inte att vi har en kropp, utan ser också på oss själva 

utifrån det perspektivet media förmedlar. Detta kan tydligt ses i många av intervjuerna: ”Jag 

skulle vilja ha större ögon”50, ”jag skulle vilja ha lite mindre sånt här, [respondenten visar 

med fingrarna på skinnet under hakan]”51. ”Min mage är det värsta jag vet.52” 

  Går det att ha en god självbild trots att man är missnöjd med kroppsliga attribut? Kroppen är 

idag intimt förknippad med identiteten. I en tid då vi bombarderas av råd och rön om hur man 

skall vårda sin kropp, gå ner i vikt, uppnå självkontroll, sluta röka och motionera är det svårt 

att tänka på sig själv utan att tänka på kroppen. Davis menar att synen på sig själv radikalt 

förändras i och med ett kirurgiskt ingrepp, en skönhetsoperation. Hon menar att utseende och 

identitet går hand i hand.53 Detta betyder att om man har en negativ syn på kroppen torde 

detta resultera i en negativ självbild. Vår egen kroppsuppfattning utgör alltså en stor del av 

den vi är.  

Diskussion och slutsatser 

   Det finns ett ökande tryck på kvinnan att göra om sitt utseende för att passa in i mallen vi 

skapat, både utseendemässigt och hur hon ska bete sig. Varje tid har sitt ideal, och varje ideal 

har sina konsekvenser. Problemet är att vi ännu inte vet vilka konsekvenser den gemena 

                                                
49 Johansson, Eva. http://www.utbildning-co.se/sv/sjalvbild/ 
50 Intervju med Kristina, April 2007. 
51 Intervju med Ellen, April 2007. 
52 Intervju med Stina, April 2007. 
53 Davis, Kathy. (1997) s.78 
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kvinnas ohälsosamma kroppsuppfattning kommer att få. De allt vanligare och mer frekvent 

förekommande yttringar som ätstörningar, subkliniska54 ätstörningar, depressioner, 

ångestsyndrom, ökade prestationskrav, stress och låg självkänsla kan vara toppen av isberget. 

Davis menar att den falska självbilden som hon kallar det kan relateras till psykosomatiska 

åkommor. Dock är det ett problem att inom forskningen påvisa sambanden mellan psykiska 

och fysiska yttringar till rådande skönhetsideal och maktstrukturer i samhället. Både för att 

det inte läggs lika mycket pengar på kvinnoforskning, (som på forskning där männen är i 

fokus,) och för att området är så stort och spänner över så många fält att det praktiskt taget är 

omöjligt att greppa. Jag skulle vilja påstå att i princip alla vi unga som växer upp i denna 

föränderliga tid - där världen plötsligt har stigit in i vardagsrummet i och med datorn och 

Internets explotionsartade framfart - lider av symptom av många psykosomatiska åkommor. 

Däremot tror jag att relativt få får sina besvär diagnostiserade. Detta på grund av att 

föreställningar om slankhetsideal och prestationer är så invant att vi inte reflekterar över 

varför vi känner till exempel prestationsångest eller skuld. Sällan reflekterar vi över att vi 

känner dessa negativa känslor överhuvudtaget, utan de bara finns där. Pyrande. Tärande. 

Parasiterar på vår självkänsla och välmående. 

Om projektarbetet 

Det har varit ett spännande arbete med en mycket utvecklande kreativ process. Då jag använt 

mig av tre projektdeltagare och sökt förverkliga deras idéer visuellt har resan dit varit allt 

annat än lätt. Den duktige talaren med de många och underfundiga idéerna var hemskt blyg 

inför kameran. Den utan några som helst idéer visade sig vara en exhibitionist utan dess like, 

och den tredje och sista någonting däremellan. Om man tittar närmare på processen i vilken 

dessa bilder har kommit till, finns ganska stora utrymmen för tolkningsfrihet: bl.a. när idén 

förmedlas från projektdeltagaren till kreatören (mig). Steget från deltagarens idé i huvudet, 

när den ännu inte är konkretiserad ens i en skiss, utan inte är mer än en förnimbar känsla. 

Vidare förmedlas känslan till mitt huvud, där man kan utgå från att jag tolkar in andra saker i 

takt med att den visualiseras för mitt inre. Språket är alltså det enda verktyg med vilket idén 

medierats. Vid flera tillfällen har deltagarna uttryckt förvåning över resultatet, trots att de 

själva varit aktivt deltagande under utförandet. Kanske kan man anta att respondentens 

grundidé inte var konkret visualiserad innan arbetet började. Genom att arbeta fram skisser 

över det tänkta slutresultatet innan själva utförandet hade man troligtvis kunnat minska 

avståndet mellan grundidé och det färdiga resultatet.  
                                                
54 Subklinisk= som inte ger symptom i vanliga fall 
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   Idén med att involvera mina informanter i en egen kreativ process växte fram under det 

pågående arbetet. Eftersom att bildskapandet har skett uteslutande på deras fritid har jag i 

rollen som handledare varit mycket aktiv och engagerad och hela tiden burit den ”tyngsta 

ryggsäcken”. Fördelarna med det var att min prestationsångest försvann, då det inte var jag 

som skulle prestera. Även om det låg på mig att rent tekniskt ”framställa” bilderna, var det 

projektdeltagarnas idéer jag arbetade med. Projektdeltagarna å andra sidan, kände sig relativt 

trygga i och med att inget arbete så att säga ”låg på” dem. Givetvis ligger det en risk i detta, 

att ingen ”tar ansvar” för resultatet. Att den färdiga produkten hamnar emellan två personer 

och ingen känner att de kan stå för den. I detta arbete innebar det nya betesmarker för mig: Att 

kunna skapa utan krav på att prestera. Man kan se detta som ett genombrott i mitt eget 

bildskapande, en tydlig förändring av hela bildspråket där jag för första gången vågar släppa 

det väldigt symboliska och övertydliga bildspråk jag omgivit mig av.   

     Gemensamt för alla tre projektdeltagare var att de med sina bilder försökte uttrycka en 

otillräcklighet. En känsla av att de inte duger. Maria uttryckte att hon upplevde ångest när vi 

tittade på hennes bild. Stina likaså. Själv känner jag fortfarande avsky över mitt visuella 

material trots att jag sett det oräkneliga gånger. 

   Man kan tycka att det var enfaldigt av mig att fokusera på det ”negativa”. Att nästan driva 

mina projektdeltagare till att ta fram sina komplex. Samtidigt är det just dessa komplex som 

ligger till grund för en negativ kroppsuppfattning, och i förlängningen en negativ självbild. 

Har man gått över gränsen i ett försök att synliggöra dessa komplex, att synliggöra denna 

avsky inför den egna kroppen? Ja. Varför? Enligt Davis är kroppsuppfattningen intimt 

kopplad till den egna identiteten. Det är omoraliskt att ge negativa kommentarer om någon 

annans kropp. Lika illa måste det ju vara att försöka få någon att själv se brister hos sig själv. 

Om en lärare skulle arbeta på detta sätt i skolan, att ta fram, synliggöra och visa upp elevers 

negativa kroppsuppfattning, säg i en utställning, kan jag tänka mig att det skulle bli 

efterföljder för skolan och läraren i fråga. Men hur skiljer sig egentligen reklamen och detta 

ständigt ökande samhällstryck att vara ung, smal, vacker och framgångsrik? Det är inte bilder 

på mig, eller på elever som visar deras komplex och negativa kroppsuppfattning. Det är bilder 

på unga, vackra människor med perfekta (retuscherade) kroppar och bländande vita leenden, 

vilka får oss att känna oss otillräckliga, vilka rent av skapar dessa komplex när vi jämför oss 

med bilderna. Så vari ligger skillnaden, bortsett ifrån vilken person bilderna visar?   
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Slutsatser 

Med hjälp av estetiska uttrycksformer, bildframställning, har jag hittat nya kanaler att vidare 

uttrycka och förstå mig själv genom. Jag har fått större förståelse för hur min 

kroppsuppfattning skapas och hela tiden påverkas i förhållande till samhället, och i sin tur på 

vilket sätt den påverkar min självbild.  Genom detta arbete visar jag både på behovet som 

finns att diskutera kring kropp och skönhet, samtidigt som jag visar och diskuterar kring några 

effekter av rådande maktstrukturer.  

   Det är dagens unga som är de stora förlorarna, varför skolan bör ta ett större ansvar att skapa 

en sund kroppsuppfattning för att nå det verkliga målet: att skapa en god självkänsla hos var 

och en av våra unga. Jag föreslår alltså att i och med samhällets förändringar måste skolan ta 

ansvar och i större utsträckning arbeta med självkänsla och kroppsuppfattning. I tematiska 

arbeten, i grupparbeten, ämnesövergripande: där varje ämne – med utgångspunkt hos eleven - 

kan tillföra ytterligare en pusselbit till livets pussel.  
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