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Det oförutsägbara i fantasin - en studie i barnasinne 
Soila Kyppö 
 
 
 
 
 

1. Inledning 
 
Med denna studie ämnar jag gestalta de personliga, omedvetna processerna som ligger bakom det 
som jag kallar för fantasitänkandet eller – seendet. Jag är intresserad av att undersöka det 
oförutsägbara i fantasin, hur den gestaltar sig för mig personligen.  
Med "det oförutsägbara i fantasin" syftar jag till de inre psykiska processer som styr våra 
fantasier. Jag har närmat frågeställningen från ett personligt perspektiv med personligt material 
som utgångspunkt. Arbetsmaterialet har bestått av minnesbilder samt dokumenterade drömmar i 
kombination med undersökning av den gestaltande processen "här och nu". Processen har även 
inkluderat ett samarbete med min dotter kring skapandet.  
Den skriftliga studien beskriver samt granskar min gestaltande process. Min avsikt är att 
undersöka hur associationer, minnesbilder och fantasier kan styra det konstnärliga skapandet 
utifrån omedvetna inre processer. Jag utgår ifrån att detta oförutsägbara inre skeendet har 
avgörande betydelse för slutresultatet, oavsett gestaltningens genre. Inom ramar för denna studie 
kommer jag dock att begränsa mig i min egen personliga skapandeprocess. 
Jag har valt att använda denna utgångspunkt även i den skriftliga beskrivningen av min 
gestaltande process. Genom fria associationer, känslor och inre bilder ämnar jag att närma, dock 
inte eftersträva någon identitet med den gestaltande processen.  
Som verktyg i undersökningen har jag formulerat den skriftliga processbeskrivningen i form av 
en konceptuell metafor som består av tre virtuella (skenvärld) rum. Med denna formulering vill 
jag delvis skapa ”lekutrymme” för min undersökning, delvis klargöra för läsaren hur de tre 
delstudierna knyter an till varandra. Rummen symboliserar mina föreställningar och fantasier av 
verkligheten, minnen och drömmar i olika sikt. I studien kommer jag att röra mig även mellan 
dessa rum. För att förtydliga för läsaren, har jag antecknat för varje ”skeende” i vilket rum jag 
befinner mig i för stunden. Jag tar mig friheten att förvirra läsaren i syfte att skapa 
ett ”lekutrymme” för fantasin och speciellt för tidsaspekten i fantasitänkandet. Jag utforskar 
rummen i stora delar ensam, delvis hand i hand med min dotter. Under arbetets gång har hennes 
delaktighet formats och styrts av respekt för hennes frivillighet och lust att medverka i min studie. 
Hennes fantasier kommer att blandas med mina men aldrig tvärtom. 
Jag utgår ifrån psykodynamiskt/psykoanalytiskt syn på människans psykiska processer. 
Kreativiteten ser jag som en kraft som kan sätta igång den skapande processen. Att vara kreativ, 
nyskapande, förutsätter att en konstnär kommer i kontakt med sina infantila, oftast omedvetna 
sidor. 
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Den gestaltande delen består av tre delar, som jag kallar för RumI, RumII samt RumIII. 
Den första delen (Rum I) grundar sig i samarbete med min dotter (10år). Vi har tillsammans 
skapat en serie av ”fantasier”. Jag har fotograferat henne ”i fantasin" vid olika tillfällen. Dessa 
bilder har vi sedan bearbetat till ytterligare fantasier. Utgångspunkten har varit både hennes egna 
fantasier samt mina minnen från egna barndomsfantasierna.  
I den andra delen (Rum II) har jag bearbetat hennes fantasier. Jag har använt material skapad av 
henne till en ny konstnärlig gestaltning. Hennes fantasier kommer alltså att fungera som 
en ”hjälpjag” i processen att fantisera. Hon har bidragit med sitt barnasinne, jag med mitt 
bildspråk. Syftet är att lyfta upp fantasins subjektivitet och skaparglädje, något som man i regel 
ser hos barn.  
Den tredje delen (Rum III) består av bearbetning av mina tidigare fotografier. Jag har undersökt 
"de omedvetna processerna” hos mig själv med andra ögon och distans. Den retrospektiva delen 
blir ett med fotografierna från här och nu. Jag vill studera det ostrukturerade och drömlika i 
omedvetna processer där nuet möter det förflutna i bilderna. "Tidens lek" i drömmar har alltid 
fascinerad mig och påverkat mitt konstnärliga gestaltande. I drömmar och fantasier får tiden en 
annan betydelse. Tiden gör sig synbar i det ologiska och irrationella bildberättande där nuet, det 
förflutna och framtiden går in i varandra. 
Mitt intresse för dessa frågeställningar har funnits länge. Studien är en teoretisk och praktiskt 
fördjupning i vad jag har tidigare undersökt via gestaltning samt i den skriftliga delen i min pro 
gradu studie (Déja-vu, 1991) vid Konstindustriella Högskolan i Helsingfors. Även mina 
fotoserier "Det bestraffade minnet" samt Drömrulett berör ämnet. 
Min tes är även att själva den skapande processen blir en annan med dagens digitala teknik. 
Samtidigt som tekniken kan erbjuda oändliga möjligheter för skapandet kan detta överflöd leda 
till att bildspråket förlorar sitt patos (i positiv bemärkelse) i betraktarens öga.  
Det finns en del studier om fantasi, dess utveckling och förhållande till kreativitet som jag 
kommer att beröra parallellt under rubriken resultat. 

 
Foto från familjealbum, omarbetat 2010 av Soila Kyppö 
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2. Bearbetning och gestaltning av fantasier 
 
 
Rum I 

Vi tar oss in tillsammans för att betrakta och drömma, fånga fantasin inuti Rum I. Den vita 
mattan är den enda ledtråden till själva rummet. Utrymmet mellan ett odefinierat antal väggar 
finns för oss för stunden. Rummet är byggt av minnen, associationer, drifter, känslor och bilder. 
Friheten att beträda rummet och lämna det är en självklarhet. Då viljan eller behovet kräver det, 
finns det inga auktoriteter som säger nej. Rummet i sin ickeexistens står öppen och inbjudande.  
 

Silverfallet  

Så småningom kommer vi till Silverfallet, en del av verkligheten som existerar i rummet. Med 
kameran i handen promenerar jag in i sagoskogen kring vattenfallet tills jag anländer till själva 
ravinen. Jenna har redan sprungit dit i förväg. Jag utmanas av det glittrande ljuset och lugnet.  
Känner att jag vill göra någonting av det. Fantasier. Sökandet av någon slags frihet. Jenna klättrar 
ner i ravinen, där det rinnande vattnet endast är 20 cm djupt. Efter bara några meter faller den ner 
från ett stup. Det är varmt. Hon frågar om hon får klä av sig. Jag tar bilder på henne då hon badar. 
Försöker att leva mig in i hennes lek.  Så långt som hon ger mig tillträde får jag vara delaktig.  
Det spontana och förutsäglösa intresserar mig. Jag får inte styra för mycket för att inte förstöra. 
Jag både filmar och tar stillbilder. Är medveten om stundens flyktighet. Emellanåt bläddrar jag 
igenom bilderna baklänges för att vara säker på den rätta exponeringen. Jag håller i min kamera 
och låter alla dessa tankar blandas med lugnet och ravinens skönhet. 
 

            

Foto:Soila kyppö 2010  
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Stenblocken i Fiby samt de två albumen 
Vi fortsätter att utforska Rum I i letande efter nya fantasier. Ögonblicket, ljuset ska stämma. Vi 
kommer fram till ytterligare en skog. Denna gång täckt av mjuk mossa. Den fuktiga luften fylls 
av tysthet.  
Jag fortsätter att fotografera. Jenna tar på sig en vit klänning och poserar för kameran. Jag ber 
henne att göra vad hon vill av situationen, att hitta på. Hon förflyttar sig mellan stenarna och 
sträcker sig neråt mot det rinnande vattnet. Skogen sjunger ut sin doft och ber om att bli fångad 
på rätt sätt, med respekt för dess melodi och magi. Den fuktiga mjuka mossan på de ojämna 
stenarna hjälper mig att hitta en balans under fotograferingen.   
Fortfarande kvar i rummet går jag igenom fotografierna. Väljer ut några. Omvandlar bilderna till 
svartvita, bearbetar skuggpartierna. Litar på mitt öga. När allt blir rätt blir ögat nöjd. Jag vill visa 
resultatet för Jenna men hon har lämnat rummet redan länge sedan. 
Någonstans i rummet ser jag en annan bild, som endast ter sig till mig. Den suddiga bilden fylls 
av frodiga kvinnokroppar, med tjocka lår, hängande magar och bröst. Pärlvita och mjuka i rörelse. 
Värmen som flyr från det ångande tvättrummet via dörrklipan möts av kylan i cementgolvet. 
Dimman tätnar till ju flera kroppar går in och ut mellan rummen. Jag finns där i mitten, väntande. 
Jag hör pratet, skrattandet och tillhörigheten, gemenskapen. Vackra, stora, trygga, levnadsglada 
kroppar. Mina fötter rör det kalla cementgolvet. Jag känner mig trygg, delaktig. Bilden inspirerar 
mig. På en annan bild har jag en blommig sommarklänning på mig. Bilden strålar av glädje och 
harmoni. 
Jag påminns om Federico Fellinis livsfilosofi och hans livsverk. Föregående minnesbild för mig 
till hans film Amarcord (it. dial. "Jag minns"), som gestaltar hans barndomsminnen.  
Minnen från barndomen blandas med motstridiga fantasier, där både ”den goda och den onda” 
finns med, förvarade i en vit och ett svart album. Jag vill se flera bilder men tillåts endast goda 
minnen i Rum I. Däremot får jag ta med mig det svarta albumet för att öppna det i Rum III. 
Jag återgår till Rum I om och om igen utan att röra fotografierna från Viby. Överlåter till tiden att 
skapa fantasin. Långt inne i hösten kommer jag fram till att det inte går att fotografera eller 
rekonstruera fantasin. Fantasin skapas i rummet, som ett avtryck av verkligheten i ett tidlöst rum. 
Bestämmer mig att göra en animation, skapa en ytterligare dimension av bilden i bilden. Den 
mörka ån, rinnande vattnet och stenblocken kring Jenna har jag redan bearbetat. Några månader 
sedan fick jag hjälp av henne att skapa bilden och dess magi. Nu har jag oändliga möjligheter att 
bearbeta den. Ändå känns det viktigt med att det samspelar med den intuitiva känslan av 
betydelsen, sammanhanget. Jag testar att leka med stenblocken. Låter dem falla och försvinna i 
det mörka vattnet. Jag är inne i en oskriven saga. 
 

 

 

 

 
 

                                               

 
    

Foto:Soila kyppö 2010 
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           Foto:Soila kyppö 2010 

     
 

 
Jag arbetar digitalt i Adobe Flash. Tekniken kräver uppmärksamhet och noggrannhet. Det 
spontana sker i tankarna och idéerna. I mitt gestaltande har jag alltid velat bryta mot regler. 
Komma på tekniker som inte finns, experimentera. Jag valde att arbeta digitalt av nyfikenhet, för 
att hitta något nytt. Jag hittade en värld som var oändlig men som styrs av ett språk, som 
förutsätter att talaren kan det felfritt för att kunna experimentera, fantisera, låta det konstnärliga 
gå före tekniken. Jag kommer fram till att det inte finns några genvägar i Rum I. Jag 
översvämmas av material men måste kunna verktygen för att komma vidare. 
 

Inifrån kroppen - jag svävar 

Varsamt förflyttar jag mig i cirklar in i mörkret.  Befinner mig lodrätt. Sluter ögonen och känner 
efter. Min spinkiga barnakropp dras mot den mjuka madrassen. Jag känner det tydligt, som om 
jordens dragningskraft hade mångdubblats. Stilla. Lever mig in i situationen, som bara ter sig för 
mig. Jag svävar. Jag finns inte. Det enda som existerar är tyngden. Jag blir ett med rummet, 
sängen, i mörkret. Njuter. 
Känner hur kroppen flyter. Hänger upp och ner. Blodet forsar in i huvudet. Jag är varm, upprymd 
av min hemliga upplevelse. Jag får inte röra mig, vill inte förlora det svävande tillståndet in i 
kroppen. Varsamt förflyttar jag mig i cirklar in i mörkret. Kroppen fortfarande lodrätt på sängen 
på den mjuka madrassen. Flyger, vänder mig i rymden. Finns inte storleksmässigt. Kroppen har 
förlorat sina fysiska gränser. Jag är liten, mindre. Jag blir stor, större. Behaget blandas med en 
svag känsla av illamående. Jag finns.  
Andas obemärkt. Förbjudet, nej. Förståeligt, nej. Kroppen blir en del av evigheten, rymden kring 
min hud. Jag befinner mig i ingenting. Tillintetgör min fysiologiska existens. I mörkret, lodrätt. 
Kroppen svullnar. Kommer det att ta slut? Känner mig orolig, rädd. Ångestfull över det gränslösa 
tillståndet – njuter. Lek. Hemlighet. Skam. Jag styr, låter mig att styras. Jag har gett upp min 
existens. Jag befinner mig här och nu, lodrätt i sängen. Jag flyter runt i rummet, i mörkret. 
Känner inte av den mjuka madrassen. Tillstånd. Försöker att avstyra kittlingarna i benen, 
spänningarna i lungorna. Andas lugnt. Rör inte benen. Händerna stilla. 
Minnen är starka och tydliga. Jag vill komma åt den inre känslan, upplevelsen i kroppen som det 
var då. Den hemlighetsfulla fantasin, vars ända syfte var förmodligen att få fantisera, leka.  
Jag uppfylls av en känsla av att jag närmar mig något viktigt som berör mitt gestaltande projekt. 
De omedvetna fantasierna förblir omedvetna, dock har de sitt faktiska och konkreta uttryck i den 
skapande processen som sker idag. Jag bär på dem. 
Jag bestämmer mig för att låta fantasin få ta sin plats under processen. 
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Åter i Rum I. Jag hämtar ett stort vitt sängöverkast och ber Jenna att medverka. Jag har flera idéer 
som jag vill testa. Denna gång mina egna, ur minnen och tankarna. 
Vi går ut. Jag lägger det vita överkastet på gräsmattan i trädgården. Söker vinklar. Litar på min 
intuition. Det känns rätt. Jag tar många bilder. I mina tankar ser jag henne flyta i ett tyngdlöst rum. 
Innersluten i en fantasi att sväva i luften. Försöker att fotografera så långt uppifrån som möjligt. 
Denna gång fotograferar jag henne i min fantasi. Berättar hur jag vill ha det. Hon blundar och 
sträcker sitt långa hår på överkastet. Ovetande om hur fantasin kommer att börja eller sluta.  
Jag går med ständiga tankar om bilderna. Gestaltning av processen. Processen att gestalta och 
undersöka gestaltningen. Ett ständigt pågående flöde av tankar, bilder, ideer och sammanhang. 
Utan tidsaspekt. Bilderna kommer av sig självt. Den skapande processen är som tydligast då allt 
runtom är i rörelse.  
Jag ”ser” bilderna i mina tankar. Försöker att komma fram till hur jag skulle få fram känslan av 
att sväva. Jag arbetar i Photoshop. Gör en mask. Skapar symboler för en Flashanimation. 
Förflyttar mig i tidslinjalen (bildrutorna i Flash). Konkret. Tankarna och bilderna i tankarna blir 
punkter och händelser, digitalt. Arbetar med fokusering, problemlösning. Provar fram, ändrar mig, 
tar bort, sparar som etc. Mitt syfte är att förverkliga bilderna och idéer jag har haft under de 
senaste dagarna. Kropparna förflyttar sig dekorativt utifrån in. Lekfullt och osystematiskt. 
Cirkulerar till slut kring punkten i mitten. Jag litar på min intuition tills det känns rätt.  
Till sist lägger jag på ljud, en ramsa på finska som jag spelat in med Jenna: ”hyvää yötä, kauniita 
unia, kullan kuvia”(god natt, vackra drömmar, se bilder om din käresta). Att jag valde just den, 
kändes som en självklarhet. Dess meditativa och rogivande melodi har fört mig till sömniga 
fantasier sedan barndomen. 
 
 

 

fig1   fig2    fig3 fig4 

Ur filmen" Jag Svävar", Soila Kyppö 2010 
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Rum II 
 
Vi förflyttar oss vidare i sökandet av fantasi. Rummet, som vi beträder i ska egentligen inte 
beträdas för att kunna bevara sin spontanitet och skaparglädje.  
Rum II står för barnasinnet. Det lekfulla, opretentiösa. Inne i rummet hittar jag av en slump en 
serie suddiga bilder som Jenna har tagit med sin mobil genom spegeln. Hennes tunga är blå av 
godis och hon har fotograferat sig i spegeln från olika vinklar, opretentiöst. Bilderna känns sköna, 
färgerna mjuka och hennes glädje i att fotografera sin spegelbild genuint och ohämmad. En aning 
genant men med stolthet ger Jenna mig tillståndet att använda bilderna till en ny gestaltning.  
Jag vill se när dem upprepas, kopierar mängder av dem, klistrar ihop, ser vad som skapas. 
Arbetar i Photoshop. Jag blir attraherad av den blåa färgen och mjukheten i ansiktets struktur. Jag 
älskar glädjen som bilderna utstrålar. De tilltalar mig.  Bilden på de blåa tungorna är färdig.  Vi 
betraktar den länge innan vi går vidare i rummet. 
 

 
                    Foto:Soila Kyppö, Jenna Nevalainen 2010 
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Vi återgår till Rum I för att hämta den ofullständiga fantasin vid Silverfallet. Jenna tar sig friheten 
att utveckla sin fantasi. Jag visar för henne hur hon kan enkelt arbeta i Photoshop. Hon fyller 
bilden med vita blad i olika storleker. Skapar en ny fantasi. Det som hände i bilden vid 
fotograferings tillfället var en flyktig fantasi. Det går inte mer att hitta tillbaka till den. Jag 
överlåter skapandet åt henne. Fantasin i fantasin.  
Jag stannar kvar länge i Rum II. Fortsätter att arbeta med bilden med de blåa tungorna. Utvecklar 
en ytterligare gestaltning i form av en animation i Flash. Skapar en rörlig geometri med rutor som 
förflyttar sig över bildytan.  
 

    
Foto: Soila Kyppö 2010 
 
 

Rum III 
Retrospektiva projektioner 
 
För att komma in i det tredje rummet är jag tvungen att gå själv. Rummet, lik de två första 
rummen är byggd av inre skeenden, såsom minnen, drömmar, tankar och önskningar. Skillnaden 
med Rum III är tiden. Rummets innehåll präglas av skeenden, som har byggts upp i takt med 
tiden, trängts bort, försvunnit och bytt skepnad. Jag vill konkretisera dessa osynliga och 
förvrängda bilder. Samtidigt är jag medveten om processerna som dessa inre skeenden styrs av. 
Jag vill åt bilderna men riskerar att berövas av dem. I Rum III är tiden både en fiende och en 
följeslagare.  
Jag förflyttar mig långt tillbaka i mitt liv, längst in i Rum III.  Återgår till det som varit, i tankarna 
och i betraktelsen. Tar fram det svarta Albumet, som jag fick med mig från Rum I. Jag börjar 
bläddra i den och upptäcker att för varje ny sida försvinner det föregående. Föreställningar, 
tankar och minnesbilder byts ut och täcker över varandra. Jag påminns om att alla psykiska 
skeenden har en mening och präglas av inre konflikter, en central definition i ett psykoanalytiskt 
synsätt. Det finns en mening i att jag inte kan komma åt bilderna. 
Jag lämnar albumet och går vidare i rummet. Hittar mina tidigare fotografier. Först nu förstår jag 
att i dessa bilder från ”Det bestraffade minnet” samt ”Déja-vù” finns fragment ur det svarta 
albumet. Dörren till Rum III står nu öppen.  
 
Senare under hösten bearbetar jag bilderna tillsammans med Jenna. Hon följer med till Rum III, 
som nu finns tillgänglig även för henne.  Hennes relation till bilderna är olik från min. Medan jag 
projicerar det förflutna på nuvarande med hjälp av fotografierna, befinner sig Jenna i nuet.  
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För Jenna utvecklas det till en lek med att vara inne i bilderna. Vi planerar att iscensätta bilderna 
flera dagar i förväg. Ändå är det stunden som styr och skapar bilderna. Jag fotograferar och byter 
diabilderna en efter en. Uppmuntrar henne att leka med i den skapande processen. Hon ställer sig 
på huvudet. Medan det projicerade ljuset försöker att genomskåda hennes profil, skapas det 
skuggor på väggen som formar bilden på nytt. Vi gör allt på prov. Jag projicerar, hon rör sig 
utefter ljuset och fotografierna. Ansiktet bakom blir en del av henne, en del av mina minnen. Jag 
komponerar bilderna och omarbetar de omedvetna fantasier i förflutna. Målar med ljuset i olika 
sikt. Leker med skuggorna och färgerna. Det oförutsägbara i fantasin blir tydlig. 
Materialet som finns inom mig styr mina fantasier. Händelser, tankar, dåvarande livssituation. 
Jag kan inte återskapa det. Det är inte heller min mening. Jag lever in i det förflutna här och nu.  
Rummet blir en scen. Jag använder enbart fotografierna från Dejavu, som var inspirerad av 
bildspråket i Man Rays (amerikansk dadaistisk fotograf, född 1890) rayogram. 
             
Några månader senare fotograferar vi igen med projicerade bilder. Dagarna har blivit kortare och 
det nödvändiga mörkret kommer tidigare. Fortfarande i Rum III, där väggarna tilltalar med sina 
spacklade ytor. Det går att ana Tidens spår. Den matta vita ytan täcks delvis av gråa fläckar och 
ojämnheter. Jenna ställer sig i ljusskenet, leker med sin egen skugga. De projicerade bilderna 
övertar rummet. De är kompromisslösa, aggressiva och manipulativa. Jag vill ta kommandot, 
styra bilderna till nuet. Bilden som jag ser framför mig formar sig själv ur minnen ifrån det 
förflutna. 
 Jag sätter igång arbetet med bilderna. Sorterar och väljer. Utgår ifrån den intuitiva känslan. Jag 
bearbetar bilderna, tar fram vissa detaljer, täcker över andra. Styrs av tanken att projicera det 
förflutna på nuet. Jag upptas av tanken om drömmar, lusten att återgå till dem.  
Vid varje enskild projekt eller bild läggs det till ett nytt tillägg till det som tidigare funnits. Jag 
inser att det inte finns, eller kommer aldrig att finnas, något fulländad verk i Rum III. Att 
skapande är en dynamisk process, som styrs av flera tidsstyrda och verklighetsstyrda 
komponenter. Att fantasin bottnar sig i oändliga kombinationer av material från verkligheten 
styrd av inre processer. Jenna är inne i bilden samtidigt som hon skapar sin egen bild, porträtt 
ifrån hennes önskningar och lekfulla fantasier.  
 
Innan vi skiljs tar Jenna några steg mot Rum I, där ljuset från projektorn har avslöjat dammkorna 
i luften. Jag följer med henne inne i rummet för att ge utrymme för hennes spontanitet. 
Jag fotograferar henne då hon försöker att fånga ljuset. Färgerna reflekterar i hennes ansikte. 
Stunden är snart förbi. Jag vill fånga det oförutsägbara, drömlika.  
                                          
Jag blir kvar i Rum III för att betrakta en dröm, som inte än har blivit en gestaltning. Den har 
förvarats i en hög med länge sedan uppskrivna drömmar. Spår av det förflutna.  
Jag befinner mig på en färja. Åker på öppet hav på väg till en stad. Färjan accelererar trots att 
staden syns inom synfältet. Jag är säker på att vi kommer att krocka. Blundar i drömmen. Båten 
fortsätter med sin höga fart förbi staden och stannar lugnt i en närliggande hamn. 
Färgerna i bilderna är starka och tydliga, expressiva - det turkosa havet, den blåa himlen och den 
vita färjan.  Jag fortsätter att bearbeta dem. I dessa bilder finns jag, i drömmarna och minnen. Här, 
i drömmarna, finns fantasin i sin fulla oförutsägbarhet. Tiden gestaltas i olika sikt, överlappande 
varandra utan logik, utan turordning.  
 
Jag lämnar Rum III. Vi är färdiga med fotograferandet.  
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3. Reflektioner  
 
Det svenska ordet fantasi=imagination(eng) som härrör från latinska ordet imago= bild. 
 
Genom att undersöka och besvara mina ursprungliga frågeställningar parallellt med mitt 
gestaltande arbete har jag upptäckt att själva processen bjuder till att definiera begrepp som 
"fantasi" och "kreativitet". 
Att vara i fantasin är för mig ett tillstånd blandat av känslor, tankar, minnesbilder och inte minst 
associationer av alla dessa element. Det är en behaglig kognitiv inre skeende, som i bästa fall 
leder till idéer och gestaltande i form av avbildning av fantasi eller ett konstverk inspirerad av 
fantasin. Den kreativa processen för mig är ett ständigt pågående flöde av tankar, bilder, ideer 
och sammanhang. Utan tidsaspekt. Utan krav på prestation eller publicering. Fantasierna finns 
med som ett viktigt element.  En konstnär kan förstås vara kreativ utan att använda fantasier i sitt 
skapande.  
Den sovjetiska psykologen, pedagogen och filosofen Lev S Vygotskij undersöker fantasins 
psykologiska mekanismer och kreativa aktivitet som är förbunden med den. Vygotskij påstår att 
"alla skapelser av fantasin alltid är uppbyggda av element som hämtats ur verkligheten och ingår 
i en människas tidigare erfarenheter" (Vygotskij 1995:17). Vidare förklarar han att " ju rikare en 
människas erfarenhet är, desto mer material förfogar hennes fantasi över. Ett barns fantasi är 
fattigare än en vuxen människas, eftersom dess erfarenheter är mindre rika." (Vygotskij 1995:19).  
Jämfört med vuxnas fantasitänkande begränsas barnens fantasier alltså av deras begränsade 
erfarenheter av verkligheten. Jag vill ändå lyfta upp att de ofta samtidigt berikas av ohämmade 
tankeflöden, som inte styrs lika starkt av föreställningar att göra rätt eller fel som hos vuxna, 
vilket blev tydligt för mig under den skapande processen med Jenna. 
Vygotskij har även utvecklat tankar kring det emotionella sambandet mellan fantasin och 
verklighet: "det är känslan som väljer ut enskilda element ur verkligheten och kombinerar dem 
till ett sådant samband som betingas inifrån, av vår sinnesstämning, och inte utifrån, av logiken 
hos bilderna själva"(Vygotskij 1995:23). 
Jag upplever Vygotskijs teorier inspirerande. Jag har under mitt gestaltande projekt samt även i 
mina tidigare fotografiska serier definierat begreppet fantasi som en inre bild bestående av 
komponenter från den egna verkligheten.  
 
Att fantasitänkandet eller seendet sker i ett samspel med både den inre verkligheten och den yttre 
verkligheten låter sannolikt. De flesta har erfarit starka och overkliga fantasier i drömmar.  
Hermeneutiskt sätt kan drömmar ses som en outtömlig källa för fantasin och därmed även för 
individuella konstnärliga processer. Enligt de psykoanalytiska teorierna härleds dessa drömmar 
från det omedvetna psykiska skeendet . Sigmund Freud uttalar i boken "drömtydning" följande: 
"hos en skapande intelligens har, enligt min uppfattning, förståndet dragit tillbaka sin vakt från 
portarna, så att idéerna strömmar in péleméle, och först då överblickar och mönstrar förståndet 
den stora hopen." Vidare beskriver han "det övergående extatiska tillstånd som uppträder hos alla 
skapande andar och vars längre eller kortare varaktighet skiljer den medvetna konstnären från 
drömmaren". (Freud,1996:131-132) 
 
I studien har jag utgått ifrån att fantasitänkande och -gestaltandet bygger på oförutsägbarhet. 
Konstnären skapar något nytt, vilket i sig innebär att det inte finns några förutbestämda 
slutresultat. Ju mindre konstnären begränsas av yttre krav på resultat, desto tydligare blir 
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oförutsägbarheten i gestaltningen. Fantisera att du filmar dina drömmar: Tiden har förlorat sitt 
styre, du förflyttas fram och tillbaka. Den förflutna visar sig i de mest absurda sammanhang, utan 
en vettig förklaring. Den slutliga filmen skapas av tillfälligheter och dina inre processer. 
 
Den ryske filmregissören Andrej Tarkovskij analyserar tiden i boken "Den förseglade tiden": 
"Men vad är detta "förflutna" egentligen, det som redan förflutit? Vad innebär "förflutit" för en 
människa, när vi vet att just det förgångna är det som för oss alla bär på den oföränderliga 
verkligheten i det nuvarande, i varje ögonblick som passerar? Det förgångna är i viss mening mer 
verkligt eller i varje fall stabilare, orubbligare än det nuvarande."(Tarkovskij,1993:70). 
Tarvovskijs konstnärligt uttryck har en tydlig fantasikaraktär: verkligheten blandas med drömlika 
scener och som jag ser omedvetna processer på ett självbiografiskt plan. Tarkovskij representar 
de få konstnärer som även har beskrivit sitt skapande i ord, vilket ger inblick i hans konstnärliga 
gestaltande. I slutorden säger han "att det enda som mänskligheten skapat helt osjälviskt och utan 
baktanke är den konstnärliga bilden. Kanske finns meningen i all mänsklig verksamhet i det 
konstnärliga verkets tillkomst, i det avsiktslösa och osjälviska skaparakten?" 
 
Jag har även inspirerats av Juho Hollo, en finsk forskare inom pedagogik, vars avhandling från 
1919 "Mielikuvitus ja sen kasvattaminen (Fantasi och dess pedagogik)" berör frågorna kring 
fantasins ursprung och filosofi. För att fördjupa mig ytterligare i hans avhandling har jag även 
tagit stöd av Minna Kallios avhandling om bildens betydelse i en pedagogisk kontext, i vilket 
Hollos filosofi har fått en central plats. 
Förhållandet mellan fantasitänkandet och det digitala språket har en betydelsefull roll i mitt 
gestaltande arbete.  Den hantverksmässiga konstnärliga arbetsprocessen har delvis byts ut till 
tankemässigt och tekniskt arbete med datorn. Tekniken öppnar oändliga möjligheter, vilket med 
all sannolikhet gör gestaltandet rikare. Själva upplevelsen av skapandet sker i stora delar i 
tankarna medan det fysiska arbetet begränsas i själva fotograferingstillfället. När det gäller 
fantasitänkandet, och – seendet ser jag möjligheterna i tekniken endast som en fördel. Så länge 
som konstnären ämnar förmedla sitt innersta, hittar hon sina verktyg. Ju flera finns tillgängliga, 
desto större lekutrymme finns för fantasier. 
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