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En myte vi lærere i kunst og håndverk ofte møter, er ideen om 
at høyre og venstre hjernehalvdel har ulik måte å tenke på. I 
følge denne myten er høyre hjernehalvdel kreativ, visuell, intuitiv 
og også underkjent innen skolesystemet, mens venstre hjerne-
halvdel er logisk, sekvensiell, verbal og ettertraktet i skolesys-
temet. Ideen har ført til feilslutninger om læringsstiler og ideer 
om at vi vanligvis bare bruker halve hjernen. Myten om hjerne-
halvdelene har blant annet blitt brukt for å argumentere for 
kunst og håndverk sin plass i skolen som motvekt til teoretiske 
og logiske fag: Nødvendig for å trene hele hjernen. Dessuten 
har flere bøker som tar opp læring i kunst og håndverk vist til 
denne myten. Betty Edwards’ bok «Å tegne er å se – Hvordan du 
lærer å tegne ved å bruke høyre hjernehalvdel» er kanskje den 
mest kjente. Personlig har jeg opplevd at teknikken til Edwards 
virket som opplæring i realistisk tegning. Dette er klassiske trekk 
i hvordan en myte blir seiglivet: den er frapperende enkel og 
teknikker som bygger på den ser ut til å virke.  

Men det er altså en myte. Bakgrunnen til myten ligger i at den 
overforenkler og trekker for store konklusjoner. Det stemmer at 

Den kreative hjernen
Mythbuster: Kognisjon krever hele hjernen, ikke høyre eller venstre halvdel.

bestemte områder i hjernen har spesielle oppgaver, men disse 
ulike områdene samarbeider i større nettverk for at vi skal kunne 
virke optimalt: Kognisjon er en fellesbetegnelse på alle mentale 
prosesser, all output fra den grå hjernebarken. Kognisjon kan 
være bevisst eller ubevisst, verbal eller ikke-verbal, logisk eller 
intuitiv, sekvensiell eller samtidig. Ulike typer kognisjon kan 
registreres eller måles med ulik aktivitet i hjernen, for eksempel 
hvilke områder som får friskt blod (mye vs. lite aktivitet) eller 
hvordan type aktivitet det er (høyfrekvens/betabølger 14-30 Hz 
vs. lavfrekvens/alfabølger 8-13 Hz).

Logisk, sekvensiell, rasjonell tenkning assosieres med betabølger 
og knyttes til økt aktivitet i en del av den fremre delen av hjernen 
som er sentral i selvrefleksjon og selvkritikk. Engasjert, assosiativ 
og spontan tenkning assosieres til alfabølger og knyttes til økt 
aktivitet i områder for selvuttrykk. Effekten av alfabølgeaktivitet 
kan være at ideer og tanker kan strømme fram uten å bli kon-
tinuerlig sablet ned og kritisk evaluert av selvrefleksjonen. Denne 
typen mental aktivitet kaller forskere nå kreativ kognisjon. Kog-
nisjon foregår altså samtidig i et samspill mellom flere områder i 
hele hjernebarken, mens kreativ kognisjon er av en bestemt type 
mental aktivitet.

Myten om at høyre og venstre hjernehalvdel har ulike måter å 
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tenke på, hadde utgangspunkt i forskning på obduksjonsfunn og 
observasjoner basert på fortolkninger av disse. Ny teknologi gjør 
det mulig å studere levende menneskehjerner i bruk, noe som gir 
nye vitenskapelige bevis for hvilken aktivitet kognisjon er, hvor og 
hvordan den foregår, og også beskrivelsen av kreativ kognisjon 
som bestemt type aktivitet. 

Så, hvordan kan vi allikevel forklare at Edwards’ teknikk kan 
virke? Det kan sannsynligvis komme av at teknikken verken han-
dler om kreativitet eller kognisjon, men rett og slett er en teknikk 
for å styre mentalt fokus, altså hva vi persiperer. Persepsjon er 
betegnelsen på det vi bevisst er klar over at vi sanser. Hjernen 
vår er koblet slik at vi ikke persiperer alle inntrykk vi får, men kun 
en liten del av dette. Det biologiske grunnlaget for dette ligger i 
hvordan hjernen er skrudd sammen. Alle sanseinntrykk må gjen-
nom et område som kalles thalamus på vei inn til hjernebarken. 
I thalamus blir inntrykkene sendt videre innover til hjernebarken 
og også oversatt til et språk denne kan forstå. Men thalamus får 
også beskjed fra hjernebarken om hva den skal se etter der ute 
og filtrerer på den måten sanseinntrykkene uten at vi en gang er 
klar over det. Dette mentale fokuset styres blant annet av hvilken 
situasjon vi er i og hva vi trenger å sanse, som det å identifisere 
kantareller mellom gult bjørkeløv på bakken, ansikter vi kjenner i 
en mengde eller rovdyr i skogen. 

Evnen til å filtrere og forstå sanseinntrykk trenes opp og justeres 
hele livet, også før fødselen, og er en forutsetning for å fungere. 
Det styrte mentale fokuset kommer av anlegg, evner, tidligere 
erfaringer med situasjoner, og det kan også trenes opp. 

Teknikken Edwards’ og andre bruker, kan altså forstås som en 
målrettet trening av slik styrt oppmerksomhet: I stedet for å se 
etter former vi skal forstå og agere i forhold til (rovdyr, ansikter, 
gjenstander), lærer vi oss å se sanseinntrykkene som linjer eller 
flater som kan overføres til et todimensjonalt papir. Kunnskap 
om styrt mentalt fokus og hvordan det kan endres og målrettet 
trenes opp, er nyttig kunnskap for lærere i kunst og håndverk. Og 
denne effekten kan altså forklares uten å knytte den til en myte.

Marte Sørebø Gulliksen er professor i kulturdidaktikk, kultur-
produksjon og estetisk praksis ved Høgskolen i Telemark, Institutt 
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Making and Learning.

Litteratur:
Dietrich, A. (2004). The cognitive neuroscience of creativity. 
Psychonomic Bulletin & Review, 11(6), 1011-1026. 

Edwards, B. (1997). Å tegne er å se – Hvordan du lærer å tegne 
ved å bruke høyre hjernehalvdel. Oslo: Grøndahl Dreyer

Gulliksen, M. S. (2015). Creative cognition and embodied making. 
Paper presentert på LearnXDesign2015-konferansen, Chicago 
juni 2015. Presentasjon hentet 15.10.2015 fra https://www.aca-
demia.edu/13666702/Creative_cognition_and_embodied_mak-
ing_-_presentation_at_LearnXDesign2015. 

Gulliksen, M. S. (submitted). Embodied making, creativity and 
memory. Submitted journal article.

Limb, C. (2014). Creativity and the brain - What happens in the 
brain during musical improv? TED-talk. Hentet 15.10.2015 fra  
http://www.npr.org/2014/10/03/351549673/what-does-a-crea-
tive-brain-look-like 

Lopata, J. A. (2014). Creativity as a mental state: An EEG study of 
musical improvisation. (PhD Monograph), University of Western 
Ontario, London, Ontario, Canada. 

Mason, P. (2011). Medical Neurobiology. Oxford, New York: 
Oxford University Press.

Mason, P. (2015). Understanding the Brain: The Neurobiology of 
Everyday Life - lectures 1-10: The University of Chicago/Coursera.  

Mueller, S., Winkelmann, C., Krause, F., & Grunwald, M. (2014). 
Occupation-related long-term sensory training enhances rough-
ness discrimination but not tactile acuity. Experimental Brain 
Research(232), 1905-1914. 

OECD. (2002). Understanding the Brain: Towards a New Learning 
Science, OECD 2002, Chapter 4.6 pp.69-77. 

OECD. (uten dato). Neuromyth 6  - The left brain/right brain 
myth. Hentet 15.10.2015 fra http://www.oecd.org/edu/ceri/
neuromyth6.htm.


