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1. Begrunnelse for valg av tema  
 

I fordypningsoppgaven min valgte jeg å jobbe med fotografi. I løpet av tiden på videregående 

skole har interessen min for fotografi vokst. Det er grunnen til at jeg har valgt å skrive om 

arbeidsprosessen rundt foto-arbeidene som er en videreføring av den teoretiske delen av 

oppgaven. 

 

Den teoretiske delen av fordypningsoppgaven handler om sosiale medier og påvirkning, og 

hvordan dette kan endre vårt selvbilde. Det er skrevet veldig mye om dette temaet i bøker og 

aviser, og vinklingene er mange. Jeg bestemte meg tidlig for å konsentrere med om 

avhengighetsfaktorer, flink pike-syndromet og hva enkelte forskere har sagt om påvirkning og 

digital tilstedeværelse. 

 

Formålet er å lage en oppsummerende, og lett forståelig rapport basert på fakta, men også på 

egne erfaringer når det gjelder sosial tilstedeværelse og hvordan tilstedeværelsen på sosiale 

medier kan påvirke vårt selvbilde. 
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I den praktiske delen av oppgaven har jeg valgt å fotografere venner for å illustrere hvordan 

jeg har tenkt i den teoretiske delen av oppgaven. Det jeg har prøvd å få frem i fotografiene er 

ubehag, usikkerhet og nervøsitet når det gjelder kropp og ansiktsuttrykk, altså bilder man 

normalt ikke ville ha «postet» på sosiale medier fordi vi er usikre på publikums reaksjoner på 

dem.  

 

Når vi legger ut bilder på sosiale medier handler det ofte om hvordan vi ønsker å iscenesette 

oss selv, og da vil vi helst bruke bilder som tiltrekker seg oppmerksomhet og skaper mange 

«likes». For publikum er bildene vi legger ut av oss selv en informasjon om hvordan vi ser ut, 

hvordan vi har det og kanskje også hva vi er opptatt av akkurat nå. Derfor skriver vi ofte en 

tekst som legges ut sammen med bildet som skal forklare publikum hvor vi er, hvem vi er 

sammen med og hvordan vi har det. Teksten forklarer publikum hva de ser på bildet, og 

hvorfor de ser det. Sammen med teksten danner bildet en helhet, en slags utdypning. Teksten 

utdyper bildet, og bildet utdyper teksten.  

 

 

 

 
Her er et eksempel som viser hvordan unge jenter sjeldent eller aldri iscenesetter  
selv på sosiale medier. Hvor ofte ser vi hår under armene hos jenter som viser bilder av seg selv på sosiale medier uten en 
«forklaring»? elv om det er naturlig! Hvis bildet var av en gutt, så ville man neppe ha tekt over det.   
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Målet mitt var å ta fire bilder av hver modell, men jeg visste ikke hvor krevende det kunne bli, 

så jeg så ikke bort fra at jeg måtte justerer målet under fotograferingen, at jeg ville ende opp 

med flere, eller eventuelt færre bilder. 

 

Selve fotograferingen ble en stor utfordring for meg, fordi det var vanskelig å finne modeller 

som ville bli fotografert på en måte som de oppfatter som litt pinlig og flaut, bilder som de 

ikke ville ha lagt ut på sosiale medier. Men fire venner sa til slutt ja til å være modeller for 

meg, og jeg prøvde å gjøre så mye ut fotograferingen som mulig. 

 

En annen utfordring har vært pandemien hvor regelen er at vi skal holde sosial avstand, og 

kun pleie omgang med noen få av vennene våre. I tillegg var det slik at jeg kun var på skolen 

to til tre dager i uken. Klassen min ble delt inn i to kohorter med det resultatet at vi bare 

kunne dra på skolen annenhver dag. To av modellene mine var i en annen kohort enn meg. 

Derfor ble det litt vanskelig med organiseringen rundt det å få tatt bildene en dag de også 

kunne få lov til å være på skolen. 

 

 

2. Planlegging/ beskrivelse av arbeidsprosessen 
 

Ideen til prosjektet kom da jeg så en TED-talk-video på Youtube der en jente på min egen 

alder snakket om hvor skadelig sosiale medier kan være når det gjelder eget selvbilde. Jeg 

brukte litt tid på å gruble på hva jeg i det hele tatt hadde lyst til å formidle med mitt prosjekt. 

Det var denne videoen som satte meg på sporet når det gjelder temaet i den teoretiske 

oppgaven min. Ideen med å illustrere med bilder kom under selve skriveprosessen. Jeg valgte 

å kalle oppgaven «Sosiale medier og digitale tilstedeværelse». Grunnen til at jeg valgte å 

skrive om dette temaet, er fordi både mine venner og jeg er på sosiale medier i mange timer 

hver dag. Det virker som vi har blitt helt avhengig av smarttelefonene våre, og at livene vi 

lever på sosiale medier er nesten like viktige for oss som å treffe hverandre fysisk i 

hverdagen.  

 

Hvordan vi fremstiller oss selv på sosiale medier synes jeg er litt falsk og overfladisk. Jeg tror 

at denne avhengigheten av sosiale medier gjør noe med oss når det gjelder opplevelsen av oss 
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selv, og vårt selvbilde. Jeg ville vise at man kan bli oppfattet som naturlig og vakker, selv når 

man ikke skjuler noe eller gjør seg til foran kamera.  

 

Den første planleggingsdagen prøvde jeg å finne venner som var villig til å bli tatt bilder av. 

Dette ble som sagt vanskeligere enn jeg trodde, fordi jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle 

ta bilder av dem, som de ikke ville ha likt å dele på sosiale medier. Etter en tenkepause sa 

heldigvis fire venner ja til å la seg fotografere. 

 

Etter jeg hadde samlet de fire modellene, måtte jeg planlegge hvordan bildene skulle se ut og 

hvilken stil de skulle ha. Jeg hadde brukt Pinterest og andre sosiale medier for å se etter 

inspirasjon, men endte opp med å gjøre det på min egen måte. 

 

Det viste seg fort at jeg ikke kunne fotografere modellene akkurat slik jeg ville. Modellene 

ville ha litt regi på bildene selv for å føle seg komfortable. Men jeg klarte likevel å sette 

modellene mine i en litt ubehagelig situasjon, men ikke så mye jeg helst ville ha gjort. Derfor 

valgte jeg flest bilder der modellene glemte at de ble tatt bilde av. Men noen hensyn må man 

jo ta. Det var viktig for meg at bildene mine skulle være så naturlige og ekte som mulig, 

derfor valgte jeg også å ikke gi for mange instruksjoner om hvordan modellene skulle posere, 

samt satte jeg de i et miljø de ville føle seg mest komfortable i, enten det var at de fikk ha 

mest seg venner inn i studioet som kunne muntre de opp, eller at det bare var meg i studioet. 

Dette var veldig individuelt, men mesteparten av modellene hadde med seg, eller lot noen 

andre være i studioet sammen med dem. 

Det tok tre uker å få tatt alle bildene. 

 
Ikke brukt i selve oppgaven. En type “behind the scenes” bilde, der modellen får støtte fra en venn. 
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3. Utvalg og bilderedigering 
 
 

I valget av bilder har jeg lagt vekt på bilder som er vakre, autentiske og ærlige, men ikke på 

en samme måte som bildene vi ofte iscenesetter oss selv med på sosiale medier. Når vi er på 

sosiale medier er det heller litt sånn at vi luller oss selv inn i en type skjønnhet og harmoni 

som ikke alltid stemmer med virkeligheten. Vi skal liksom strutte av positiv energi, sunn 

livsstil, gode venner og masse glede, altså en litt falsk idyll og vellykkethet.  

 

Her passer det å legge inn et sitat fra boken «Hvordan lese et fotografi» av en filosof som 

heter Roland Barthes. Han sier dette om bilder som brukes i massemedier: «Ethvert bilde er 

mangetydig og inneholder en kjede av informasjonselementer. Derfor blir bilder i vår kultur 

sjelden benyttet alene. De massekulturelle bildene presenteres nesten alltid sammen med en 

tekst, og denne teksten forteller oss hva bildet egentlig formidler, hva vi skal legge merke til 

og hva vi kan se bort fra. Meningen med bildet sees i sammenheng med teksten.» 

 

Bildene jeg har tatt er ikke massekulturelle, men personlige og private. De ville kanskje ikke 

ha egnet seg på sosiale medier, i hvert fall ikke uten «en ledsagende tekst», som Barthes sier. 

Men det kunne ha vært spennende å se hva modellene hadde skrevet dersom de hadde blitt 

lagt dem ut på sosiale medier. Men jeg tror at bildene er for autentiske og private til at de ville 

ha publisert dem uten forklaringen at bildene var til et prosjekt. 
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Eksempel på et valgt ut bilde jeg syntes så «privat» eller sårbart ut. Teksturen er tatt opp, samt kontraster. Utrykket til 

modellen på bildet gjør også bildet mer autentisk og ekte fordi han er i en litt ubehagelig situasjon, der han blotter seg. 

 

 

 

Da jeg skulle velge ut bildene, plukket jeg bilder som best illustrerte hva temaet for oppgaven 

min dreiet seg om, nemlig hvordan man ikke fremstiller seg selv på sosiale medier. Derfor 

valgte jeg bildene som så litt for «råe» og «private» ut, og bilder som jeg tror modellene 

kjenner seg igjen i, men som de likevel ikke ville ha lagt ut på sosiale medier. For å lette litt 

på det, valgte jeg først noen bilder der modellene fremstilles slik de ønsket å fremstå. Deretter 

ba jeg dem om å snakke om usikkerhetene sine, eller ta av seg noen klær for å forandre 

stemningen for å skape litt nervøsitet. Disse bildene synes jeg ble mer ekte enn de første. 

 

Jeg hadde satt kryss på de bildene som jeg syntes illustrerte idéene mine best, så jeg forkastet 

raskt bildene som jeg synes ikke fungerte. Så la jeg alle bildene jeg hadde merket i en egen 

mappe, og trakk ut ett og ett bilde for å redigere dem og sette dem inn i en ny mappe med 

ferdigredigerte bilder. 
 

Jeg endte opp med 44 redigerte bilder som etter hvert ble redusert til 20. Dette var også en 

stor utfordring for meg, så her måtte jeg være streng med meg selv. Men til slutt satt jeg som 

planlagt igjen med 20 bilder. 
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Under billedredigeringen forandret jeg kun på eksponering, kontrast, utsnitt, skygger og 

tekstur. Jeg brukte ingen børster eller annen Photoshop fordi det ville ha vært i strid med hva 

oppgaven min dreide seg om. 

 

Det jeg fokuserte mest på under redigeringen var tekstur, og jeg brukte så mye av det som 

mulig, for å ikke «skjule» noe og for at bildene skulle forsterke det jeg var ute etter å vise, 

ettersom jeg syntes det var vanskelig å formidle i seg selv. Jeg brukte også mye lys foran et 

sort lerret, fordi jeg følte det ville få frem menneskene og teksturen på bildene på en best 

mulig måte med et unntak av de første bildene jeg tok der jeg brukte et hvitt lerret. Bildene 

jeg tok med hvitt lerret ble fine, men ikke like «råe» som jeg ville ha dem. Men jeg brukte 

allikevel disse også. 

 

 

 

 
Eksempel på før og etter bilderedigering av et bilde på hvitt lerret. 
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4. Etterord 
 

I fordypningsoppgaven har jeg skrevet om sosial tilstedeværelse og selvbilde, samt tatt bilder 

jeg mener er illustrerer temaet. I prosjektet fikk jeg mye frihet til å fotografere som jeg ville, 

men selvsagt med noen restriksjoner fra modellene som jeg var nødt til å respektere. Denne 

arbeidsprosessen har vært lærerik for meg. Problemer dukket opp på veien, men jeg fant 

alternative løsninger. Jeg har lært hva det kan bety å lage et prosjekt der man fotograferer 

andre mennesker i sårbare situasjoner. Jeg fikk god tilbakemelding av modellene som også 

syntes det var lærerikt å måtte legge sine usikkerheter og ego til side en stund, men og også 

være nødt til å trekke frem usikkerheter og sårbarheter da de ble fotografert. Gjennom hele 

prosessen måtte jeg ta et skritt tilbake konstant for å tenke hvordan jeg skulle formidle noe 

gjennom fotografi, og det var en utfordring å ikke bare klippe ut og forstørre kroppsdeler eller 

andre usikkerheter, men se og representere bildene i en større helhet, og måtte stole på at 

seeren skjønte hva det dreide seg om. 

 

Til tross for dette, og til tross for en vanskelig til å skulle fordype seg i noe fysisk sammen 

med andre i pandemien, ble jeg fornøyd med mitt eget arbeid, og synes bildene reflekterer den 

teoretiske fordypningsoppgaven min. Jeg er fornøyd med det ferdige resultatet. 

Gjennom sosiale medier har det blitt etablert ideer om hvordan unges kropper skal se ut, og 

dette er et kroppsideal det er vanskelig å leve opp til. Resultatet blir naturligvis en negativ 

opplevelse av egen kropp og seksualitet. Derfor synes jeg vi skal begynne å fremstille bilder 

som f.eks. de jeg tok til denne oppgaven oftere på sosiale medier for å vise at ingen er 

perfekte, men alle er unike og bra nok som de er. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20-MED-9 side 9 

 
Kilder: 
 
Ian Jeffrey (2008): “How to Read a Photograph”. Thames & Hudson. 
 
 
 
 


