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Vi lærer mer av å tegne og skrive for hånd enn vi gjør ved å bruke tastatur, 
viser forskning fra NTNU. Vi har snakket med Audrey van der Meer som er en 
av forskerne bak undersøkelsen samt Helena Bichao og Hans Gerhard Meier 

som aktivt bruker tegning som et verktøy for læring.  

Tegning åpner for 
bedre læring

Audrey van der Meer har sammen med prof-
essor i kognitiv psykologi, Ruud van der Weel, 
sett nærmere på hva som skjer i hjernen når vi 
tegner og når vi skriver på tastatur. Foto: NTNU

— Når du tegner eller skriver for hånd 
gjør du mange forskjellige intrikate hånd-
bevegelser, istedenfor de samme om og
om igjen som når du bruker tastatur, sier 
Audrey van der Meer. Hun har utført 
studien sammen med Ruud van der Weel 
og begge er professorer ved Institutt for 
psykologi, NTNU. Hjerneaktiviteten til 20 
studenter ble målt mens de beskrev 20 
ulike ord. Studentene skulle enten skrive 
ordet ved hjelp av tastatur, beskrive ordet
ved bruk av taster eller tegne det ved 
hjelp av digital penn og tegnebrett. Eks-
empler på ord som ble brukt er «iskrem», 
«pinnsvin» og «familie».

— Vi fant at tegning aktiverte flest hjer-
neområder assosiert med læring. Når 
store områder i hjernen er aktive er hjer-
nen nødt til å kommunisere mellom de
forskjellige områdene og dette skjer gjen-
nom nevronsvingninger. Da forsøks-
personene tegnet, registrerte vi nevron-
svingninger i utakt. Når hjernen befinner 
seg i denne tilstanden åpner den for 
bedre læring og hukommelse. Hjernen får 
flere «knagger» å henge informasjonen 
på. Da tastaturet ble brukt, uansett om 
det var for å skrive eller beskrive ordet,
ble ikke slike svingninger registrert, for-
teller van der Meer. 

Forskningen til professorene har blitt et 
bidrag i debatten om digitaliseringen i 
skolen. — Hjernen vår er utviklet til å 
gjøre kontrollerte og hensiktsmessige 
bevegelser ved hjelp av kropp og sanser. 
Å lære å tegne og skrive for hånd er krev-

ende og det tar tid, men vi gjør barna 
våre en bjørnetjeneste om vi tar bort 
produksjon av bevegelser, koordinasjon 
og motoriske øvelser. Hjernen utsettes 
da ikke for å komme i den tilstanden 
som åpner for læring og hukommelse. 
Hjernen bør komme i denne tilstanden 
så ofte som mulig og kanskje så tidlig 
som mulig for å oppnå sitt potensial, sier 
forskeren til FORM. 

Forskningsresultatet til Audrey van der 
Meer og Ruud van der Weel er dokumen-
tert i artikkelen Only Three Fingers Write, 
but the Whole Brain Works: A High-Den-
sity EEG Study Showing Advantages of 
Drawing Over Typing for Learning (2017), 
som ligger tilgjengelig på frontiersin.org. 
Her argumenterer de for at tegning og 
skriving for hånd er basert på de samme 
underliggende prosessene. — Noen 
forskere er enige med oss, mens andre 

mener dette er to forskjellige prosesser. 
Fremover ønsker vi derfor å undersøke 
om det faktisk er en forskjell i hjerne-
aktiviteten når det kommer til å tegne 
kontra det å skrive for hånd, forteller van 
der Meer.

Når vi skal huske det som blir sagt og få 
best mulig læringsutbytte oppfordrer van 
der Meer til å ta håndformede notater. 
«Visuell notatskriving» hvor man suppler-
er noen få stikkord med små tegninger, 
bokser, understrekninger, piler og andre 
symboler. — Ved å gjøre notatene om til 
sine egne på denne måte, vil man også 
huske de bedre i ettertid, forteller hun. 

https://www.frontiersin.org/
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Tegning for læring
Resultatet fra NTNU-forskningen er ingen 
overraskelse for biolog Helena Bichao. 
Hun underviser naturfaglærerstudenter 
ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. 
Hun oppfordrer og legger til rette for at
studentene skal tegne. Alle hennes stud-
enter har en feltbok der det tegnes og 
noteres for hånd, og hun oppmuntrer 
også til å tegne notater i forelesninger. 

— Jeg jobber for at studentene skal 
erfare at tegning er et språk for læring, 
tenkning og kommunikasjon som vi alle 
kan ha nytte og glede av, forteller Bichao. 
Hun mener at det er opplagt å tegne i 
naturfag. — Når du tegner bearbeider du 
inntrykk og bruker kroppen til å konkre-
tisere inntrykket. Skal du gjengi et objekt >>

med blyant må du studere det på en helt 
annen måte. Å kjenne til objektene i ver-
den er prisgitt vår observasjonsevne.

Også Hans Gerhard Meier, universitets-
lektor i interaksjonsdesign på Arkitektur- 
og designhøgskolen i Oslo, oppfordrer til 
bruk av blyant. Dersom du tegner mye 
etableres et visuelt bibliotek du kan dra 
nytte av i senere anledninger, er hans er-
faring. Meier stiller seg kritisk til å skrive 
ordrett ned det foreleseren sier.  
— Når du tegner notater fremfor å skrive 
tvinges du ned i tempo. Du må lytte, 
tenke og ta valg. For du rekker ikke å 
tegne alt. — Selv erfarer jeg at det gir 
meg tid til å prosessere informasjonen. 
Når notatene er visuelle er det også let-
tere å få et kjapt overblikk i ettertid.

Stort mulighetsrom
Å tegne for å huske informasjon bedre 
er ett aspekt ved tegning. Det sosiale og 
kommunikative aspektet er et annet. He-
lena Bichao tegner mye på tavla når hun 
foreleser og hun involverer ofte studen-
tene. — La oss si at jeg skal visualisere 
nitrogen-kretsløpet. Da kan jeg tegne 
en plante. Så ber jeg studentene om å gi 
eksempler på planter som bidrar til å øke 
nitrogeninnholdet i jorda. Om det er en 
or eller en erteblomst som blir foreslått, 
tegner jeg det. Vi prater om hvorfor akku-
rat disse plantene er viktige. Slik bygger 
vi fortellingen sammen, steg for steg, og 
skaper en felles referanseramme på tavla, 
forteller Bichao. 

Visuelle notater fra forelesninger, tegnet av Hans Gerhard Meier. 

Biolog Helena Bichao tegner mye på tavla når hun 
underviser, her kretsløpet til nitrogen. Hennes erfaring 
er at den tiden det tar henne å tegne på tavla, det er 
den tiden det tar for studentene å ta inn informasjon-
en. Foto: Helena Bichao

Universitetslektor i interaksjonsdesign Hans Gerhard 
Meier har alltid tegneblokka tilgjengelig i baklomma og 
bruker tegning i ideutvikling, i kommunikasjon med 
studenter og kollegaer og for å huske informasjon 
bedre. Foto: Bibbi Omtveit
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Hans Gerhard Meier ser at tegning stadig 
blir viktigere innen områder vi normalt 
ikke relaterer til tegning. I dag betaler 
store bedrifter titusenvis av kroner for å 
sende sine medarbeidere på tegnekurs, 
også kalt grafisk fasilitering.  — Mange 
erfarer å stå sterkere i et møte med en 
kunde dersom de lager enkle skisser over 
hva de har tenkt. Det er både mer effek-
tivt og det gir en bedre felles forståelse. 
— Om du for eksempel skal designe og 
produsere nettsider er det effektfullt å 
tegne et enkelt flytdiagram. Bokser og pil-
er som viser oversikt over de ulike sidene, 
hva som skal linkes hvor også videre. Det 
gir deg et bedre overblikk enn digitale 
lister der du må scrolle opp og ned. 

Meier opplever at dagens studenter som 
har vokst opp i en digital verden, gjerne 
hopper rett på data. Det byr på noen 
utfordringer. — Jeg ser at det er en del 
studenter som jobber med designpros-
essen samtidig som de skal lære seg ny 
programvare. Det gjør at de tar snarveier 
og designer det programvaren har lagt 
til rette for. Tegner de først en skisse på 
papir kan de ha den ved siden av seg 
mens de arbeider digitalt. Da blir veien 
til ut ifra hva de ønsker å få til, ikke hva 
programvaren kan. 

Noe for alle fag
Ser vi til Kunnskapsløftet skal det tegnes
i flere av grunnskolens fag, men hoved-
ansvaret for tegneopplæringen ligger til 
faget kunst og håndverk. Helena Bichao 
er opptatt av at ferdigheter som læres i 
én kontekst, må brukes og øves på også i 
andre kontekster. 

— Om tegning også brukes i andre fag 
tror jeg mange elever lettere vil kunne ta 
imot faglig innhold, de får utviklet flere 
sider av seg selv og samtidig kan vi bidra 
til at elevene ikke mister tegnespråket.
Både Meier og Bichao opplever at stud-
entene har tegnevegring. De er begge 
opptatt av å ufarliggjøre tegning og foku-
serer mindre på fint og riktig, og mer på 
observasjon, gjengivelse og kommuni-
kasjon. 

— For mange er det brutalt å se at det 
de tegner ikke samsvarer med det de 
ønsker å prestere. Alle kan skissere enkle 
firkanter, symboler, piler og lignende. Det
handler om å komme i gang og ha litt tål-
modighet. Tør du ikke å prøve, skjer det 
heller ingenting. — Samtidig er det slik at 
tegning funker ikke for alle. Men alle må i 
det minste introduseres for tegning og gis 
mulighet til å oppdage verdien det har, 
sier Hans Gerhard Meier. 

1/ Helena Bichao arbeider også med videreutdanning 
av naturfagslærere. Da fokuserer hun blant annet på 
tegning. Strandkrabba er tegnet av lærer Sima 
Haddamin og ble laget i forbindelse med temaet 
«Artenes verden». 

2/ Ideen til «Smart pack» ble til i en samtale mellom 
produktdesigner Anders K. Christensen, en av hans 
kollegaer og en kunde. Utgangspunktet for ideen er 
mer miljøvennlig og sikkert emballasje. «Smart pack» 
er lett å åpne og kun laget i papp og papir slik at den 
enkelt kan gjenvinnes. Skissen er et eksempel på 
hvordan tegning kan fungere som en tydeliggjøring i 
kommunikasjon med andre. 

3/ 1. klasse ved ThIS - Trondheim International School 
har jobbet med temaet hvordan lys påvirker levende 
ting og hvordan vi ser dem. Arbeidet er gjort i en 
naturfags-kontekst, og prosjektet er gjennomført av 
lærer Patricia Fortune og kunstner Dolores Capdevilla. 
Foto: Helena Bichao 
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