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Kreativitet och
bildundervisning

Anders Marner

Den regelstyrda undervisningens stränghet
tog sig uttryck i vad som kallats ”den auktoritära
metodiken”. Elevens intressen och behov var
underordnade samhällets krav. Man arbetade
med förlagor och avritande av planscher och
utvecklingen gick från det enkla till det sam-
mansatta, där det ena skulle kopplas till det
andra genom association. Den tyskinfluerade
undervisningen var additiv, dvs man skulle kun-
na de tidigare genomgångna stadierna för att få
gå vidare till nästa. Utvecklingen gick från teck-
nandet av raka linjer, via geometriska former till
klossar och slutligen föremål. 1878 samordna-
des teckningsundervisningen i folkskola, läro-
verk och folkskoleseminarier. Stuhlmanns
metod rekommenderades.50  Eleverna tecknade
på rutpapper. Rutpapper ersattes senare med ett
punktsystem med successivt allt glesare punk-
ter, allt efter som eleverna utvecklades. Även
teckning efter plansch eller lärares förritning
kunde förekomma. Alla elever skulle göra lika-
dant samtidigt och i lärarens takt. Metoden var

Den auktoritära metodiken
En blick på bildundervisningens historia visar
att bildundervisningen motiverats olika under
olika tider. Den didaktiska varför-frågan har
besvarats på olika sätt. Teckningsämnet var
relativt kraftfullt under delar av 1800-talet och
i början av 1900-talet. På gymnasiet var ämnet
under lång tid som kraftfullast på reallinjen,
eftersom teckning och ritning var mycket viktigt
för en teknisk eller naturvetenskaplig utbild-
ning. Det var viktigt att man inom hantverk
och industri kunde göra ritningar, därför
undervisade man i projektionsritning, perspek-
tivlära, skugglära och teckning. På latinlinjen,
däremot, var ämnet inte lika väl företrätt. På
universiteten hade man vidare ritmästare. Mo-
tivet till ämnet var yrkeskvalificering och målet
var att nå en objektiv realism. I folkskolan
motiverades ämnet, eftersom metodiken då var
mycket sträng, med att den bidrog till noggrann-
het, renlighet och arbetsdisciplin, också det en
form av yrkeskvalificering.
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populär, eftersom den inte krävde kompetens
från läraren. Det var enkelt att avgöra vad som
var rätt och fel. Normen som eleverna skulle följa
var den förlaga som användes. Någon kreativitet,
såsom vi idag tänker oss den, förekom inte och
eftersträvades heller inte eftersom normen inte
tillät avvikelser.

Det fria skapandet
Förändringarna som ägde rum inom ämnet
teckning under 1900-talets första del hade en
viktig grund i psykologins utveckling. Man for-
mulerade utvecklingspsykologiska stadieteo-
rier för barns utveckling på bildområdet för att
klargöra vilka krav som skulle ställas på barn i
olika åldrar när det gäller teckning. Man började
studera barns teckningar och talade om barnkonst.
Samtidigt växte modernismen fram i konsten och
barnets bilder liksom primitiv konst och konst
gjord av mentalsjuka blev konstnärliga ideal.
Stuhlmanns metoder kom i vanrykte,  eftersom
man i folkskolan sällan kom längre än till av-
bildning med rut- eller punktnät. Också gestalt-
psykologin användes som argument mot den äld-
re additiva metodiken. Man hävdade att helheten
gick före delarna. En figur är något annat än en
summa av dess streck och vinklar.

I folkskolan var från cirka 1919 bildverk-
samhet mycket vanligt i hembygdsundervisning-
en och i ämnen som geografi, historia och
naturkunnighet där eleverna ritade och målade
som en del av inlärningen. Innehållet stod nu i
centrum. Motiven för ämnet kompletterades
med nationalistiska argument. Vi får heller inte
glömma den tidens planscher som visade sce-
ner ur bibeln, Sveriges geografi och djurliv. De
var målade av den tidens mest kända konstnä-
rer.51  Här märker vi en påverkan från progres-
sivismen och från John Deweys ”learning by
doing”.

Under senare delen av 1900-talet har dock
det så kallade ”fria skapandet” varit en praktisk
yrkesteori i ämnet. Kring sekelskiftet utveckla-
des en kritik av fulheten i industrialismens mil-
jöer i England och av dess produkter. William
Morris och John Ruskin var den tidens ledande
ideologer. De såg hantverket och medeltidens
kultur som alternativt ideal till lönearbete och
industrialismens alienation. Här läggs grunden
till konstens och bildämnets teknologiska kon-
servatism och dess isolering från samhället som
fortfarande är så påfallande. Man talade om
”smakfostran” och man stod under inflytande
av barnpsykologi och modern konst. Senare,
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som en kritik av auktoritära ideologier som sta-
linism och nazism, ville man befria barnet från
samhällets och civilisationens krav och skapa ‘en
fri människa’. Precis som konstnären blev befriad
av den abstrakta konsten skulle också barnet
befrias från samhälleligt tvång. Den domine-
rande ideologin var den psykoanalytiska skolan
baserad på Freuds och C.G. Jungs tänkande.
Man såg upp till det opåverkade och oskolade
barnet som ett ideal och det innebar att inverte-
rat lärande blev en viktig del av pedagogiken.
Tanken var att läraren skulle lyfta fram elevens
inre bilder genom att påverka så lite som möj-
ligt för att den rena och oförstörda kreativiteten
skulle blomma ut. Man föreställde sig att civili-
sationen förstörde det äkta i barnet, som sågs
som en konstnär. Vidare kategoriserade man
barns bilder utifrån psykiska typer.

Sådana här föreställningar var vanliga
också i den moderna konsten, där t.ex. Picasso
hävdade att han ägnat ett helt livs skapande åt
att glömma vad han lärt sig på konstakademin
och för att kunna måla som ett barn igen. Efter-
som bilden sågs som ett direkt och spontant ut-
tryck för känslan och den unika personligheten i
mötet med olika konstnärliga material kunde
en bild egentligen aldrig bli fel, eftersom det då

skulle vara fel på personligheten och känslan.
Bildskapandet gestaltade delvis omedvetna pro-
cesser. Ingen tydlig bedömning kunde äga rum.
Om bilden var föreställande var den dock inte
längre ett uttryck för den personliga inre käns-
lan. Istället var eleven påverkad av det auktoritära
samhället, av de vuxna, föräldrarna eller lära-
ren, och bilden därmed falsk. Barnet hade
redan visdomen, vilket innebar att lärarrollen
blev passiv – den anti-auktoritäre läraren blev
en handledare, som satte fram material och upp-
muntrade. Dock fanns vissa krav: att teckna
smått var förkastligt och man fick inte kalkera.
Hellre färg än penna, eftersom känslor uttrycks
bäst med färg; det måleriska sattes framför det
lineära. Stora motoriska rörelser på ett stort pap-
per föredrogs.

Under 1900-talet har bildämnet alltmer fri-
kopplats från de samhällets krav som tidigare
stod i centrum. Varför-frågan har i ”det fria ska-
pandet” traditionellt besvarats med en psykoa-
nalytisk argumentation - det gällde att finna sig
själv genom skapande. Med själv menade man
något som ligger bortom eller bakom den män-
niska som en elev är; något ursprungligt som
ligger längre bak i medvetandet och i tiden. På
det sättet förväntas eleven att ta reda på vem



Kreativitet och bildundervisning

106

han/hon är i ett tillbakablickande. Lite elakt for-
mulerat har idealet varit den typ av bilder som
görs av barn i förskoleåldern. Medan eleven själv
först och främst på grund av sin ungdom vill se
framåt, har bildundervisningen blickat bakåt,
mot en identitet som främst inte räknar med
framtid, utan förfluten tid. Kopplat till detta
ligger också en föreställning om att en passiv
lärarroll bäst stödjer elevens eget skapande. Bil-
den sågs som ett personligt uttryck i en frihet
från förebilder, dvs motsatsen till den tidigare
diskuterade auktoritära metodiken som helt
baserades på förebilder.

Man har också i undervisningen långt fram
i vår tid haft ideal som i konsten etablerades strax
efter sekelskiftet 1900, det som brukar kallas
modern konst eller modernism. En viktig
aspekt av den moderna konsten är dess intresse
för materialet, dvs färg och form i konstverket.
I detta ligger ett intresse för det mediespecifika i
konstverket. I den moderna konsten finns ock-
så ett intresse för hantverket, som kan ses som
en sändarorientering i motsats till mediernas
mottagarorientering. Vidare finner vi ett intres-
se för det unika konstverket i endast ett exem-
plar, vilket inte är kompatibelt med det moderna
informationssamhällets strävan efter spridning,

genomsläpplighet och reproducerbarhet. Det fria
skapandet är romantiskt i sin strävan efter att
sätta individen i centrum. Åsén kommenterar
det märkliga i att konstnären, som haft barnet
som ideal, nu blir ett ideal för barnet.52

Av folkskollärarna krävdes det att de hade
en bra utbildning i teckning (omräknat till
dagens system 8-10 poäng jämfört med dagens
klasslärares 5 poäng eller mindre). Man hade
också antagningsprover i teckning och kunde,
vilket inte alla klasslärare idag kan, basera sina
kunskaper på en gymnasiekurs i Teckning/Bild.
Det fria skapandet lyftes fram i Lgr 62 och de
utbildade teckningslärarna influerade klasslärar-
na i tanken på fritt skapande samtidigt som klass-
lärarutbildningen i Bild minskades i omfattning.
Det finns enligt Åsén skäl att anta att det fria
skapandet bidrog till en avprofessionalisering av
klasslärarna som var skolade i den tidigare
arbetsskoletanken där flera olika ämnen arbeta-
de med bild.53

Man skulle kunna påstå att de flesta bildlä-
rare inte längre omfattar sådana ideal, men tro-
ligen är det inte så lätt att överge dem. Precis
som kristendomens värderingar lever vidare
(”Du skall icke stjäla”) trots att de flesta inte läng-
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re är troende, så lever modernismens och
psykoanalysens värden kvar på ett obestämbart
sätt, som en del av kulturen i bildämnet. På
grund av att man har sett ämnet som psykolo-
giskt snarare än sociologiskt och som ett käns-
lobaserat ämne snarare än ett kognitivt baserat
ämne har bildämnet marginaliserats. Man har
behållit ämnet relativt intakt i lägre årskurser av
grundskolan och i barnomsorg där man ansett
ämnet passande, medan det har minskat i högre
årskurser och i gymnasieskolan.

Sammantaget innebär föreställningen om det
fria skapandet, åtminstone i dess rena form, en
pragmatism, som frikopplar individen från kul-
turen, vars normer nonchaleras. Det innebär att
såväl genrer och grepp som konstvetenskapliga,
estetiska och sociologiska aspekter inte tas med
i beräkningen.

Bild som språk
Medan det pragmatiska (”learning by doing”)
sattes i främsta rummet i det fria skapandets
uttrycksestetik så gör sig en ny tanke successivt
hörd – bilden som språk. Innebörden i satsen är
diffus, men man vill poängtera det kommuni-
kativa inslaget i stället för ett ensidigt skapande.
Uttryck utgår från konstnären, medan kommu-

nikation avser någon form av kontakt mellan
sändare och mottagare. Sociologiska aspekter
premieras framför de tidigare psykologiska.
Vidare söker man en teoretisk förankring i kog-
nitiv teori, perceptionspsykologi, konstvetenskap
och semiotik, vilket innebär att det pragmatis-
ka modifieras till förmån för studier av olika
typer av bilder och grepp för att kunna rikta den
skapade bilden i enlighet med ett syfte. Bilden
placeras i en kulturteori snarare än i en person-
lighetsteori. Samtidigt har man svårigheter att
uppnå detta.

Den nationella utvärderingen i Bild 1993
visar dock att den oproportionerligt största
delen av undervisningen fortfarande läggs på att
enbart skapa bilder. 54  Att så är fallet kan ses
som ett tecken på att det fria skapandet fortfa-
rande tillämpas samtidigt som interaktivitet,
bildförståelse, medier och kulturorientering lyfts
fram i läroplan, bildämnets kursplan och i den
moderna bildforskningen.

De intellektuella aspekterna har fått stå
tillbaka för manuella och emotionella aspekter i
skolans estetiska ämnen och tycks alltså fortfa-
rande dominera mångas föreställning om de
estetiska skolämnenas värde. Av tradition har
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lärarutbildning i de estetiska ämnena varit knu-
ten till konstnärliga utbildningar och dessa
ämnen har av tradition den svagaste forsknings-
anknytningen av lärarutbildningens olika ämnen.

Mötet mellan konst och vetenskap kan dock
leda till utveckling och en ökning av de estetiska
skolämnenas värde. Idag finns en vetenskaplig
kunskap som inte fanns då de estetiska ämnena
fick sina nuvarande uppgifter med 60-talets stora
skolreformer. De estetiska ämnenas vetenskaplig-
görande rör utvecklingen av ett synsätt i skolan
där flera kognitiva funktioner än språk och
matematik beaktas.

Internationellt sett har en vetenskaplig
kunskapsutveckling i och kring de estetiska
ämnena sedan länge skett. Avancerade exempel
på detta är till exempel Discipline Based Art
Education (DBAE) 55  och Harvard Project Zero
med dess tillämpningar i projektet Arts Propel.56

Sådana exempel visar att ett konstnärligt förhåll-
ningssätt, utbildningsvetenskapligt hanterat, inte
intar en andra rangens ställning utan lyfts fram
till dess fulla värde i den givna kontext som
lärarutbildning och skola utgör. Det betyder
bland annat att intuitiva delar av individens
intelligens blir en del av kunskapens olika for-

mer. Elliot W. Eisner beskriver sådant som för-
måga att uppfatta relationer och nyanser; att
värdera i frånvaro av givna normer; att kunna
föreställa sig och att kunna tänka i ett medium;
att vara flexibel inför det oväntade; att kunna
acceptera multipla lösningar och ytterst att kun-
na organisera omvärlden i termer av estetisk
erfarenhet.57  Det finns ett kvalificerat forsknings-
område som rör effekterna av ett vidgat kun-
skapsbegrepp såväl i estetiska ämnen som i sko-
lan som helhet. Forskningen anknyter främst till
kognitiv psykologi, bland annat i Piagets efter-
följd. Man har alltså lämnat Freud.

Harvard Project Zero är ett amerikanskt
forskningsprojekt lett av utvecklingspsykologen
och piagetlärjungen Howard Gardner. Det är
med sin teori om multiple intelligence Gardner
infört ett teoretiskt perspektiv som infogar bild
och konst och över huvud taget estetisk verk-
samhet i det kognitiva och som gör reda för vik-
ten av lek, bild, konst, fantasi osv för barnets
och människans generella utveckling. Under den
individuella människans utveckling skapas steg-
vis hennes semiotiska kompetens, förmågan att
skapa och tolka tecken. Men människans semi-
otiska produktion omfattar inte bara matema-
tik och språk - en ”logik über alles” som Piaget
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tycktes mena. Tänkandet är verksamt inom flera
medier. Därför leddes han inpå teorin om multi-
ple intelligence, en mer finfördelad kognitiv
teori. Han ser intelligensen som differentierad
till sju olika områden: den språkliga, den logisk-
matematiska, den musikaliska, den spatiala, den
kroppsligt-kinestetiska, den mellanmänskliga och
den personliga. Utvecklingen mellan dessa intel-
ligenser är ojämn och beroende av övning. De
övas i olika sammanhang i och utanför skolan
och har sitt ursprung i olika nivåer av tänkandets
utveckling. 58

Howard Gardner har på grundval av omfat-
tande forskning sedan 1968 om barns symbol-
skapande förordat  en balans mellan den ameri-
kanska progressivistiska och en traditionalistisk
undervisning. Ett fritt skapande är inte att
rekommendera, enligt Gardner. Det är då elever-
na faller tillbaka på stereotypiska klichébilder
som har en tendens att förhindra erövring av
nya kunskaper och färdigheter. De får då inte
heller möjligheten att tillägna sig de redskap som
krävs för att göra sig förstådda i bild.

Skolelever bör enligt Gardner få stöd,
inspiration och om man så vill scheman i sitt
bildskapande. Det gör man bäst genom att låta

dem se, uppleva och förstå bilder, att samtala
om och bearbeta dem; konstbilder, egna bilder
och alla möjliga bilder. Både vad de föreställer,
förmedlar och hur de är gjorda. Att göra bilder
utan att studera hur andra gjort är lika begrän-
sat som att göra som andra, dvs. kopiera. Bar-
nets livsvärld expanderar genom mötet med
bilder från konstens värld och det lär sig att
nyansera sitt eget bilduttryck. Om man använder
mallar och givna förlagor att kopiera kommer
både förståelse och kreativitet att minska.

I polemik mot den romantiska traditionen
som hävdat det konstnärliga barnet och barnet
i varje artist nyanserar Gardner synen på barnet
som konstnär. Det Gardner ifrågasätter är bild
och konst som personligt uttryck, om barnet är
argt gör det arga bilder osv. Det är denna käns-
loestetik som dominerat det fria skapandet och
psykoanalysens bildkonception. Bild är enligt
Gardner istället ett symboliskt språk som har
flera olika varianter och som är beroende av men-
tala förebilder, ”scheman”. Vad Gardner menar är
att skolbarnet behöver utveckla sina scheman och
få stöd i form av kunskaper för att inte fantasin
ska förtvina. Detta betyder att en aktiv lärarroll
under skoltiden rekommenderas och att barnet
då har intresse och förutsättningar att lära sig bild.
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En förändring i den praktiska yrkesteorin
i bildämnet är därför erkännandet av de villkor
som beledsagar skapande verksamhet, villkor
som det är viktigt att läraren förmedlar till elev-
en. Det kan gälla kännedom om generella
regelbundenheter i kulturen, genrekunskap,
konst- och mediehistoria och grepp som gäller
uppbyggandet av en bild, t.ex. perspektiv- och
färglära. Forskningen har visat att barns och
ungdomars bilder byggs upp inom en kultur och
är påverkade av den kulturen och av andra ung-
domars bilder. Man brukar säga att bilder görs
utifrån andra bilder, ur en förebildskultur. Barns
bildutveckling följer inte bara ett givet utveck-
lingspsykologiskt schema, utan den ses som
beroende av inlärning. I det fria skapandet negli-
gerades dessa villkor, eftersom man i romantikens
efterföljd premierade ett självständigt skapande
som i praktiken inte finns. Allt som behövdes,
menade man då, var material och uppmuntran.

Arts Propel är ett didaktiskt projekt

framför allt i Philadelphia, som försöker utveckla
en didaktik på Project Zeros teoretiska grund.
Metodiken har betonat elevens utvecklingspro-
cess och dennes tänkande kring sina bilder.
Värdering och bedömning är viktig från lära-
ren. Eleven ska också kunna värdera sig själv och

sina klasskamrater. Det är alltså inte bara frågan
om att göra som i det fria skapandet, utan också
att reflektera. Det gäller också att se andras bil-
der och att ställa tänkandet i relation till göran-
det. Arts Propel betyder Pro=produktion,
Pe= perception och L=Learning. Alla dessa
aspekter ska finnas med i ett projekt. Det är
viktigt att inte separera produktion och recep-
tion utan att blanda och kombinera. Kulturorien-
terande kunskaper blandas med produktion så att
de landar och integreras med varann. Ett möte
mellan olika typer av kunskap ska äga rum.

Eleverna får analysera och tolka bilder,
besvara frågor i skrift kring den kreativa proces-
sen, beskriva val de gjort och varför de gjort sina
kreativa val. De får bedöma sina bilder i rela-
tion till vad de tidigare gjort. I det fria skapandet
ansåg man däremot att verbal analys tar död på
bildskapandet.

Processen i Arts Propel ses som en aldrig
avslutad spiral där reflektion, iakttagelse och
kreativitet varvas. Vi finner att Arts Propel har
givit oss en metodik som knyter ihop vad som
tidigare i det fria skapandet var separerat och att
man insett vikten av såväl kreativitet som reflex-
ion och lärande.59  Argumenten för bild blir mer
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drabbande och samtidigt mer nyanserade i den
kognitiva teorin jämfört med det tidigare alltför
ensidiga talet om personlighetsutveckling genom
fritt skapande.

Många bildlärare vill inte längre ha en
passiv lärarroll, eftersom man inom bildämnet
vet att det inte leder till en kreativ utveckling
hos eleven. Därför har vi också svårt att idag se
läraren enbart som en handledare eftersom den
passiva lärarrollen i det gamla bildämnet inne-
bar just att läraren var handledare. Läraren har
viktig information som vi vill att eleven inte ska
vara utan. En aktiv lärarroll innebär inte auto-
matiskt passiva elever eftersom eleverna måste
aktivera sig för att kunna utvecklas i relation till
den nya informationen. Men lärarens sändning
måste ta hänsyn till elevernas värld och det nya
i sändningen måste förankras i elevens värld
annars kommer det att glida av och glömmas
bort. Sändaren får inte glömma att målet med
undervisningen är att också eleverna ska vara
sändare, dels i dialoger face – to – face, men
också i kreativ produktion av egna bilder. Då är
det läraren som är mottagare. Den mest givande
situationen är den där sändar- och mottagarrol-
lerna hela tiden skiftar i klassrumssituationen,
dvs en interaktiv situation. Såväl auktoritär

undervisning som populistisk undervisning är
envägskommunikation. Enbart läraren sänder
eller enbart eleven.

För mig verkar det som om bildundervisningen
i föreställningen om det fria skapandet redan
gjort flera av de misstag som skolan som helhet
nu är på väg att göra. Bildläraren är dock på väg
att rätta till dem. Genom en aktiv lärarroll och
genom att vetenskapliggöra vill vi försöka att
lyfta vårt skolämne. Läraren i den traditionella
bildundervisningens fria skapande reducerades
till en handledare som satte fram färg och pap-
per till eleverna och sedan uppmanade dem att
skapa fritt. Den nye bildläraren i informations-
samhället får i förlängningen av den traditio-
nella bildlärarrollen inte bara bli en tekniker som
kopplar upp datorer eller internet för att sedan
lämna eleverna därhän.

Induktiv metod är att gå från det specifika till
det allmänna eller generella. Ett exempel: När
det gäller perspektivlära kan eleverna först börja
teckna av föremål och sedan delar av rum. De
får lära sig syfta och sen upptäcker de behovet av
att kunna enpunktsperspektivet och då går
läraren igenom det. Eller också att man börjar
med att måla och sedan går man igenom färglä-
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ra när eleverna märker att det är bra att kunna
mer. Fördelen med den här metoden är att man
får en mjuk ingång i ett arbetsområde och att
eleverna motiveras till att lära sig mer genom att
de själva upptäcker nödvändigheten av utökad
kunskap. Faran med metoden är att man kan-
ske aldrig riktigt når fram till det generella, att
man inte har något kunskapsmål i processen och
att själva processen är målet, vilket är problemet
med det fria skapandet som en ständigt upprepad
specifik verksamhet, utan generalitet och base-
rad på inspiration för stunden. På så sätt får man
ingen spridning på kunskapen, ingen transfer,
ingen inlärning som är tillämpbar i vidare sam-
manhang. Om matematikens problem är att
man aldrig når fram till det specifika så är bild-
ämnets problem att man aldrig når fram till det
generella. Innehållet i undervisningen blir bara
själva görandet.

Deduktiv metod är att göra tvärt om. Man
går från det generella till det specifika, man
utgår från begrepp eller ett helhetssammanhang
som eleverna sedan arbetar med. Ett traditio-
nellt exempel på deduktiv metod i bildundervis-
ningen är till exempel i perspektivlära, när man
först går igenom enpunktsperspektiv, vilket är
det generella. Sedan får eleverna tillämpa prin-

ciperna genom att sätta sig inför ett motiv och
teckna, vilket är det specifika. Fördelen med
deduktionsmetoden är att man snabbt får grepp
om sammanhanget och helheten. Faran är att
man aldrig riktigt kommer fram till det specifi-
ka - vad man ska ha kunskapen till. Så kan ske
när läraren går igenom perspektivet och sen får
eleverna rita perspektiv, men utan att sätta sig
inför motivet, genom att teckna bara utifrån
principerna. Elevens eget arbete blir då bara ett
exempel på den teori som tillämpas och någon
egen kreativitet kommer inte tillstånd. Konse-
kvensen blir att teorin blir helt abstrakt, det blir
teori för dess egen skull och den används inte.
Man fastnar i det teoretiska och abstrakta. Det-
ta är matematikämnets problem. Eleverna för-
står inte vad man ska ha den till. Här finns ett
didaktiskt problem som bara kan lösas med in-
teraktivitetens princip.

Att fetischisera kreativiteten såsom i det
fria skapandet kan innebära att kunskaper och
färdigheter i bild, uppfattat som ett teckensys-
tem, tonas ned till förmån för en pragmatisk
hållning där generalitet, reflexion och lärande
blir ointressant. Utvecklingen efter det fria ska-
pandet fördjupar synen på kreativitet och gör
den mer komplex. Den relateras till kulturens
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normer som en spänning mellan norm och
normbrott och dess roll i en kommunikations-
process beaktas. Den kreativa processen beaktas
inte bara i sin inledande inspirationsfas utan
också i en genomförande och avslutande fas.
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