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Ágrip 
Meistaraprófsritgerð þessi er unnin til M.Ed. náms í menntunarfræði við 

Háskólann á Akureyri vorið 2019. Við verkefnið er fræðilegri heimildaritgerð 
sem rannsókn beitt í þeim tilgangi að skoða áhrif breytinga í nútímasamfélagi 
á heila barna og nám þeirra. Verkefnið er rannsóknarritgerð sem byggir á 
fræðilegum heimildum, s.s. greinum, skýrslum, bókum og upplýsingum frá 
stofnunum.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá heildarmynd af því hvernig heili 
barna starfar og virkar með tilliti til náms á 21. öld og jafnframt að skoða hvort 
það umhverfi sem börn alast upp í hafi áhrif á heila þeirra í því sambandi. 
Einnig verður skoðað út frá þverfaglegri nálgun hvað ólíkar fræðigreinar sem 
hafa skörun við menntunarfræði geta komið með inn í skólana og með þeim 
hætti stutt við það fjölbreytta og yfirgrips mikla starf sem þar er unnið. 

Rannsóknir á sviði taugalífeðlisfræði sýna að heili barna í dag lærir með 
öðrum hætti en hann gerði áður. Heilinn hefur aðlagast tæknivæðingu 
samfélagsins með því að breyta virkni og vinnsluferli til að mæta því mikla 
magni örvunar sem hann verður fyrir frá umhverfinu. Börn í dag alast upp 
umkringd vélum og tækjabúnaði. Hugur þeirra er vanur skjámiðlum og 
endalausum upplýsingum um hvað sem er. Það er því mikilvægt að þessar 
rannsóknarniðurstöður séu hafðar til leiðsagnar í skólastarfi í dag. Á sama tíma 
eru fleiri og fleiri störf tekin yfir af vélum og tölvum sem nýta sér gervigreind 
í auknum mæli, störf sem áður kröfðust þekkingar og hugsana okkar 
mannanna.  Þessi þróun er svo afgerandi að farið er að tala um hana sem fjórðu 
iðnbyltinguna (Industry 4.0). Þetta er annað atriði sem mikilvægt er að skólar 
hafi til grundvallar við menntun barna sem eru á leið til starfa í gjörbreyttu 
starfsumhverfi 21. aldar samfélaga. 

Skólar í nútímasamfélögum þurfa að brúa það bil sem að tæknin hefur 
skapað og nálgast heila barna á réttum forsendum og kenna nemendum það 
sem vélar geta ekki gert. Hlutverk skóla í dag er bæði stórt og margþætt, það 
er stór áskorun fram undan að taka næsta skref framfara. Skólarnir þurfa 
þverfagleikann inn í umhverfi sitt til þess að takast á við það fjölbreytta og 
fjölhliða hlutverk sem bíður þeirra.  

 



Abstract 
This Master’s thesis is prepared for Educational studies at the University of 
Akureyri in the spring of 2019. The thesis is a research study examining the 
impact of recent changes in modern society on children’s brains and their 
education. This is a theoretical study conducted by a bibliographical research, 
it is based on academic papers, published material and information from 
institutions.  

The aim of the study is to get comprehensive picture of how the brain of 
today’s children functions in the context of learning in the 21st century and how 
it is affected by the environment around them. A cross-disciplinary approach 
will also be taken to examine what different academic disciplines that overlap 
with pedagogy can bring in to the schools and thereby support the diverse and 
comprehensive work that is done there. 

Neurophysiology studies show that the brain of today’s child learns 
differently from what it used to do and has adapted to the modern-day society. 
It has changed in the way activity and information is processed as to meet the 
great amount of stimulation that he receives from his environment. Today’s 
children grow up surrounded by computers and smart devices with endless 
flow of information in a mind-blowing media format. Their minds are used to 
be presented with rich media content with endless information about anything. 
It is therefore important to conduct a study in this area and present the research 
findings as a guide in today's school activities.  

At the same time, more jobs are rapidity being replaced by computers 
and robotics that are driven by artificial intelligence, even with jobs that 
previously required the knowledge and thoughts of humans. This trend is so 
great today that it has been referred to as “The Forth Industrial Revolution” or 
Industry 4.0. This is another important aspect for schools to consider and 
underpin in the education of children on the road to working in a completely 
different 21st-working community. 

Schools in modern societies need to bridge the gap that technology has 
created and approach the brain of the child today on the right terms and teach 
students what machines cannot do. The role of school in modern society is both 
important and multifaceted, it is a big challenge ahead to take the next step 
forward. The school needs interdisciplinarity into their environment to cope 
with their diverse and multifaceted roles. 



  
 

Formáli 
Ritgerð þessi er hluti af meistaranámi í menntunarfræðum (M.Ed.), með 
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2019. Margréti Elísabetu Ólafsdóttur leiðbeinanda mínum þakka ég innilega 
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1. Inngangur 
Áður en ég hóf nám í menntunarfræðum lauk ég námi í hjúkrunarfræði og 
starfaði sem hjúkrunarfræðingur um árabil. Í starfi mínu sem 
hjúkrunarfræðingur hef ég unnið mikið með börn meðal annars sem 
skólahjúkrunarfræðingur á vegum heilsugæslunnar og sem almennur 
hjúkrunarfræðingur á Barnaspítala Hringsins á Landspítalanum. Sem 
skólahjúkrunarfræðingur hef ég fengið tækifæri til að kynnast því þverfaglega 
samstarfi sem fram fer í skólunum í dag og þeim fjölbreytta nemendahópi sem 
skólarnir eru að vinna með. Þessi reynsla kveikti hugmynd að rannsóknar 
verkefni mínu í menntunarfræði, en ég hef valið að skrifa heimildaritgerð sem 
byggir á fræðigreinum, útgefnum bókum og rannsóknum. Í ritgerðinni er 
þverfaglegri nálgun beitt í söfnun heimilda og gerð samantekt á heimildum 
sem fjalla um það hvernig heili barna starfar, lærir og virkar. Sérstök áhersla 
er lögð á nýjar og nýlegar heimildir og rannsóknir, sem skoða börn í samfélagi 
21. aldarinnar. 

Tækniþróun í samfélögum 21. aldar hefur breytt því starfsumhverfi sem 
að börn í dag eru á leið út í að lokinni skólagöngu sinni. Það liggur fyrir að 
skólar þurfa að brúa bil sem að tæknin hefur skapað og nálgast heila nútíma 
barnsins með viðeigandi aðferðum. Er því mikilvægt er að horfa til þess að 
kenna nemendum það sem vélar geta ekki gert í þessu sambandi. Það gefur 
auga leið að skólanna bíður stórt og flókið verkefni, það er stór áskorun fólgin 
í því að taka næsta skref til framfara.  

Á síðustu áratugum hefur verið mikill vöxtur á fræðasviðum sem horfa 
til þess hvernig börn og einstaklingar læra í dag, en megin viðfangsefni þessara 
fræða miða að því að finna leiðir til að ná fram sem bestum námsárangri hjá 
einstaklingum í hinu flókna umhverfi skólans á 21. öldinni. Þessi fræðasvið 
byggja á þverfaglegum grunni margra fræðigreina eins og sálfræði, 
félagsfræði, taugasálfræði, uppeldisfræði, atferlisfræði, námssálfræði og 
menntunarfræða svo fátt eitt sé nefnt og hafa þverfaglega skörun við 
kennslufræði. 

Vegna þess að ég hef þennan tvöfalda bakgrunn langar mig að nálgast 
viðfangsefnið með því að beita þverfaglegri nálgun, þar sem að það er trú mín 
að með þeirri nálgun verði hinu fjölbreytta hlutverki skólanna best þjónað. 
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Skólastarfið hefur aldrei fyrr verið jafn fjölbreytilegt, fjölhliða og krefjandi 
sem það er í dag, og í því sambandi finnst mér áhugavert að skoða það hvort 
að þverfagleiki gæti styrkt starf skólanna og aðstoðað við að takast á við það 
fjölbreytta og fjölhliða hlutverk sem bíður þeirra. Það eru spennandi tímar fram 
undan í skólastarfi og hlakka ég til þess að taka þátt í þeim áskorunum sem 
fram undan eru. 

Þar sem að verkefnið er heimildaritgerð byggir það á fræðilegum 
greinum, útgefnu efni og upplýsingum frá stofnunum í þessu sambandi, en við 
verkefnið var beitt fræðilegri úttekt (e. literature dissertation) sem rannsókn og 
gerð samantekt á rannsóknum og útgefnu efni í sambandi við efni 
rannsóknarinnar. Það rannsóknarsnið sem beitt var við verkefnið er eigindlegt 
rannsóknarsnið, þar sem textagreining á frekar heima á því sviði en til dæmis 
í megindlegum rannsóknum (Cresswell, 2012, bls. 268). Möguleikar 
eigindlegs rannsóknarsniðs fyrir rannsóknarefnið í þessu verkefni voru meðal 
annars fólgnir í því að með þeirri nálgun er leitast við að skýra út mikilvægi 
þess að skilja og lýsa, í stað þess að sanna eða afsanna tilgátu (Sigríður 
Davíðsdóttir, 2013, bls. 393). En sá tilgangur hentaði efni 
rannsóknarritgerðarinnar vel.  

Tilgangurinn með verkefninu er að taka saman upplýsingar og 
niðurstöður rannsókna sem þegar liggja fyrir á ólíkum fræðasviðum og setja í 
samhengi við kennslufræði og það hvernig heilinn lærir. Við verkefnið er 
fræðilegri úttekt sem rannsókn beitt í þeim tilgangi að skoða áhrif breytinga í 
nútímasamfélagi á heila barna og nám þeirra.  

Markmið ritgerðarinnar miðar að því að skoða það hvernig heili barna 
starfar og virkar með tilliti til náms á 21. öld. Í því sambandi verður horft 
sérstaklega til þess umhverfis sem börn í dag alast upp í og reynt að svara þeirri 
spurningu, hvort það umhverfi hafi áhrif á heila barnsins í þessu sambandi? Í 
þessu samhengi verður beitt þverfaglegri nálgun og nýjustu rannsóknir á 
ólíkum fræðasviðum sem hafa skörun við kennslufræði skoðaðar. Í framhaldi 
af því verður það loks skoðað hvort að þverfagleiki ólíkra fræðigreina geti stutt 
við það fjölbreytta og yfirgrips mikla starf sem unnið er í skólum í dag. 
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1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla sem nálgast efnið hver með sínum hætti. 
Í inngangi ritgerðarinnar er byrjað á því að gera grein fyrir markmiðum, 
viðfangsefni og ástæðu fyrir vali á efni ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er farið 
yfir heilann sem námslíffæri mannsins. Í þessum kafla er lagður grunnur að 
umfjölluninni og farið yfir líffræðilega byggingu og lífeðlisfræðilega starfsemi 
heilans til þess að reyna að varpa ljósi á hvernig heilinn starfar lífeðlisfræðilega 
séð með tilliti til hugsanna, minnis, tilfinninga og náms. Í þriðja kafla er 
skólinn og samfélagið skoðað í sögulegu samhengi og horft til þeirra hraðvaxta 
breytinga sem orðið hafa í þessu samhengi frá 20. og til 21. aldar. Reynt er að 
komast að því hvaða áhrif hið breytta samfélag 21. aldar hefur haft á börn í 
dag, með sérstakri áherslu á hvernig þau læra og hvert menntun þeirra ætti að 
stefna miðað við breytingar á því starfsumhverfi sem bíður þeirra. Í fjórða kafla 
er skörun kennslufræða við mismunandi fræðasvið til athugunnar. Nýjustu 
rannsóknir og útgefið efni þar sem þverfagleg nálgun fræðigreina er sett í 
samhengi við kennslufræði er skoðuð. Jafnframt er horft til þess hver 
ávinningur af þverfaglegu samstarfi geti verið. Að lokum kemur umræðukafli 
og kafli með lokaorðum. Í umræðukaflanum er efni ritgerðarinnar dregið 
saman með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var 
upp með í byrjun. Í lokaorðum kemur fram hver niðurstaða verkefnisins er í 
stuttu máli.  
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2. Heilinn sem námslíffæri 

2.1 Heilinn og hugsunin                            

Frá líffræðilegu sjónarhorni er nám í grundvallaratriðum aðeins 
starfsemi ákveðins líffæris líkamans, það er að segja starf heilans. Heilinn er 
líffærið sem lærir, hann er „náms-líffærið“ (Howard-Jones, 2014, bls. 34). Með 
líffræðilegri nálgun hefur í gegnum tíðina verið leitast eftir því að skilgreina 
virkni hvers einstaks líffæris í líkamanum og sambandið þeirra í milli. Hingað 
til hefur sambandinu milli virkni heilans og náms verið gefið lítið vægi, sem 
þó má gera ráð fyrir að sé ekki síður mikilvægt en sambandið milli hjartsláttar 
og blóðþrýstings (Zull, 2011, Change). Við getum ekki byggt nútíma nálgun 
að námi án þess að rannsaka það hvort það liggi mikilvæg tenging milli 
lífeðlisfræðilegrar starfsemi heilans og náms almennt. Nútímasamfélag þarf að 
byggja vinnubrögð sín á rannsóknum og vísindalegum niðurstöðum, það þarf 
að rannsaka og leita að þessari tengingu. Í þessu sambandi er mikilvægt að gera 
sér grein fyrir því að hér er alls ekki átt við að leita að skyndilausnum, 
kollvörpunum á gömlum kenningum og hugmyndum, né einangruðum 
staðreyndum. Hér er átt við að með nýjustu tækni, heildrænum rannsóknum og 
vísindalegum vinnubrögðum þarf að leita að dýpri skilningi á „náms-líffærinu“ 
og því hvernig ferlið frá heila til hugar virkar í heild sinni (Howard-Jones, 
2014, bls. 1). 

Alveg frá upphafi er þetta bleika, blauta og krumpaða líffæri, sem 
heilinn er, öflug náttúruleg umritunar vél. Heilinn umbreytir upplýsingum í 
aðgerðir. Sá hluti heilans sem þjónar skynfærunum safnar gögnum og 
umbreytir í aðgerðir sem framkvæmdar eru af þeim hluta heilans sem stýrir 
framkvæmdum. Þetta er ástæða þess að líffræðilega er heilinn skilgreindur í 
skynjunar hluta (e. sensory) og framkvæmda hluta (e. motor). Snemma á 
þróunarferli heila hvers einstaklings er þessi starfsemi til staðar í frumstæðri 
mynd, sem sé starfsemin að skynja og framkvæma, en einkennist á því stigi af 
því að framkvæmdin byggist á því að líkja eftir (Zull, 2011, Other Plans). 
Þannig þróar heilinn huga sinn með því að prófa og læra af mistökum sínum í 
því sambandi, og án þess að framkvæma þessa prófun yrði engin þróun (Zull, 
2011, Action in Experiental Learning). Þessi staðreynd er áhugaverð þegar 
horft er til fyrirkomulags menntunar í almennum skólum í dag, en þar ríkir 
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ofuráhersla á skynjunarhluta heilans og því sjónarhorni á nám, að það sé fyrst 
og fremst að nema upplýsingar og þar með að skynja. Þrátt fyrir það að þegar 
að horft er til þróunar hugans er staðreyndin sú að framkvæmdar hlutinn skipti 
síst minna máli, enda í raun megin markmið heilans líffræðilega séð. Heilinn 
sem líffæri vinnur alfarið að því að framkvæma og þróa, upplýsingar sem aldrei 
eru færðar í framkvæmd missa gildi sitt og eyðast að lokum (Zull, 2011, Other 
Plans).  

Eftir því sem þróunarferli heilans heldur áfram verður umritunarferlið 
flóknara og fleiri svæði heilabarkarins eru virkjuð í því sambandi. Umritunin 
færist frá því að framkvæma beina eftirlíkingu yfir í það að tengja skynjun, 
flokka og samhæfa, til að framkvæma. Í þessu flókna ferli samhæfingar og 
framkvæmdar fer hugurinn að safna myndformum sem við köllum tákn og í 
þessu er lykilþáttur þróunar frá heila til hugar fólginn. Að stóru leyti eru tákn 
verkfæri okkar, táknmál til að skilja, hugsa og framkvæma (Zull, 2011, Other 
Plans).  

2.2 Líffræði heilans — ytri og innri 

Til þess að nálgast það viðfangsefni að skoða hvernig heilinn lærir, er 
nauðsynlegt að hafa til grundvallar þekkingu á líffræði, lífeðlisfræði og þroska 
fræði þessa námslíffæris sem heilinn er. Sé horft til þroska og þróunar heilans 
er ljóst að frá fæðingu til fimm ára aldurs þróast mannsheilinn á meiri hraða en 
hann mun nokkurn tíma gera síðar á lífsferli sínu og hefur því á þessu skeiði 
mest áhrif á hæfni einstaklingsins til áframhaldandi náms og þroska. Upplifanir 
barnsins fyrstu fimm árin setja mark sitt á það hvernig heili einstaklingsins 
þroskast til frambúðar. Barnsárin eru besti tíminn til þess að mynda þau 
taugatengsl sem einstaklingurinn þarf til þess að verða heilbrigður, hæfur og 
ná árangri. Taugatengsl sem eru nauðsynleg fyrir mikilvæga hluti, flókna hæfni 
eins og drifkraft, sjálfstjórn, lausn vandamála og samskipti eru mynduð í 
bernsku, eða einfaldlega ekki mynduð. Það er erfiðara fyrir þessar nauðsynlegu 
taugatengsl að myndast síðar í lífinu (Sousa, 2016, bls. 68). 

Skilgreining á ytri heila   

Heilanum er skipt eftir líffræðilegri gerð sinni í hægra og vinstra heilahvel en 
þau greinast síðan í fjóra hluta sem djúpar fellingar heilans afmarka. Fremst 
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eru ennisblaðið (e. frontal lobes) og heilabörkurinn (e. prefrontal cortex) sem 
eru einskonar stjórnstöðvar hugsana okkar og framkvæmda. Þaðan koma 
eiginleikar okkar eins og skipulagshæfni, rökvísi og skynsemi. Jafnframt er 
hugsunum um það hvernig við framkvæmum hreyfingar okkar stýrt frá þessu 
svæði og það hvernig við finnum lausn á vandamálum og svörum spurningum. 
Þarna fer fram rauntíma starfsemi og er svæði sem tengist einbeitingu hjá 
einstaklingum. Þetta er einnig svæði dagdrauma okkar og tilfinninga og þessu 
til viðbótar er í framheilanum sjálfi okkar stýrt og persónuleika einkennum 
(Gedday og Gjedde, 2009, bls. 344-352). Framheilinn þroskast hægt og líkur 
ekki fyrr en fullorðinsaldri er náð. Áhrifa þess gætir þegar litið er til hæfni 
einstaklinga til þess að stjórna tilfinningum, sem er þar ekki fullmótuð fyrr en 
á fullorðinsaldri (Dosenbach, o.fl., 2010, bls. 1358-1361). 

 Fyrir ofan eyrun liggur gagnaugablað (e. temporal lopes), sem vinnur 
með skynjun heyrnar s.s. málskilning, hljóðstyrk og tónlist.  Aftast er 
hnakkablað (e. occipital lobes) sem vinnur með sjónrænar upplýsingar, s.s. 
skynjun lögunar og lita (Sousa, 2016, bls.49). Efst er hvirfilblað (e. parietal 
lobe) sem er fyrst og fremst skynsvæði og lætur okkur til dæmis finna hita, 
kulda, snertingu eða verki.  Hér er jafnframt orðaforði einstaklingsins geymdur 
og því er hvirfilblaðið mikilvæg stöð málskilnings. Enn fremur gefur þetta 
svæði einstaklingnum tilfinningu um líkamsstöðu með tilliti til þess hvar hver 
líkamspartur er (Sousa, 2016, bls.51). 

Hreyfibörkur (e. Motor cortex) og líkamsskynjunarbörkur (e. 
somatosensory cortex) liggja á milli ennisblaðs og heilabörks efst milli 
eyrnanna. Fremri börkurinn er hreyfibörkur sem stjórnar hreyfingum líkamans 
og vinnur með líkamsskynjunarberkinum að því að samhæfa nám í hreyfifærni. 
Rétt aftan við hreyfibörkinn er líkamsskynjunarbörkur sem vinnur úr snerti 
skyni frá mismunandi stöðum líkamans (Sousa, 2016, bls. 51).  

Skilgreining á innri heila 

Heilastofninn er elsti hluti heilans og liggur dýpst. Hann er kallaður skriðdýrs 
heilinn þar sem hann líkist fullmótuðum skriðdýrs heila. Af þeim tólf taugum 
sem liggja til heilans, enda ellefu þeirra í heilastofninum. Í honum er stjórnstöð 
lífsnauðsynlegrar líkamsstarfsemi eins og hjartsláttar, öndunar, líkamshita, og 
meltingar. Boðdreifakerfið hefur stjórnstöð sína í heilastofninum sem er 
ábyrgur fyrir viðvörunarkerfi heilans (Sousa, 2016, bls. 52).  
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Yfir heilastofninum og undir heilahvelinu (e. Cerebrum) liggur 
randkerfið (e. limbic system), stundum kallað gamli spendýrsheilinn. 
Staðsetningin randkerfisins milli heilastofns og heilahvels gerir samspil 
tilfinninga og rökhugsunar mögulega. Þessi hluti heilans vinnur með ólíkum 
hlutum heilans og hefur mismunandi virkni í því sambandi. Hann vinnur til að 
mynda með tilfinningar og minningar (Sousa, 2016, bls. 52).  

Randkerfið (e. limbic systems) er mikilvægt fyrir nám einstaklinga og 
minni, en það skiptist í fjóra hluta sem eru heilastúka (e. thalamus), dreki (e.  
hippocampus), undirstúka (e. hypothalamus) og mandla (e. amygdala) (Sousa, 
2016, bls. 52-54). Allar upplýsingar um skynjun (nema lykt) fara fyrst til 
heilastúkunnar þaðan sem þeim er stýrt til annara hluta heilans til frekari 
úrvinnslu. Heilahvel og litli heili (e. cerebellum) senda líka skilaboð til 
heilastúkunnar sem inniheldur margskonar vitsmunalega virkni, meðal annars 
minni.  Drekinn er staðsettur beint fyrir neðan heilastúkuna. Á meðan 
heilastúkan vinnur með upplýsingar sem koma utan að frá, vinnur undirstúkan 
með jafnvægisstýringu á innra kerfi líkamans meðal annars svefn, líkamshita, 
fæðu og vökvainntöku. Drekinn er staðsettur nálægt grunni heilabarkarins og 
leikur aðalhlutverk í sameiningu náms og minnis. Þetta svæði færir skynjanir 
til langtíma geymslu í heilanum, ber saman upplifun við geymdar upplifanir 
og er nauðsynlegt til að einstaklingurinn geti tekið á móti nýjum upplýsingum 
og sett í samhengi við fyrri upplifanir sínar og þekkingu (Sousa, 2016, bls. 58). 
Mandlan er staðsett við enda drekans og leikur mikilvægt hlutverk þegar kemur 
að tilfinningum, sérstaklega hræðslu. Hún stjórnar samskiptum einstaklingsins 
við umhverfi sitt og metur hvort umhverfið er öruggt. Einnig er talið að 
mandlan riti tilfinningtengingu , þegar að minning er sett í langtíma minni. 
Þannig er talið að stjórn tilfinninga sé  geymd í möndlunni á meðan önnur 
vitsmunalegum atriði (nöfn, dagar og þess háttar) eru geymd annars staðar í 
heilanum. Talið er að tilfinningatengingin sé síðan sótt samhliða því að 
minningin er sótt. Samverkandi áhrif milli möndlu og dreka tryggja að við 
munum betur og til lengri tíma þá atburði sem eru okkur mikilvægir 
tilfinningalega. (Nicholls, o.fl., 2015) 

Heilahvelið er stærsti hluti heilans og þar fer fram erfiðasta, flóknasta 
og tímafrekasta vinnan. Þetta svæði stýrir því að hugsa, læra, taka ákvarðanir, 
hreyfa sig, og að finna bæði að finna tilfinningar og að finna fyrir heiminum í 
kringum sig. Hvelaheilinn er þakinn heilaberki, sem er ríkur af frumum og 
liggur í fellingum með mikið yfirborðsflatarmál. Heilahvelið skiptist í tvö 
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hálfhvel, vinstra og hægra heilahvel, í laginu eins og helmingur valhnetu. 
Hægra heilahvelið stýrir og fær upplýsingar frá vinstri hlið líkamans og vinstra 
heilahvel gerir það sama fyrir hægri hlið líkamans. Þessi tvö heilahvel eru 
tengd með þykkum kapli meira en 200 milljón taugaþráða sem kallast 
hvelatengsl (e. corpus callosum). Heilahvelin nota þessa brú til að eiga 
samskipti sín á milli og samhæfa virkni. Hvort heilahvel greinist í fjóra hluta 
sem eru ennisblað, hvirfilblað, hnakkablað og gagnaugablað (Sousa, 2016, 
bls.56).  

Litli heili er staðsettur beint fyrir neðan aftari hluta heilahvelsins, rétt 
fyrir aftan heilastofninn. Hann greinist í tvö heilahvel með djúpum fellingum 
og hefur fleiri taugafrumur en restin af heilanum samtals. Þetta svæði stýrir 
samhæfingu hreyfinga með því að nema upplýsingar frá taugaendum í 
vöðvunum og gegnir því afar mikilvægu starfi í að fullkomna flóknar 
hreyfingar og jafnvel sjálfvirkni hreyfinga í því sambandi með tímanum 
(Sousa, 2016, bls.58). 

Taugarfrumur heilans 

Heilinn er búinn til úr trilljón taugafrumum af tveimur gerðum, 
taugafrumum/taugungum og glialfrumum. Taugafrumurnar eru um það bil 
einn tíundi af heildinni, eða um 100 billjónir. Flestar glialfrumur eru 
stjarnfrumur (e. astrocytes) sem halda taugafrumunum saman og sía burt og 
halda frá óæskilegum efnum sem gætu truflað virkni taugafrumanna og þar 
með taugastarfsemi heilans. Taugafrumurnar eru kjarninn að virkni heilans og 
alls taugakerfisins. Taugafruma hefur tíu þúsundir anga (e. dentrides) úr kjarna 
sínum, sem taka við rafboðum frá öðrum taugafrumum og bera boð áfram eftir 
löngum þræði sem er kallaður taugasími (e. axon) (Nicholls, o.fl., 2015, bls. 
5). Taugaslíður hylur hvern taugasíma og einangrar frá frá öðrum 
taugafrumum. Slíðrið kemur þannig í veg fyrir að rafboð leki í umhverfið, og 
eykur þannig hraða á flutningi skilaboða og skynjana. Á milli anga taugafruma 
og taugasíma er bil sem kallast taugungatengsl (e. synapsi). Taugafruman 
safnar upplýsingum frá aðliggjandi nágrönnum í gegnum anga sína og 
taugungatengsl með þúsundum lítilla hnappa. Taugafruman sendir rafvirkni í 
gegnum taugasíma og losar efni geymd við enda hans í svokölluðum 
endahnöppum við taugungatengslin. Síðan eru skilaboðin flutt áfram eftir 
taaugasíma til næstu taugar og þannig koll af kolli (Nicholls, o.fl., 2015, bls. 
15). 
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2.3 Heilinn og minnið  

Minni einstaklinga sem meðfæddur eiginleiki er gjarnan talið tengjast 
námsárangri og því að vera klár þrátt fyrir að rannsóknir hafi ítrekað sýnt fram 
á lítil tengsl þar í milli. Viðhorfið er gjarnan á þann veg að einstaklingar fæðist 
með gott eða slæmt minni sem einskonar vöggugjöf gæfu eða ógæfu. Þá er 
gengið út frá því að framtíð okkar sé ráðin strax frá upphafi að því leyti hve 
mikla möguleika við höfum á sviði gáfna og þar með í námi og skólagöngu. 
Sé hins vegar sé horft á heilann frá líffræðilegu sjónarhorni, á þessi nálgun litla 
stoð. Flestir einstaklingar fá svipaðan heila í vöggugjöf og eiga þar með 
svipaða möguleika á að muna (Alexander og Smales, 1997, bls. 825).  

Rannsóknir á taugafrumum einstaklinga sýna að fjöldi anga taugafruma 
vex með auknu námi og eftir því sem verkefni þyngjast fjölgar þessum greinum 
taugafrumnanna. Þessi aukning á öngum taugafrumnanna leyfir meiri tengsl 
milli þeirra, sem eykur svæðið þar sem heilinn getur geymt nám sitt (Sousa, 
2016, bls.60). Hinn mikli fjöldi taugafruma gerir heilanum mögulegt að vinna 
með upplýsingar sem koma stöðugt frá skynjunum okkar og geyma áratugi af 
minningum, andlitum og stöðum, til að læra tungumál og blanda saman 
upplýsingum á sinn eigin hátt (Sousa, 2016, bls.61).  

Rannsóknir á sviði taugalífeðlisfræði heilans hafa sýnt að nám breytir 
byggingu og starfsemi heilans með því að beita sérstökum eiginleika heilans. 
Þetta kallast sveigjanleiki heilans (e. neuroplasticity) en það er hugtak sem 
hefur aukið rannsóknir og þekkingu á starfsemi heilans á síðustu áratugum. 
Hugtakið á við um vöxt nýrra taugabrauta og nýmyndunar taugafrumna, en 
sveigjanleikinn heilans vísar til eiginleika taugavefsins að geta tekið 
breytingum samfara örvun og aðlögun að upplýsingum úr umhverfinu 
(Widdett, 2014, bls. 6-7). Heilinn sem líffæri minnisins byggir hæfni sína til 
að muna á taugafrumum og þeim eiginleika þeirra að geta myndað tengingar 
sín á milli, í formi kerfis eða nets. Þessar tengingar taugafrumanna byggja 
þannig hver á annarri. Þær halda því áfram að mynda nýjar tengingar og stækka 
net sitt, samhliða nýjum skynjunum og upplifunum, eða eyða út þeim sem 
hætta í notkun. (Sousa, 2016, bls.63). Það eru því skynjanir og upplifanir 
einstaklinganna sem hafa mest áhrif á þróun heila og hugar, og þar með 
möguleika einstaklingsins til þess að þróa öflugt minni og eiga árangursríka 
skólagöngu, en ekki bara heppni eða óheppni með þann heila sem 
einstaklingurinn fékk í vöggugjöf. Þessar rannsóknir styðja þá kenningu að 
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nánast allir einstaklingar geti lært fái þeir viðeigandi nálgun að námi sem 
einstaklingar (Wilson og Conyers, 2013, bls. 721). Þessar uppgötvanir hafa 
breytt viðhorfi til getunar til náms og haft afgerandi áhrif á viðhorf til 
menntunar í dag. Það viðhorf sem ríkti mestan hluta tuttugustu aldar þegar að 
vísindamenn töldu að heilinn væri að mestu leyti fullmótaður við tólf ára aldur, 
hefur vikið fyrir nýrra viðhorfi sem byggt er á fræðum sem styðja það að 
heilinn geti tekið breytingum og lært alla sína ævi (Widdett, 2014, bls. 6-7).   
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2.4 Heilinn og tilfinningarnar  

Andstætt því sem almennt er talið gáfulegt, stjórnast starfsemi heilans að miklu 
leiti af tilfinningum hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Umritun, 
samþætting og táknmálsvinna fara fram á svæðum heilabarkarins sem eru mitt 
í ólgusjó efna sem tengjast tilfinningum. Þó er það gjarnan talið óæskilegt að 
tilfinningar stjórni hugsunum okkar vegna þess að það er talið geta leitt til 
mistaka og rangra ákvarðana. Hins vegar sé horft til heilans og starfsemi hans 
frá lífeðlisfræðilegu sjónarhorni er ljóst að allar hugsanir stjórnast af 
tilfinningum. Við getum ekki losað huga okkar undan þeim þar sem að það er 
líffræðilega ómögulegt (Zull, 2011, Other Plans).  

Til þess að geta betur unnið með tilfinningar er grundvallaratriði að 
reyna að skilja þær. Antonio Damasio (1999, bls. 35-36) er þekktur fyrir verk 
sín á sviði taugavísinda og hefur skrifað mikið um heilann og tilfinningar 
einstaklinga í því sambandi. Hann nálgast þetta umrædda viðfangsefni með því 
að skipta tilfinningum í þrjá flokka og er fyrsti flokkurinn samkvæmt flokkun 
hans svokallaðar „aðaltilfinningar“ (e. primary emotions) sem við þekkjum 
sem tilfinningu um hræðslu, reiði, sorg, ógeðfeldni, undrun og gleði. Flokkur 
tvö kallar hann „óbeinar tilfinningar (e. secondary emotions) sem er flokkur 
fjölbreyttra flókinna félagslegra tilfinninga. Og loks þriðji og síðasti flokkur 
svokallaðra „grunntilfinninga“ (e. somatic markers) en þær eru tilfinningar um 
líkamlega líðan. Aðal- og óbeinar tilfinningar eru sterkar og um þær erum við 
meðvituð, við erum til dæmis oftast nokkuð viss um hvort við erum glöð eða 
reið. Damasio telur þessar sterku tilfinningar vera tengdar meðvitund okkar og 
það megi sjá á því að þær skila sér til okkar strax á rauntíma upplifananna. 
Hins vegar séu grunntilfinningar alltaf til staðar þrátt fyrir að vera ógreinilegri. 
Þær fylgja upplifunum og gefa okkur flóknari upplifun og blendnari skilaboð. 
Til dæmis tilfinning sem við eigum erfiðara með að skilja og átta okkur á, 
tilfinning um að eitthvað sé að eða einhver tilfinning um hnút í maganum á 
okkur. Damasio leggur áherslu á að til að skilja þessar tilfinningar þurfum við 
að læra að vinna með þær, læra að hlusta á þær. Hinar tilfinningarnar sýna sig 
sjálfar en við þurfum að læra að hlusta sérstaklega eftir grunntilfinningunum.  

Taugalífeðlisfræðilega eru tilfinningar vegna líkamlegra og 
taugafræðilegra breytinga á efnum í umhverfi taugafrumna í heilanum og sé 
horft til þessa tilfinninga starfsemi með augum lífeðlisfræðinnar gefur það 
okkur aðra nálgun að þeim. Til dæmis þegar að einstaklingur finnur fyrir stressi 
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er það vegna hækkunar adrenalíns í blóði hans, eins og má sjá í tilfelli 
aðaltilfinningu eins og hræðslu sem fylgir hækkun á stress hormóninu 
adrenalíns í líkamanum  og orsakar svita og aukinn hjartslátt. Gleði og ánægju 
má hins vegar rekja til tilfinninga vakinna af hækkunar á dópamíni í heilanum. 
Hins vegar í grunntilfinningum má gera ráð fyrir hækkun á hormónum sem 
gefa mismunandi tilfinningar, eins og adrenalíni og dópamíni. Þá myndi 
einstaklingurinn finna fyrir flókinni tilfinningu eins og einhvers konar 
óttablandinni ánægju (Zull, 2011, Somatic Markers). Samhliða þessu virkjast 
ákveðin svæði heilans eftir því hvort tilfinning um hættu er vakin. Stress virkjar 
heilasvæði sem lætur okkur verða órótt og verða varðbergi á meðan að ánægju 
tilfinning róar þær heilastöðvar og fær okkur til að slaka á. 

Tilfinningar eru alltaf til staðar hjá einstaklingum og fylgja þeim alltaf 
við það sem þeir taka sér fyrir hendur. Ef við erum meðvituð um tilfinningar 
okkar getum við lært að beita þeim til dæmis áður en við hefjum 
verkefnavinnu, og getum þannig haft afgerandi áhrif á frammistöðu okkar. 
Með því að skilja tilfinningar okkar getum við opnað leið til þess að virkja 
hæfni okkar betur sem námsmenn og kennarar. Að vekja tilfinningar um 
ánægju skapar ró í tilfinningalífi okkar og í því samhengi er það ljóst að það 
að nota hótanir eða refsingar í námi til þess að ná fram jákvæðri útkomu 
nokkuð meingölluð leið og frekar líkleg til að mistakast. Hegðun 
einstaklingsins getur tekið breytingum tímabundið en grunntilfinningar og 
önnur virkni heilans mun að öllum líkindum greina ógn í umhverfi sínu sem er 
ólíklegt að sé til bóta þegar horft er til náms . Afleiðingin getur ekki leitt til 
jákvæðrar þróunar fyrir einstaklinginn (Zull, 2011, The Rewarding Brain).  

Tilfinningar gegna lykilhlutverki varðandi minni einstaklinga, enda 
verða upplifanir og skynjanir eftirminnilegar, það er að segja verða að minni, 
þegar að þær vekja tilfinningar og eru endurteknar eða rifjaðar upp. 
Einstaklingurinn getur bætt við minni sitt alla ævi en þar stjórna tilfinningar 
hans mestu. Gleði og jákvæðar tilfinningar eru þar til grundvallar og auka getu 
og árangur minnis einstaklingsins til muna. Þessar tilfinningar eru því 
óaðskiljanlegur þáttur í árangursríku námi, tilfinning sem fær nemandann til 
að vilja læra og halda áfram á sinni vegferð. Það gefur því auga leið hve 
skaðlegt það er fyrir námsferli einstaklinga, þegar að áherslur í námi verða  
með þeim hætti að nemandinn getur hæglega glatað gleðinni (Zull, 2011, Do 
Front Cortex Things). Í slíkum tilfellum myndar áherslan á próf og einkunnir 
pressu sem setur mark sitt á nemendur, kennara, skólastjórnendur jafnt sem 
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foreldra. Öll áherslan miðast þá við útkomu oft meingallaðra mælitækja á 
árangri og námsferillinn sjálfur gleymist. Ef niðurstöður prófa ná ekki 
viðmiðum skapast áhyggjur og reiði, neikvæðar tilfinningar varðandi námið 
verða til og gleðin hverfur. Þar með tapast nauðsynlegur eiginleiki náms og um 
leið nauðsynlegur eiginleiki til þróunar hugarins (Zull, 2011, A Positive 
Perspective of the Negative;  Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 
Börkur Hansen, 2008, bls. 22).  

Þegar að gleði hverfur úr námi getur það enn fremur leitt til þess að 
kennsla verði stjórnandi eða refsandi, þegar reynt er að stjórna hegðun 
nemandans eða fá hann til þess að vinna verkefni. Þá getur námið vikið fyrir 
því að halda aga. Rannsóknir sýna að neikvæðar tilfinningar eins og hræðsla 
og streita geta haft afar skaðleg áhrif á námsferil og líðan einstaklinga 
(Robinson og Aronica, 2016, bls. 23; Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld og 
Perry, 2010). Einmitt í þessu sambandi er svo mikilvægt að halda í gleðina í 
námi og í því sambandi þarf að horfa til umhverfis, verkefna, og aðferða sem 
styðja við jákvæða tilfinningu og rækta námsáhuga. Enda hafa rannsóknir sýnt 
að þegar neikvæðar tilfinningar eru ræktaðar í námsumhverfinu minnka líkur 
á árangri til muna (Zull, 2011, A Positive Perspective of the Negative). Þrátt 
fyrir framfarir á sviði taugalífeðlisfræði heilans hafi ekki leitt til þess að fundið 
hafi verið upp mælitæki á ánægju, er þó vitað að dópamín stýrir jákvæðum 
tilfinningum og virkar sem eins konar verðlaun á heilann í þessu sambandi. 
Rannsóknir sýna að dópamín er greinanlegt í heilanum um leið og 
einstaklingur sér fyrir sér að hann muni ráða við það verkefni sem honum er 
falið og að dópamín er jafnframt greinanlegt í sama magni þegar að 
einstaklingurinn klárar verkefnið (Zull, 2011, The Value of Past Success). 
Þekkingu á þessu sviði getur verið gagnlegt að hafa þegar að horft er til 
menntunarfræða. Eða eins og Zull (2011, Pay Attention to Feelings) segir í bók 
sinni From brain to mind að beita tilfinningum sem verkfæri frekar en óvin 
ætti að vera forgangsatriði í kennslu. 

2.5 Heilinn í námi og  kennslu   

Ef við horfum til heilarannsókna á sviði taugalífeðlisfræði og lítum á aukið 
dópamín magn sem merki þess að heilinn sé að verðlauna sig, þá sjáum við að 
heilinn verðlaunar eftirvæntingu jafnt sem upplifunina sjálfa. Þar af leiðandi 
má horfa á eftirvæntingu fyrir ánægjulegri upplifun sem verðlaun í sjálfu sér 
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jafnt sem þeirri jákvæðu tilfinningu sem fylgir upplifuninni sjálfri. Vitað er að 
dópamín stýrir jákvæðum tilfinningum og virkar sem eins konar verðlaun á 
heilann í þessu sambandi og er það eiginleiki sem mögulega mætti horfa til og 
beita markvisst í námi. Rannsóknir sýna að dópamín er greinanlegt í heilanum 
um leið og einstaklingur sér fyrir sér að hann muni ráða við það verkefni sem 
honum er falið og að dópamín er jafnframt greinanlegt í sama magni þegar að 
einstaklingurinn klárar verkefnið (Zull, 2011, The Value of Past Success).  

Þegar litið er til heilans og tilfinninga í sambandi við nám er augljóst að 
tilfinningar nemenda skipta miklu máli í þessu samhengi. Heilinn verðlaunar 
sjálfan sig með jákvæðri tilfinningalegri líðan, tilfinningu um gleði og ánægju. 
Það er mögulegt að ýta undir jákvæðar tilfinningar nemenda markvisst í námi 
og stuðla þannig að jákvæðri upplifun. Til að mynda þegar að nemandinn fær 
verkefni, leysir þau og upplifir jákvæðar tilfinningar vegna eigins sigurs í því 
samhengi. Annað dæmi má nefna í þessu sambandi er varðar 
markmiðasetningu. En með því að markmið séu sett á forsendum hvers 
nemanda þ.e. þau séu einstaklingsmiðuð og viðráðanleg í því sambandi, er 
hægt að stuðla að því að nemandinn eigi jákvæða og uppbyggilega 
námsupplifun. Nemandi sem kemur að verkefni með tilfinningu um að hann 
ráði við verkefni og hafi það sem til þarf til þess að klára það, finnur strax fyrir 
góðum tilfinningum eins og öryggi, ánægju og áhuga. Hins vegar þegar að 
nemandi kemur að verkefni með neikvæðar tilfinningar um það að hann ráði 
ekki við verkefnið og hafi ekki það sem þurfi til þess að klára það, fyllist hann 
neikvæðum tilfinningum eins og óöruggi, kvíða og leiða. Þegar að jákvæðar 
tilfinningar fylgja upplifun, fylgja þær tilfinningar minningunni áfram og það 
sama á við um neikvæðar tilfinningar. Það hefur því áhrif til lengri tíma þegar 
að neikvæðar tilfinningar tengjast námi og erfitt getur reynst að byggja á 
slíkum grunni (Sousa, 2016, bls. 354, 1109). Í þessu samhengi þarf þó að vera 
meðvitaður um að nemendur geta ekki komist alfarið hjá því að gera mistök í 
námi sínu, enda væri slíkt nám ekki eftirsóknarvert og er alls ekki átt við það 
hér. Nemendur eiga að fá tækifæri til að prófa kenningar, gera tilraunir, reka 
sig á og finna svarið með þeim hætti. Námsumhverfi nemenda þarf að bjóða 
upp á umhverfi sem hræðir þá ekki, þeir þurfa að finna að þeim leyfist að gera 
mistök og að þeir læri hvernig vinna megi úr þeim í stað þess að hræðast þau 
svo mikið að það standi í vegi fyrir frekara námi (Zull, 2011, Mistakes and 
Joyful Education). 
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Í kennslu og námi er mikilvægt að hafa í huga að upplifanir verða 
eftirminnilegar þegar að þær vekja tilfinningar og eru endurteknar eða rifjaðar 
upp. En sama á við um upplifanir sem ná athygli okkar og tilfinningum, að þær 
eru líklegar til að verða ósjálfrátt rifjaðar upp. Einnig eru þær upplifanir sem 
virkja mörg mismunandi svæði heilans og skilningarvit líklegri til að verða að 
minni, endast lengi og tilheyra minningum. Slíkar upplifanir snerta dýpra, eru 
ríkari og eru þar með mikilvægar fyrir þróun hugar okkar (Zull, 2011, New 
Questions for Educators). Í þessu samhengi er skammtíma minni einstaklinga 
af annarri gerð en langtímaminni. Skammtíma minni tengist hröðum 
efnaskiptum við taugamót heilatauga einstaklinga. Þessi efni eru virkjuð með 
hraða og heldur sú virkni aðeins í stuttan tíma og endist þar með skemur. 
Langtíma minni tekur hins vegar lengri tíma að búa til og breytir byggingu 
þeirra heilatauga sem það snertir og þessi breyting hefur áhrif til lengri tíma og 
getur haldið áfram að styrkjast eftir því sem unnið er með upplifunina (Sousa, 
2016, bls.120).  

Í almennu námi þar sem hraði er mikils metinn þáttur í námi og vinnu 
nemenda og einkennir mikið skólastarfið, er umhugsunarvert að áherslan skuli 
fá að liggja einmitt þar. Þegar að horft er á þá eiginleika sem heilinn og hæfni 
hans til náms eru hvað mestir og bestir ætti langtímaminni að vera 
eftirsóknarverðari þáttur í námi en skammtíma minni (Zull, 2011, Education 
and Memory Formation). Í þessu sambandi mætti nefna utan að bóka lærdómur 
sem byggður er upp með hraði og tengist ekki jákvæðum tilfinningum, á litlar 
líkur á því að verða rifjaður upp og mun því samkvæmt fræðunum vera útsettur 
fyrir því að gleymast og jafnvel fljótt. Hins vegar er nám sem fær að verða til 
í krafti áhuga og ánægju, án þvinganna og tímasetningar, er líklegra til þess að 
verða eftirminnilegt, vera rifjað upp og tilheyra langtíma minni einstaklinga. 
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3. Skólinn og breytt samfélag — nýjar 
væntingar — ný fagmennska 

3.1 Skólinn í sögulegu samhengi 

Til þess að fá heildræna mynd af því hvernig skólinn er og virkar í dag, getur 
verið gagnlegt að horfa til skólaþróunar í sögulegu samhengi og skoða 
samfélagslegar breytingar síðustu hundrað ára með tilliti til menntunar og 
skólamála. Slíkt yfirlit gefur innsýn og skilning á því hvernig skólarnir hafa 
þróað stefnu sína og reynt að aðlagað starf sitt til að koma til móts við það 
samfélag sem þeir þjónað á hverjum tíma. Það beinir sjónum okkar að kjarna 
málsins sem er að skólar eru nátengdir því samfélagi sem þeir þjóna og taka lit 
af samfélagslega breyttum áherslum hvers tíma. Að sama skapi er mikilvægt 
að hafa í huga að skólarnir hafa jafnframt sterk áhrif á það samfélag sem þeir 
þjóna. Sergiovanni skilgreinir samfélag sem hóp af fólki með sömu 
skuldbindingar, hugmyndir, viðhorf, gildi, hefðir og siði. Hann segir jafnframt 
að það sé hlutverk samfélagsins að stuðla að félagslegri uppbyggingu og 
þannig hlúa að fólki og sameina það. Einstaklingar í sama samfélagi standi 
saman og hjálpi þannig og treysti hvorum öðrum. Yfirleitt séu íbúar í samfélagi 
tengdir ákveðnum stað og eigi sér sameiginlega sögu sem að þeir séu stoltir af 
(Sergiovanni, 2009, bls. 107, 110). Þetta er vert að hafa í huga þegar horft er 
til samfélagslegra breytinga fram til dagsins í dag og samfélagsgerðar nú í 
upphafi 21. aldar, þar sem að samfélög verða sífellt einsleitari vegna áhrifa 
hnatt- og tæknivæðingar í því sambandi. 

 Ef litið er til samfélagsgerðar á Íslandi við upphaf 20.aldar þá sjáum við 
að það var talsvert frábrugðið því samfélagi sem að við búum við í dag. Eitt af 
því  sem einkenndi íslenskt samfélag þess tíma var að flestir landsmenn bjuggu 
í sveit eða fámennum sjávarplássum. Þó fór á þessum tíma að gæta aukinnar 
áherslu á mikilvægi menntunar  og skólagöngu, erlendis sem og hérlendis, og 
má sjá breytingar á íslensku samfélagi í þessu sambandi með auknu vægi 
skólans í lífi barna og unglinga (Ólöf Garðarsdóttir, 2008, bls.20). Árið 1907 
urðu ákveðin tímamót í fræðslumálum þjóðarinnar með tilkomu 
fræðslulaganna sem gerðu ráð fyrir fjögurra ára skólagöngu í formi 
heimangönguskóla og farskóla 10–14 ára barna. Fræðsluskyldan mætti mikilli 
mótstöðu til að byrja með og greindi menn á um ágæti þessarar lagasetningar. 
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Var það álit margra að löggjöfin myndi ganga að alþýðumenningunni dauðri 
og að losa ætti heimili landsins undan fræðsluskyldu barna (Hjalti Jóhannsson, 
2007; Loftur Guttormsson, 2008, bls.9). Í grein Lofts Guttormssonar, Brot úr 
sögu almenningsfræðslu á Ísland (2008, bls.9-11) setur höfundur fram 
sögulegar skýringar á þeirri andskólastefnu sem mætti lagasetningunni um 
fræðslumál þjóðarinnar árið 1907. Hann segir andúðina hafa verið byggða á 
aldagamalli hefð og hafa nærst á íslensku hugsjóninni um sjálfsbjargarviðleitni 
einstaklinga og fjölskyldna. Þrátt fyrir þennan mótbyr hélt þróun 
skólastefnunar áfram, í samfélagi sem var á hraðri þróun frá því að vera 
dreifbýlis samfélag yfir í samfélag þar sem meirihluti íbúanna er búsettur í 
þéttbýli. Fræðslulögin voru endurskoðuð nokkru sinnum á öldinni og gerðar 
breytingar á þeim á árunum 1926-1930, 1936, 1946 og 1974. Þegar á heildina 
er litið þá sneru þær aðgerðir að miklu leiti að því að lengja skólaskyldu og 
samræma skólahald á landsvísu, sem og námsefni og próf (Ólöf Garðarsdóttir, 
2008, bls. 23-25; Loftur Guttormsson, 2008, bls.13). Með þessum skrefum 
mótaðist skólahald í skrefum í átt að því skólakerfi sem að við þekkjum í dag.  

Umhverfi og aðstæður sem börn ólust upp í á síðustu öld tók hraðvaxta 
breytingum, og voru aðstæður barna frá upphafi 20.aldar talsvert ólíkar því 
sem börn búa almennt við í dag á 21. öldinni (Ólöf Garðarsdóttir, 2008, bls. 
20). Börn og fullorðnir eyddu meiri tíma saman á fyrri tímum og heimili voru 
hljóðlátari að því leiti að minna var af áreiti frá viðtækjum. Þegar líða tók á 
20.öldina breytti innreið útvarpstækja og síðar sjónvarpstækja mikið 
fjölskyldulífi í þessu samhengi. Þó var það þannig að á heimilum þar sem 
sjónvarp var, var það undantekningalaust í sameiginlegri stofu, enda yfirleitt 
aðeins eitt tæki til, og stjórnað af fullorðnum. Sjónvarpsefni sem börn horfðu 
á var óumflýjanlega undir eftirliti fullorðinna og jafnframt var takmarkað 
framboð á barnaefni. Í þessu samfélagi fyrri tíma gat skólinn verið staður þar 
sem margt spennandi bar fyrir augu og eyru nemenda, og gat veitt börnum 
tækifæri sjá og heyra um ýmislegt sem gat vakið áhuga þeirra. Í skólanum var 
stundum horft á fræðsluefni eða bíómyndir, farið í námsferðir og tölvur voru 
byrjaðar að ryðja sér til rúms. Endrum og eins komu gestir í skólann og sögðu 
frá áhugaverðum hlutum eða stöðum sem börn höfðu ekki aðgang að með 
öðrum hætti. Skólinn hafði möguleika til þess að vera mikilvægur áhrifavaldur 
í lífi barna og var oft aðal uppspretta upplýsinga í þeirra daglega lífi (Sousa, 
2016, bls.63). 
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Skólar í dag standa frammi fyrir stórri áskorun varðandi nemendur sína sem 
eru á leið til starfa í gjörbreyttu starfsumhverfi 21. aldar samfélaga. Sú þróun 
samfélaga að vél- og tæknivæða í síauknum mæli störf sem fram til þess hafa 
verið unnin af manninum, og nýta sér gervigreind í auknum mæli við störf sem 
áður kröfðust þekkingar og hugsanna okkar mannanna, er svo afgerandi að hún 
hefur verið nefnd „Fjórða Iðnbyltingin“ (Schwab, 2017, bls. 7).  

3.2 Hlutverk skólans í upphafi 21. aldar 

Í núgildandi lögum um hlutverk grunnskóla segir: „Hlutverk grunnskóla, í 
samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku 
þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“ (Alþingi, 2019). Með 
þessari löggjöf er í fyrsta lagi alhliða þroska nemenda gefið vægi sem þýðir að 
hlutverk skólanna gagnvart nemendunum er alhliða samkvæmt lögum 
landsins. Í öðru lagi er kveðið á um að skólarnir hafi að markmiði að undirbúa 
nemendur fyrir það samfélag sem þeir eru að mennta sig fyrir og þar með gerð 
krafa um það að skólarnir taki mið af samfélaginu á hverjum tíma. Í þriðja og 
síðasta lagi er  sá eiginleiki samfélagsins að vera í sífelldri þróun viðurkenndur 
og það fest í lög að skólarnir eigi að aðlaga sig að þeim þætti. 

Aðalnámskrá grunnskólanna sem er rammi utan um lögbundið 
skólastarf og ætlað að tryggja börnum góðar aðstæður til náms í samræmi við 
gildandi lög og menntastefnur (heimili og skóli) segir enn fremur um 
skilgreiningu á almennri menntun: „Á 21. öld er almenn menntun skilgreind út 
frá samfélagslegum þörfum og þörfum einstaklinganna“ 
(Menntamálaráðuneytið, 2016, bls. 15). Þessi skilgreining grundvallast einmitt 
á þeim grunni sem lög um hlutverk skóla kveða á um, sem sé þörfum 
einstaklingsins og samfélagsins. En fremur er hlutverk skóla lýst í aðalnámskrá 
grunnskólanna með eftirfarandi hætti: „Skólar eru menntastofnanir og hlutverk 
þeirra er skilgreint í löggjöf um menntun. Skólar landsins mynda samstæða 
heild, skólakerfi, sem tryggja skal samræmi og samhengi í menntun frá 
leikskólum til háskóla og fullorðins fræðslu. Lögð er áhersla á heildstæða 
menntastefnu en skýr skil á milli skólastiga þannig að nemendur geti flust 
eðlilega á milli leikskóla og grunnskóla og á milli grunnskóla og 
framhaldsskóla í samræmi við einstaklingsbundna námsstöðu og þroska 
(Menntamálaráðuneytið, 2016, bls. 12). Það er því ljóst að í námskrá 
grunnskólanna eru skólar skilgreindir sem menntastofnun þar sem lögð er 
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áhersla á heildstæða menntun og einstaklingsbundna námsstöðu og þroska. 
Annað sem sjá má á þessu ákvæði og er athugavert, er að skólastig sem eru 
utan lögbundinnar skólagöngu eru talin til þeirrar samstæðu heildar menntunar 
sem hér ræðir um, það er að segja leikskólastig og framhaldsskólastig.  

Heildræn nálgun er höfð að leiðarljósi varðandi það hvernig skólanum 
ber að nálgast hlutverk sitt en samkvæmt lögum um grunnskóla skal hann sjá 
nemendum fyrir formlegri fræðslu sem og taka þátt í félagslegri mótun þeirra. 
Skólinn skal stuðla að því að nemendur hans temji sér víðsýni og efli skilning 
sinn á mannlegum kjörum og umhverfi, á íslensku þjóðfélagi, sögu þess og 
sérkennum, skyldum einstaklingsins við samfélagið og rétti hans innan þess. 
Einnig skal skólinn koma til móts við nemendur í samræmi við 
einstaklingsbundna getu og stuðla þannig að alhliða þroska. Nemendum eiga 
að fá tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og leikni 
í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Áhersla er lögð á að skólastarfið 
skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa 
hæfni þeirra til samstarfs við aðra (Menntamálaráðuneytið, 2016, bls. 12) 

Eitt af því sem skipar stóran þátt í hinu umfangsmikla og fjölbreytta 
starfi skólanna í samfélagi 21. aldar er að grunnskólanum er í dag skylt að 
mennta öll börn, fötluð sem ófötluð, afburðagreind eða greindarskert með 
náms  erfiðleika, börn úr afskekktum byggðarlögum og börn af erlendum 
uppruna. Þannig eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi óháð uppruna, trú og 
litarhætti (Menntamálaráðuneytið, 2016, bls. 43). Í Salamanca  yfirlýsingunni 
kemur fram að litið sé á menntun sem frumrétt hvers barns og því sé skylt að 
gefa öllum börnum kost á að ná og viðhalda viðunandi stigi menntunar. 
Jafnframt kemur þar fram að börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, 
hæfileika og námsþarfir, og því þurfi menntakerfið að tala tillit til þess 
(Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 8). Ástæða þess að skólar í dag eiga að vera 
fyrir öll börn má rekja til samfélagslegra, en litið er svo á að almennir skólar 
séu hvað best í stakk búnir til að vinna bug á mismunun og móta umhverfi sem 
tekur á móti öllum börnum fötluðum sem ófötluðum (Menntamálaráðuneytið, 
2016, bls. 33). 

Sú lagalega krafa sem skólarnir standa frammi fyrir í dag er bæði 
umfangsmikil og fjölhliða, enda eyða skólabörn stórum hluta dagsins á þeim 
vettvangi. Loftur Guttormsson (2008, bls.13) segir árafjölda hvers einstaklings 
á skólabekk eða fjölda kennslustunda í skyldunámi geta nýst sem 
nokkurskonar mælistiku á skólavæðingu hvers tíma. Hann segir að samkvæmt 
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henni hafi skyldunám á tímabilinu 1985–2005 lengst um helming (50%) og þar 
með séu sífellt færri dagar hvers árs og sífellt minni hluti hvers dags vikunnar 
undanskilinn skólavist. 

Í grein Lofts Guttormssonar (2008, bls. 13) um skólabyltingu 20. aldar 
kemur einnig fram að á undanförnum áratugum hafi skólasókn vaxið nokkuð 
jafnt og þétt óháð því hvaða viðmið hafi gilt á hverjum tíma um skólaskyldu. 
Loftur talar um að skólasókn lúti eins konar lífrænum vaxtarlögmálum sem 
endurspegli djúpstæðar breytingar á öðrum sviðum þjóðfélagsins það er í 
atvinnulífi, fjölskyldumynstri og heimilishaldi. Í þessu sambandi talar hann um 
að það megi sjá að skólasókn barna á undanförnum áratugum hefur færst neðar 
en lögbundin skólasókn gerir kröfu um og að yfir 90% íslenskra barna á 
aldrinum 3–5 ára sæki nú orðið leikskóla. Það sama á við ef litið er til 
skólasóknar ungmenna á framhaldsskólastigi, en þar má sjá á tölum 
Hagstofunnar  að um 95% ungmenna á menntaskóla aldri sækja nám á því stigi 
þrátt fyrir að nám sé ekki lögbundið í því sambandi (Hagstofa Íslands, 2018). 

Í gegnum tíðina má sjá að hugmyndir um nám og það hvernig börn læra 
hafa tekið breytingum samhliða breyttum viðhorfum í samfélaginu varðandi 
þetta málefni. Samtíminn er tími margbreytileikans, fjölbreytninnar og 
stöðugra breytinga. Samkvæmt síðnútíma hugmyndum 21. aldar er engin ein 
þekking réttari en önnur og enginn algildur raunveruleiki, heldur er heimurinn 
háður túlkun hvers og eins. Litið er á barnið sem virkan þátttakanda í eigin 
námi og frá fyrsta degi er barnið talið tilbúið til að byrja að læra, rannsaka 
heiminn og afla sér þekkingar (Dahlberg, Moss og Pence, 2007, bls. 23,50). 

3.3 Nemandinn og skólinn á 21. öld 

Nemendur í dag eyða stórum hluta dagsins á vettvangi skólans og það umhverfi 
og viðmót sem að þeir fá í skólanum mótar þá að miklu leiti sem einstaklinga. 
Það er því mikilvægt að þessir þættir séu í sífelldu endurmati og endurskoðun 
enda hefur það augljóst gildi fyrir skólastarfið að aflað sé upplýsinga á þessum 
þáttum. Einn af þeim þáttum sem rannsakaðir hafa verið í þessu sambandi 
hérlendis er námsáhugi nemenda í grunnskólum, en þau Amalía Björnsdóttir, 
Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2008, bls.12) skoðuðu þennan þátt. 
Niðurstöður þeirra sýndu með afgerandi hætti að við upphaf skólagöngu eru 
flestir nemendur fullir af námsáhuga og tilhlökkun varðandi skólann. Það er þó 
margt sem hefur áhrif á líðan og árangur barnanna í skólanum og rannsóknin 
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sýndi með afgerandi hætti að námsáhugi og námsgleði virðast fara minnkandi 
með hækkandi skólagöngu út barnaskólann hjá íslenskum nemendum . 

Eitt af því sem að er einkennandi fyrir skóla í dag er að skólastigið hefur 
færst sífellt neðar og hefst í dag á leikskólastigi. Í því sambandi er umtalsverð 
áhersla lögð á það að kenna ungum börnum strax á leikskólastigi á sviði 
grunngreina almenns skólakerfis. Sem afleiðing af því er óhjákvæmilega minni 
tími til að þróa annað og á eftir að koma í ljós hvort eða hvaða áhrif það kann 
að hafa. Þegar að börn fá minni tími fyrir leik er verið að minnka þann tíma 
sem börnin eyða í að æfa sköpun og listir, æfa hermi- og  hlutverkaleiki, æfa 
hreyfifærni handa og líkamans almennt (Sousa, 2016, bls.26-27).  

Fræg rannsókn George Lands (2016) birtir afgerandi niðurstöður 
varðandi sköpunargleði nemenda frá byrjunar skólagöngu og til fullorðinsára. 
Niðurstöður rannsóknar hans sem tók til 1600 nemenda  spannaði yfir 30 ára 
tímabil en rannsóknin fylgdi nemendunum eftir allt frá 5 ára aldri til rúmlega 
30 ára aldurs. Niðurstöðurnar sýndu með sláandi hætti rýrnun skapandi 
hugsunar með aukinni skólagöngu þessara einstaklinga. Rannóknarniðurstöður 
sýndu að 98% 5 ára barna sýndu afburðar hæfni með tilliti til skapandi 
hugsunar. Sami hópur barna prófaður aftur fimm árum seinna sýndi að 
afburðarárangur í skapandi hugsun þessa einstaklinga hafði  fallið niður um 
66% og aðeins 32% barnanna sýndu afburðahæfni í þessu sambandi. Þegar 
þessi hópur var prófaður aftur fimm árum seinna og börnin orðin um 15 ára 
gömul, náðu aðeins 12% þeirra að sýna afburðar hæfni í þessu sambandi. Að 
lokum þegar hópurinn, sem þá hafði náð yfir 25 ára aldri, var prófaður voru 
aðeins 2% þeirra sem náðu að sýna afburðarhæfni í skapandi hugsun.  

Innan menntunarfræða eru sérfræðingar á borð við Ken Robinson, en 
hann hefur skrifað bækur og haldið fjölda fyrirlestra, þar sem hann gagnrýnir 
skólakerfið í þeirri mynd sem það er í dag. Í bók hans og Lou Aronica um 
skapandi skóla, Creative Schools: The Grassroots Revolution That‘s 
Transforming Education, telja þau að skólarnir rækti ekki forvitni og 
fróðleiksfýsn hjá nemendum, heldur leggi áherslu á hlýðni á kostnað 
forvitninnar. Þeirra viðhorf er að námsumhverfi sem gefi nemendum lítið 
svigrúm og setji þeim reglur um hvað þau eiga að gera, hugsa og segja,  muni 
móta þau með þeim hætti (2016, bls.158). Það er full ástæða til þess að hlusta 
á gagnrýnisraddir og horfa til niðurstöðu rannsókna  í þessu sambandi. Þó er 
mikilvægt að horfa ekki fram hjá því að þrátt fyrir að skólarnir rækti hlýðni á 
kostnað annars, þýðir það ekki að það hafi ekki jákvæð áhrif fyrir samfélagið 
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í heild að rækta þennan eiginleika hjá einstaklingunum. Markides segir í 
greininni, Do Schools Kill Creativity, um það hvort að skólarnir séu að drepa 
sköpunargáfu nemenda sinna, að hlýðni skili án nokkurs vafa árangri til að 
mynda í sambandi við lög hlýðni. Markides vill að í stað þess að kasta burt 
þeim grunni sem skólarnir hafa þróað, finni þeir leið fyrir skapandi, án þess að 
hætta alfarið að kenna hlýðni og vinnusemi (2013, bls.6). 

Það er margt sem bendir til þess að áhersla skólanna á boð og bönn  hafi 
mikil áhrif á skólastarfið í heild og hafi skaðandi áhrif á börnin. Tíðni kvíða 
meðal barna, þunglyndi, hegðunarvandamála og andlegrar vanlíðan er 
vaxandi. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á heilsu og lífskjörum skólanema 
á Íslandi árið 2018, sýnir að skólalíðan barna hefur versnað frá árinu 2014. 
Jafnframt kemur fram í rannsókninni að álag vegna skólanáms aukist með 
hækkandi skólaaldri og talsverður fjöldi þátttakenda sagðist finna oft fyrir 
depurð og það hlutfall jókst með aldrinum. Á milli 10-15% sjöttu bekkinga 
sagðist upplifa depurð oftar en einu sinni í viku en það sama átti við um 
fimmtung tíundu bekkinga (Einar B. Þorsteinsson og Ársæll Arnarsson, 2018, 
desember, bls. 5-6 ,17). Enn fremur sýna niðurstöður rannsóknar sem skoðaði 
notkun lyfja vegna greininga barna með athyglisbrest og ofvirkni á Íslandi, en 
sú rannsókn sýnir að slík lyfjameðferð er mun algengara úrræði hérlendis en 
til dæmis borið saman við hin Norðurlöndin (Helga Zoega, 2011, bls. 77). 
Samkvæmt Dr. Gray, prófessors í sálfræði við Háskólann í Boston (2010), eru 
þrír-fjórðu af þeim nemendum sem greinast með námserfiðleika settir á 
lyfjameðferð, eða eins og hann lýsir sem lyfjameðferð vegna „vanhæfni til að 
aðlagast aðstæðum almenns skólakerfis“. Samkvæmt Dr. Gray er það ekki 
börnum eðlislægt að eyða svo miklum hluta tíma síns í að gera það sem að 
þeim er sagt að gera og leiða hjá sér sínar eigin spurningar og hugðarefni. Hann 
bendir á að takmörk séu fyrir aðlögunarhæfni barna og þegar búið sé að ýta 
umhverfinu út á ystu brún þolanlegra marka, eigi margir í erfiðleikum með að 
aðlagast því. Það sé nákvæmlega það sem við stöndum frammi fyrir í skólum 
í dag. 

Þegar að nemendur eru spurðir að því hve reglulega þeir hafi fundið fyrir 
því að verða agndofa af undrun og fundið fyrir „vá“ áhrifum í námi sínu, svara 
flestir: ekki nógu oft. Hins vegar ættum við að vera að vekja undrun og ná fram 
„vá“ áhrifum í kennslu sem viðurkenningu, heldur en að nota einkunnir til þess 
(Robinson og Aronica, 2016, bls. 158). Sú aðferð væri betri leið til þess að ala 
upp kynslóð af nemendum sem verði áhugasamir um nám sitt og námsferil. 
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Slíkt nám nærir forvitni, ímyndunarafl og sköpunargleði sem eru þeir 
eiginleikar sem þykir hvað eftirsóttast að ná fram í námi í dag og í framtíðinni. 
Það gæti endurskapað heildarnámsupplifunina hjá nemendum (Robinson og 
Aronica, 2016, bls. 104). Í þessu samhengi þarf að gera sér grein fyrir 
mikilvægi þess að námskráin þarf að styðja við þessa þætti. Nemendur vita 
ekki endilega hvað gerir þau agndofa þannig að nám þeirra verður að hjálpa 
þeim að finna svarið. Að þessu leiti má sjá hvernig árangursríkt nám snýst 
minna um hvernig eigi að skila efni til barna og meira um að veita þeim hæfni 
og verkfæri sem eru nauðsynleg til þess að finna hvar þeirra áhugi liggur. 
(Robinson og Aronica, 2016, bls. 99). Það er ljóst að framtíð barna í dag verður 
ólík því sem að við sem eldri erum þekkjum. Þess vegna þarf nýja nálgun í 
kennslu til þess að undirbúa þau fyrir þann veruleika sem bíður þeirra. Þau 
þurfa að öðlast viðeigandi verkfæri til að aðlagast,  til þess að geta verið 
nýsköpunarmiðuð og tilgangsmiðuð í slíkum heimi. 

3.4 Kennarinn og skólinn á 21. öld 

Þróun nútímasamfélaga hefur orðið í þá átt að atvinnuþátttaka beggja foreldra 
skólabarna hefur farið vaxandi og hefur jafnframt leitt til þess að 
samfélagslegar kröfur beinast í síauknum mæli að því að skólarnir taki að sér 
veigameira hlutverk gagnvart nemendum sínum. Skólarnir eru í dag farnir að 
sinna hlutverki uppalanda og daggæslu til viðbótar við menntunar- og 
fræðsluhlutverk sitt. Þessi breyting hefur leitt til þess að kennarar hafa þurft að 
auka við þekkingu sína og færni til þess að bregðast við fjölbreyttum uppeldis- 
og menntunarfræðilegum viðfangsefnum gagnvart fjölbreytilegum 
nemendahópi. Jafnframt hefur samsetning nemendahópsins í skóla nútímans 
breyst með tilkomu breyttrar áherslu í sambandi við fjölbreytilegan 
nemendahóp vegna innleiðingar á skólastefnu um skóla fyrir alla eða skóla 
fjölbreytileikans (Menntamálaráðuneytið, 2016, bls. 43). Í framhaldi af þessu 
er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það er mat kennara að kröfur um 
hlutverk sitt gagnvart nemendum sínum hafi vaxið til muna síðustu áratugi. 
Þeir telja að mun meiri tími fari í að sinna mun stærra hlutverki gagnvart 
nemendum í dag og að aukið álag fylgi þessum vaxandi kröfum og að starf 
þeirra sé orðið mun umsvifa- og umfangsmeira en það var til dæmis fyrir 25 
árum síðan (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013, 
bls.7-12).  
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Þessu til viðbótar hefur tilkoma upplýsingatækni gjörbreytt kennslu- og 
námsumhverfi skólanna. Þangað til fyrir ekki alls löngu voru kennslustofur 
mjög einsleitar: skrifborð og tafla fyrir kennarann, bækur, pappírar, borð og 
stólar fyrir nemendurna. Kröfur til kennarans voru að mestu leyti þær að hann 
þyrfti að hafa þekkingu á kennsluefninu og kennsluaðferðinni. Innleiðing 
nýrrar tækni inn í kennslustofuna (snjalltækja, tölva, internetsins, 
sýndarveruleika o.fl.) hefur gjörbreytt kennslustofunni og um leið gjörbreytt 
starfsumhverfi kennarans (Garreta-Domingo, 2016, bls. 1). Viðhorf til 
hlutverks kennarans í dag er gjarnan að hann eigi að vera „leiðbeinandi á 
hliðarlínunni“ sem er ólík ímynd kennarans hér áður fyrr sem var frekar 
„leikarinn á sviðinu“. Þó verður að viðurkennast að enn þá fer mikið af kennslu 
fram með gömlum aðferðum. Enda þarf að hafa í huga að fæstir kennarar hafa 
fengið þjálfun í því að vera leiðbeinendur eða þjálfarar notandi slíka tækni og 
skólastarfi því gjarnan stýrt inn á að kenna með gamla hættinum. Auk þess eru 
flestar skólabyggingar í dag hannaðar utan um fyrirlestrar formið (Garreta-
Domingo, 2016, bls. 2).  

Formleg menntun í dag byggir á þremur undirstöðum: námskrá, kennslu 
og mati í nútímasamfélagi, en megináhersla liggur á námskrá og mati. Kennsla 
mætir því viðmóti að skila ákveðnum viðmiðum. Þessar áherslur eru 
samkvæmt skoðunum sérfræðingsins á sviði menntunarfræða Ken Robertson, 
á kolröngum stað. Í bók Roberston og Aronica (2016, bls.100), Creative 
Schools: The Grassroots Revolution That‘s Transforming Education, leggja 
höfundarnir áherslu á að það skipti litlu hve nákvæm námskrá er eða hversu 
miklum fjármunum hefur verið eytt í að samræma próf, það sem skipti megin 
máli séu gæði kennslunnar. Gæðin skipti meira máli en bekkjarstærð, félagsleg 
staða, umhverfi eða aðrir slíkir þættir. Að kveikja námsáhuga hjá nemendum 
sé það sem skipti raunverulega máli, það sé galdurinn sem kennarar þurfi að 
búa yfir. 

3.5 Breyttar aðstæður og nýjar væntingar 

Í bókinni From Brain to Mind fjallar höfundurinn James E. Zull, prófessor við 
University Center for Innovation in Teaching and Education (UCITE),  um 
breyttar aðstæður og væntingar til barna í nútíma samfélagi.  Zull  rekur þá 
þróun sem orðið hefur í véla- og tækjabúnaði sem að fundinn hefur verið upp 
til þess að leysa okkur frá því að vinna verkin sjálf (2011, Introduction). Hann 
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talar um að þessar uppfinningar hafi miðað að því að leysa manneskjuna frá 
líkamlegu erfiði og telur upp tæki sem fundin voru upp á síðustu öld, s.s. 
traktora, þvottavélar og ritvélar svo fátt eitt sé nefnt. Í dag höfum við í sífellt 
meiri mæli fært okkur yfir í að finna upp vélar sem að vinna störf sem fram til 
þess kröfðust þekkingar og hugsunar mannanna og nýtum til þess gervigreind 
(Rotman, 2013, bls. 1). Í því sambandi má nefna vélmenni, GPS tæki, 
reiknivélar og tölvuský. Börn í nútímasamfélögum alast upp umkringd þessum 
vélum og tækjabúnaði. Hugur þeirra er vanur skjáum og miklum hraða 
upplýsinga. Þau geta sótt allar upplýsingar á netinu og skilja ekki hvers vegna 
skólinn leggur svo mikla áherslu á utanbókar lærdóm (Zull, 2011, 
Introduction). 

Zull (2011, Introduction) setur fram nokkrar vangaveltur í sambandi við 
þær breytingar sem ný tækni og tækjabúnaður getur haft í för með sér þegar að 
horft er til þróunar mannsins sem lífveru. Hann bendir á að það að vinna ekki 
erfiðisvinnu hafi þær afleiðingar að við missum líkamlegan styrk og spyr hvort 
það sama geti átt við heilann. Hann setur fram þá spurningu hvort að það geti 
verið, að ef við leyfum vélum að sjá um þau verk sem heili okkar hefur unnið 
hingað til muni hafa áhrif á heilastarfsemi okkar. Hann byggir á því að heilinn 
sé aðeins líffæri líkamans, og spyr hvort hann muni veikjast ef hann verði 
notaður minna en nú? Í framhaldi af því hvetur hann lesandann til þess að leita 
á Google að svarinu og fullyrðir að lesandinn muni fá jákvætt svar. 

Viðhorf til tæknilegra framfara vill oft verða með þeim hætti að við 
einblínum á tæknilegar framfarir og gleymum að þær eru aðeins einn þáttur af 
framförum mannsins. En á sama tíma er mikilvægt að hafa í huga að tæknilegar 
framfarir tengjast ekki endilega aukinni andlegri vellíðan. Þrátt fyrir tæknilegar 
framfarir mannanna eru merki um geðheilbrigðis faraldur, með vaxandi kvíða 
og þunglyndi barna sem og fullorðinna einstaklinga í nútímasamfélögum 
(Reykjavíkurborg, 2018, bls. 45-46). Þetta virðist eiga sérstaklega við í 
iðnríkjunum, þar sem lúxus sem forfeður okkar gátu ekki látið sig dreyma um 
er sjálfgefinn og þar sem allar heimsins upplýsingar eru aðgengilegar í tæki 
sem að við höldum í lófa okkar. Samskiptamiðlar geta látið okkur líða verr, 
þetta verkfæri getur verið tæki til samanburðar og verið valdur að uppsprettu 
kvíða (Hunt, Marx, Lipson og Young, 2018, bls. 751).  

Hvernig við notum tækni getur haft afdrifarík áhrif á hamingju okkar. Í 
þessu samhengi  á „hamingja“ við um almennar jákvæðar tilfinningar og að 
geta afgreitt neikvæðar tilfinningar tiltölulega fljótt og fundið tilgang með 
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tilveru okkar (Mogilner, Kamvar og Aaker, 2011, bls. 395). Það er vakning í 
dag fyrir því að horfa til þess hvort tæknin geti bætt lífsgæði með því að auka 
hamingju okkar mannanna. Það má sjá til dæmis í því að hugleiðsla hefur verið 
markaðssett í vaxandi mæli til að takast á við yfirþyrmandi álag af hugsunum. 
Hugleiðslu-smáforrit hafa verið búin til eins og til dæmis Headspace 
(Headspace, 2019) og Calm (Calm, 2019), en þessi öpp gera milljónum 
notenda á heimsvísu fært að nota snjalltæki sín til þess að fá þjónustu frá 
sérfræðingum. Þessi öpp eru markaðsett þvert á aldursstig notenda og 
markhópurinn allt frá litlum börnum til fullorðinna. Það er enginn vafi um það 
að áhrifamáttur nútíma tækni getur verið nýttur til þess að bæta jafnt sem að 
skaða líðan einstaklinga. Þess vegna er mikilvægt að hafa til leiðsagnar í 
sambandi við tæknivæðingu almennt að hún leysi vanda fremur en að skapa 
hann. Öflugri tækni þýðir ekki alltaf hamingjusamari notendur. Því þarf að 
þjálfa komandi kynslóðir í því að meðhöndla sífellt öflugri tækni af ábyrgð og 
skynsemi.  

3.6 Samfélagið — nær- og fjærumhverfi 
nútímabarnsins 

Umhverfi og aðstæður barna hafa tekið stórfelldum breytingum síðustu 
áratugi. Nærumhverfi barna hefur tekið breytingum allt frá matarræði, 
svefnvenjum, félagslegra samskipta og til daglegs lífs almennt. Fjölskyldur 
elda sífellt sjaldnar mat heima og borða að sama skapi sjaldnar saman á 
matmálstímum. Börn eyða meiri tíma í tölvum eða snjalltækjum og  eiga slík 
tæki í einstaklings herbergjum sínum. Þessu til viðbótar nota börn tækin oft án 
eftirlits fullorðinna og verður það sífellt algengara vandamál að þessi tæki trufli 
bæði daglegt líf barnanna sem og svefnvenjur (Sousa, 2016, bls. 64). Í 
rannsókn frá árinu 2015 sem tók til ríflega 2600 barna á aldrinum 8 til 18 ára, 
kom fram að 8-12 ára gömul börn eyddu að meðal tali sex tímum á dag í notkun 
miðla, á meðan að unglingar á aldrinum 13 til 18 ára eyddu að meðaltali níu 
tímum á dag í notkun miðla (Wakefield, 2015). Með öðrum orðum þá eyða 
unglingar meiri tíma á samfélagsmiðlum en þau eyða í svefn eða í félagsleg 
samskipti við foreldra sína eða kennara. Tæknin er orðin áhrifaríkur þáttur í 
lífi þeirra, og heilinn er að breyta starfsemi sinni í því samhengi (Sousa, 2016, 
bls. 65). 
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Með þeim möguleikum sem tæknin hefur komið með inn á heimili í dag, 
hafa skilin milli nær og fjærumhverfis einstaklinga og þar á meðal barna orðið 
ógreinilegri. Sú staðreynd hefur opnað óteljandi nýja möguleika en um leið 
gert heimilin berskjaldaðri fyrir áhrifum frá umhverfi sínu og fært fjær 
umhverfið nær. Eins og Anthony Gidden (2002, bls.17) segir í bók sinni 
Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, lifum við í heimi 
umbreytinga sem er að hafa áhrif á nánast allt sem að við gerum. Eins og hann 
segir erum við á siglingu inn í heimsvæðingu sem enginn skilur fyllilega, en er 
að hafa sín áhrif á okkur. Í bókinni tekur höfundurinn jafnframt  lýsandi dæmi 
um þann veruleika sem við búum við í dag, þegar hann talar um heimili á 
afskekktum stöðum í heiminum, þar sem þorpsbúar lifa í kofum og vinna verk 
með fyrri tíma aðferðum, en eyða kvöldunum horfandi á nýjustu þætti og 
bíómyndir á skjámiðlum sem þeir eiga. Það sama á einmitt við um veruleika 
flestra barna í dag, að því leiti að þau hafa aðgang í upplýsingar og upplifanir 
sem að tilheyra alls ekki þeirra nærumhverfi í raun, en tæknin hefur fært það 
umhverfi nær þeim. 

3.7 Áhrif tækni 21. aldar á heila barna 

Í umhverfi þar sem margmiðlun er ríkjandi þáttur hefur það þau áhrif 
einstaklinga að þeir þurfa að skipta athygli sinni upp, það að gefa einhverju 
óskipta athygli verður sífellt fátíðara. Þegar við horfum til fréttamiðlunar hér 
áður fyrr þá var venjan sú að andlit fréttamannsins var á skjánum og hann sagði 
frá. Í dag er sjónvarpsskjárinn hlaðinn upplýsingum og mögulega þrír 
einstaklingar, frá mismunandi stöðum í heiminum, að segja fréttina. Á sama 
tíma skrunar aukaefni ótengt fréttinni yfir skjáinn neðst, og meðaltals gildi af 
hlutabréfamarkaði eru í beinni útsendingu neðst í hægra horni, rétt fyrir neðan 
staðartíma og veðurspá. Upplýsingamiðlun með þessum hætti er truflandi fyrir 
athygli einstaklinga og gera kröfu á þá um að skipta henni milli nokkurra atriða. 
Þessu eru nútíma börn orðin vön, þessu upplýsingaríka flæði og hraða 
skilaboða. Þau geta skipt athygli sinni hratt á milli mismunandi atriða, en heili 
þeirra getur eftir sem áður aðeins einbeitt sér að einum hlut í einu (Sousa, 2016, 
bls. 65) 

Mays, Pazur og Samuel (2010) fjalla um hvað átt er við með að fjölbeita 
sér (e. multitasking) það er að sinna mörgum verkefnum samtímis. Því svara 
þau með afgerandi hætti á þann veg að heilinn geti ekki. Hann geti aðeins 
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einbeitt sér að einum þætti í einu og það að flakka milli atriða hafi alltaf í för 
með sér tap á einhverju sviði. Auðvitað geta einstaklingar gengið og flautað 
lag á sama tíma vegna þess að það eru óskyldir líkamlegir þættir sem reiða sig 
ekki á vitsmunalega inngjöf. Hins vegar getur heilinn ekki haldið úti tveimur 
vitrænum ferlum í gangi samtímis. Erfðafræðileg þróun heilans sem snýr að 
því að halda einstaklingnum á lífi stýrir heilanum að því að einbeita sér að 
aðeins einum hlut í einu, til að meta hvort sé til staðar. Ef við gætum einbeitt 
okkur að fleiri þáttum í einu, myndi það minnka athygli okkar og um leið 
minnka hæfni okkar til að meta hvort umhverfið sé öruggt. Rannsóknir sýna 
að ef einstaklingur verður fyrir truflun til dæmis af samfélagsmiðlum á meðan 
að hann er að vinna að verkefni, getur hún tafið verkið og aukið líkur á að 
einstaklingurinn geri villur um helming. Í samfélagi nútímans þar sem það að 
sá eiginleiki að skipta athyglinni hratt milli atriða (e. task switching) er normið, 
getur það verið að hafa áhrif á hæfni nemenda til þess að lesa og einbeita sér 
að flóknum texta.  

Í þessu sambandi má velta fyrir sér niðurstöðum í sambandi við 
skimunar- og stöðupróf nemenda við lok grunnskóla sem hafa sýnt að 
lestrarfærni nemenda hérlendis er ábótavant og stór hluti nemenda nái ekki 
þeim viðmiðum sem að sett hafa verið í þessu samhengi (Menntamálastofnum, 
2018, bls. 3). Eins og kemur fram í bók David Sousa (2010, bls. 65) er margt 
sem bendir til þess að nemendur í dag lesi æ sjaldnar þunga texta, og er þá átt 
við þunga í orðanotkun og málfræði, sem og efnisinnihaldi og óbeinum 
skilaboðum. Því má velta fyrir sér hvort  mögulegt sé að nemendur hafi 
aðlagast því að skipta athygli sinni hratt á milli fleiri atriða (e. task switching) 
á kostnað þess að þróa þann vitsmunalega aga sem nauðsynlegur er til að lesa 
flókin texta og próf. 

Heili nútímabarnsins lærir öðruvísi en hann gerði áður og hefur svarað 
tækniöldunni með því að breyta virkni og skipulagsstarfsemi til að mæta því 
stóra magni af örvun sem hann verður fyrir frá umhverfinu. Með því að aðlaga 
sig að þessum breytingum, bregst nútímaheilinn sem aldrei fyrr við hinu 
óvænta og ólíka, það sem við köllum  í dag nýjungum (Hinton, Fischer og 
Glennon, 2012, bls. 38). Það er skuggahlið á þessari hegðun og sækni í 
nýjungar, og ber í vaxandi mæli á því að ungt fólk sem upplifir litla örvun og 
nýjungar úr umhverfi sínu finni fyrir kvíða eða depurð eða leiti örvunar annars 
staðar frá (Reykjavíkurborg, 2018). Til að mynda gætir aukinnar notkunar á 
örvandi efnum í matarræði barna, sérstaklega á unglings aldri og svokallaðir 
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orkudrykkir verða sífellt vinsælli á því aldursstigi. Koffein virkar sem sterkt 
örvandi efni á heilann og er talinn áhættu lítill í litlum skömmtum fyrir 
fullorðna, en koffein finnst gjarnan í drykkjum og matarræði unglinga í dag 
(Matvælastofnun, 2013). Það er þó mikilvægt að hafa í huga að of mikil notkun 
á koffeini getur leitt til svefnleysis, kvíða, ofvirkni, einbeitingarleysis,  
lystarleysis, ógleði og höfuðverkja. Afleiðing þess þegar að heilinn reiðir síg í 
slíku mæli á örvun getur leitt til andlegs ójafnvægis og endað á öfga og áhættu 
kenndri hegðun einstaklinga (Sousa, 2016, bls. 32).  
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4. Kennslufræði skarast við  
mismunandi fræðasvið 

4.1 Kennslufræði: ný nálgun — ný framtíðarsýn 

Samkvæmt rannsókn á breyttu starfsumhverfi framtíðarinnar, verðu helmingur 
núverandi starfa úti í samfélaginu leystur af vélum og tölvum innan næstu 
tveggja áratuga (Frey og Osborne, 2013, bls. 1). Þetta er mikilvægt að hafa til 
leiðsagnar þegar að verið er að mennta börn fyrir framtíðina. Sé þessi 
framtíðarspá rétt þarf að kenna börnum í skólum í dag það sem vélar geti ekki 
gert í framtíðinni. Það þarf að leggja áherslu á að kenna börnum að finna upp 
hluti og lausnir, að efla  sköpunarhæfni þeirra og þjálfa styrkleika sem tölvur 
og vélmenni geti almennt ekki fyllt í. Það þarf að færa áherslur í námi frá þeim 
fræðum sem tölvur geta auðveldlega unnið. Þess vegna er lykillinn að 
framtíðarsýn á sviði kennslufræða falinn í skilgreiningu á því hvað vélar geti 
gert og hvað menn geti lagt til málanna í því sambandi (Zull, 2011, 
Introduction). 

Joseph Aoun (2018, bls. 99), fjallar um humanics, nýja fræðigrein, í bók 
sinni Robot Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence. Þessi 
nýju fræði, horfa sérstaklega til mannlegra eiginleika og hvaða hæfni 
menntakerfið ætti að rækta í sambandi við það hvaða hæfni vélar geti ekki tekið 
yfir í framtíðinni. Í því sambandi talar höfundurinn um þrjá mikilvægustu 
eiginleika mannsins sem jafnframt aðgreini hann frá tölvum og vélum. Þessir 
hæfileikar vill Aoun (2018, bls 1172) meina að séu alfarið byggðir á huga 
mannsins, þeir séu einskonar hugræn byggingarfræði hans. Fyrsti eiginleikinn 
sem að hann nefnir í þessu sambandi er hæfni mannsins að geta flokkað og 
stýrt gögnum (e. data literacy), annar að geta skilið og verið læs á tækni 
(technological literacy), og sá þriðji að geta skilið og lesið í mannleg samskipti. 
Aoun (2018, bls. 933) leggur áherslu á það að í framtíðinni verði ekki nóg að 
einstaklingar búi yfir fræðilegri þekkingu ákveðins efnis, þessir einstaklingar 
þurfi að búa yfir hærra stigi hugsunar (e.higher order of thought) og í því 
samhengi búa yfir vel þjálfaðri gagnrýnni hugsun. Einstaklingar muni þurfa að 
geta beitt gagnrýnni hugsun í sambandi við upplýsingar og með vitrænum hætti 
brotið niður spurningar og vandamál og skilgreint með heildrænum hætti. 
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Menntun barna þarf að búa þau verkfærum og aðferðum til þess að mæta 
áskorunum í því framtíðarumhverfi sem bíður þeirra. Í því sambandi þarf að 
þjálfa hjá börnum skapandi hugsun og að beita skapandi nálgun að 
viðfangsefnum. Þau þurfa að búa yfir ríkri aðlögunarhæfni, þrautseigju og 
bjargráðum. Einnig þurfa þau að rækta hæfni á sviði stjórnunar, frumkvæðis 
og frumkvöðlastarfsemi. Þessu til viðbótar þurfa börn að fá tækifæri til að 
þjálfa samskiptahæfni til þess að undirbúa þau fyrir samskipti í hnattrænu 
samfélagi þar sem að samvinna fer nú þegar fram að miklu leiti á netmiðlum. 
Síðast en ekki síst er mikilvægt að þjálfa börnin í að flokka og greina 
upplýsingar, uppruna þeirra, sannleiksgildi, og jafnframt að kenna þeim að 
þekkja rangar upplýsingar og áróður (Aoun, 2018, bls. 944). 

Gagnrýnin hugsun er talin grundvallaratriði með tilliti til menntunar 
barna fyrir þá framtíð sem þau eru á leið út í. Hún er nauðsynleg til að geta 
fundið lausn á vandamáli, til að flokka, hluta niður og setja fram spurningu um 
orsök og samhengi. Í skólum í dag fer mikill tími í að kenna nemendum að 
svara spurningum þar sem svörin eru fyrir fram ákveðin og í því sambandi 
gleymist þar með oft að kenna nemendum að spyrja spurninga. En að spyrja 
góðra spurninga er einmitt grundvöllur gagnrýninnar hugsunar (Aoun, 2018, 
bls. 950). Annar eiginleiki sem er mikilvægur er að börn nái færni í er 
kerfisfræðileg hugsun, en hún byggist á því að geta hugsað á heildrænan hátt 
um viðfangsefni. Í þessu sambandi er mikilvægt að þjálfa skapandi nálgun að 
lausn viðfangsefna með því að tengja saman eiginleika mismunandi fræða með 
heildrænum hætti. En það felur í sér að sjá út fyrir það sem vélar geta skilið, 
en þær geta ekki flokkað og samþætt á heildrænan hátt (Aoun, 2018, bls. 1130). 

   

4.2 Sálfræði:  námssálfræði og menntasálfræði 

Námssálfræði er fræðasvið sem horfir til þess hvernig einstaklingar læra bæði 
innan og utan kennslustofunnar og samspil einstaklingsins og umhverfisins í 
því sambandi. Þessi fræði byggja á þverfaglegum grunni margra fræðigreina 
eins og sálfræði,  félagsfræði, taugasálfræði, uppeldisfræði, atferlisfræði og 
menntunarfræða svo fátt eitt sé nefnt . Megin viðfangsefni þessa fræða er að 
finna leiðir til að ná fram sem bestum námsárangri hjá einstaklingum og er þá 
horft til einstaklingsmiðaðra þarfa í námi í því sambandi.  Í hinu flókna 
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umhverfi skólanna í dag miðar námssálfræði að því að komast að því hvernig 
hægt sé að hjálpa hverjum nemenda til þess að læra sem best og ná árangri í 
sínu námi á forsendum hvers og eins. Eins og gefur að skilja beinist vinna 
námssálfræðinga inni í skólunum að miklu leyti að því að finna þá nemendur 
sem eiga við námserfiðleika að stríða og að finna leiðir til að hjálpa þeim með 
nám sitt, þrátt fyrir að allir nemendur séu klárlega viðfangsefni 
námssálfræðinnar, jafnt afburða nemendur sem nemendur með námserfiðleika 
(Santrock, 2010, bls. 2). Námssálfræðin leitast við að horfa á nám einstaklinga 
á heildrænan hátt og byggja fræðin á vel ígrunduðum og rökstuddum 
nálgunum. Það er þessi heildræna nálgun sem leiðir allt starf í þessu sambandi, 
allt frá mikilvægi þess að kennarinn hafi góða þekkingu á þeim fræðum sem 
hann kennir til þess að hann sé meðvitaður um líðan nemenda, hafi þekkingu 
á fjölbreyttum kennsluaðferðum, þroskaferli barna og viðeigandi 
námsaðferðum og námsefni í því sambandi. Með heildrænni nálgun horfa þessi 
fræði að sama skapi til mikilvægi félagslegs þáttar í námi, jafnt sem annara 
þátta sem skapa námsumhverfið og hafa áhrif á líðan einstaklingsins í því 
sambandi (Santrock, 2010, bls. 6-7). 

Eins og Wilson og Conyers (2013, Tools For Learning and Teaching in 
the 21st Century) fjalla um í bókinni Five Big Ideas for Effective Teaching, þá 
hafa rannsóknir og kenningar á sviði námssálfræði um árangursríkar 
kennsluaðferðir og nám einstaklinga þróast mikið undanfarin ár og áratugi. En 
eins og höfundurnir tala um þá hafa áskoranir aukist samhliða í sambandi við 
það hvernig við undirbúum nemendur fyrir þá framtíð sem bíður þeirra. Flestir 
geta verið sammála um það að börn í dag séu „öðruvísi“, en það sama á við um 
þann raunveruleika sem þau búa við, hann er líka „öðruvísi“ en sá veruleiki 
sem að við miðum menntakerfið við að mestu leiti. Wilson og Conyers (2013, 
bls. 468) tala um það, að til viðbótar við hefðbundið nám varðandi læsi, skrift 
og stærðfræði sem myndi megin markmið náms barna í dag, þá þurfi börn 21. 
aldarinnar jafnframt að búa yfir færni á sviði gagnrýninnar hugsunar, lausna 
leitar og færni til að takast á við viðfangsefni í samfélagi þar sem ævilangt nám 
er nauðsynlegt og aðlögunarhæfni varðandi umhverfi sem muni taka sífelldum 
breytingum. Það gefur auga leið að námssálfræði er mikilvæg fræðigrein fyrir 
menntun barna á 21. öldinni og þeirra stóru áskoranna sem fyrir liggja í því 
sambandi. Eins og þegar hefur verið rætt þá má til dæmis nefna breytingar 
samhliða breyttum áherslum í menntunarþörfum nemenda, aukinni 
tæknivæðingu, alheimsvæðingu, breyttum nemendahóp samfara hnattrænum 
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breytingum og áskoranna sem fyrir liggja til dæmis í sambandi við þriðja 
heiminn svo fátt eitt sé nefnt.  

4.3 Taugalífeðlisfræði heilans og kennslufræði 
Framfarir á sviði taugalífeðlisfræði heilans undanfarin 40 ár hafa endurmótað 
skilning okkar á því hvernig mannsheilinn lærir. Í framhaldi af því hefur 
skapast vettvangur til þverfaglegs starfs sem byggir á taugalífeðlsifræði heilans 
og menntunarfræðum og gengur undir nokkrum nöfnum á ensku: 
Neuroeducation, Educational Neuroscience og Brain, mind and education. 
Þessi heiti mætti þýða sem taugalífeðlisfræðileg kennslufræði, kennslufræðileg 
taugalífeðlisfræði og heili, hugur og menntun.1 Í þessari nýju fræðigrein  er  
unnið að því að kortleggja heilann með vísindalegri nálgun og rannsóknum og 
beita gagnreyndum rannsóknaraðferðum við raunverulegar aðstæður í 
kennslustofunni. Hin nýja fræðigrein beitir vísindalegri nálgun í öllu starfi sínu 
hvort sem það er við rannsóknir á heilanum, við gerð námsskrár eða kennslu 
aðferða, og byggir þar með alla nálgun viðfangsefna á rannsóknarlegum 
niðurstöðum (Howard-Jones, 2014, bls. 1). 

Þetta fræðasvið vinnur að því að koma nýjustu niðurstöðum rannsókna 
á starfsemi og virkni heilans út í samfélagið í heild, og til kennara og 
skólastjórnenda. Undir þetta fellur til að mynda að leiðrétta margar almennar 
og rótgrónar ranghugmyndir og misskilning um það hvernig heilinn virki. Sem 
dæmi má nefna hinn almenna misskilning varðandi það að við notum aðeins 
um 10% heila okkar eða að hægri helmingur heilans stjórni sköpunarhæfni 
einstaklinga og sá vinstri rökhyggju (Howard-Jones, 2014, bls. 1). 

Rannsóknir á sviði taugalífeðlisfræði heilans hafa leitt í ljós mikilvægar 
uppgötvanir og er ein sú mikilvægasta í því sambandi að það sé ekki til neitt 
sem hægt sé að kalla “hinn venjulega nemanda” og að námsgeta sé ekki fyrir 
fram ákveðin eða óbreytanleg eftir ákveðinn aldur þeirra. Þess í stað sýna 
rannsóknarniðurstöður að nám er jafn einstakt fyrir einstaklinga og fingrafar 
þeirra eða erfðaefni, og hæfni heilans til að halda áfram að þróa minni sitt og 
byggingu taugatengja í því sambandi heldur áfram ævilangt.  Þessar rannsóknir 
færa rök fyrir því að það verði að teljast gróf einföldun að flokka breitt bil 
nemenda sem „klára“ eða „ekki klára“, „hæfa eða ekki hæfa“ og „venjulegra 
til óvenjulegra“. Slík aðferð endurspegli ekki rétta mynd af raunveruleikanum 

                                                   
1 (þýðing höfundar, þar sem ekki fannst íslensk þýðing) 
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og með því að flokka nemendur með þessum hætti, eins og gert er í skólum í 
dag, séum við að missa af mörgum mikilvægum eiginleikum og styrkleikum 
einstaklinga í stað þessa að rækta þá  (Sousa, 2016, bls. 27; Hinton, Fischer og 
Glennon, 2012, bls. 17). 

Samkvæmt nálgunum þessa fræðasviðs, Neuroeducation, er haft til 
grundvallar að engir tveir heilar eru eins. Heili okkar er mótaður og 
endurmótaður af áhrifum tveggja þátta í megindráttum, sem sé annars vegar 
erfðafræðilegum þætti og hins vegar reynslu og upplifunum einstaklingsins. Í 
þessu sambandi er það megin markmið þessa fræðasviðs að skilgreina vægi 
þessa þátta í námi einstaklinganna og hvort hægt sé að beita kennslufræði til 
þess að yfirvinna einstaklingsbundnar hindranir í þessu sambandi (Vargas, 
2019, bls. 1-2).   

Það er enn fremur áhugavert að rannsóknir á sviði þessa nýja fræðasviðs, 
sem sé taugalífeðlisfræði og kennslufræða, hafa sýnt að það að kenna 
nemendum um taugalífeðlisfræði heilans og eiginleika hans varðandi nám, 
getur haft jákvæð áhrif á námsárangur. Rannsókn þar sem að nemendur í 
7.bekk fengu fræðslu um það hvernig heilinn lærir og að nám breytir heilanum 
sýndi afgerandi jákvæðar niðurstöður í þessu sambandi. Nemendur sem fengu 
fræðslu um það hvernig heilinn býr til minni og hvernig hægt er að bæta við 
minni og nám einstaklinga í þessu samhengi, sýndi að nemendur í þessum 
tilraunahóp fengu mun betri niðurstöður á prófum en viðmiðunarhópur 
rannsóknarinnar sem ekki fékk þessa fræðslu (Wilson og Conyers, 2013, bls. 
2245).  

   

4.4 Hönnun:  upplýsingahönnun og 
upplifunarhönnun 

Mikið hefur verið skrifað undanfarin ár um samband hönnunar og kennslu en 
eins og Muriel Garreta-Domingo (2016, bls.2) fjallar um í grein sinni í þessu 
sambandi Designing Education: Educating Design, er það augljóst að 
kennarastarfið felst að miklu leyti í því að hanna. Í greininni talar höfundur um 
að kennarar hanni nám, kennslustundir og verkefni. Til dæmis að kennarar 
hanni leiðir til þess að innleiða tækni inn í kennslustofuna og hanni leiðir 
varðandi það hvernig eigi að ná til einstaklinga í fjölbreyttum nemendahóp. 
Garreta-Domingo segir að þrátt fyrir þessar staðreyndir líti kennarar almennt 
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ekki á sig sem eiginlega hönnuði og enn fremur að þessum þætti starfs þeirra 
sé í raun ekki gefið mikið vægi í námi þeirra. 
 Samkvæmt þeim Henriksen og Richardson (2017, bls.64) sem eru 
sérfræðingar á sviði upplifunarhönnunar náms, ættu kennarar að líta á sig sem 
hönnuði með tilliti til náms nemenda og upplifunar, að kennarar ættu að líta á 
sig sem upplifunarhönnuði náms. Þau segja að það sé hins vegar staðreynd að 
flestir kennarar líti á sjálfa sig sem framkvæmendur en ekki hönnuði á lausnum 
og upplifunum, en að það styrki kennara í starfi að gefa þessum þætti vægi og 
að líta á sjálfa sig sem hönnuði í þessu sambandi. 

Það er staðreynd að nútíma tæknivæðing hefur leitt saman hönnun og 
kennslu með nýjum og mun viðameiri hætti en áður var mögulegur. Þar spilar 
stórt hlutverk að notendaviðmót og tölvufærni einstaklinga hafa tekið 
afdrifaríkum breytingum samfara tækniframförum og tækninýjungum í 
samfélaginu (Wilson og Conyers, 2013, bls. 3135). Menntun og hönnun hafa 
skarast sem fræðigreinar og markað byrjun nýrra fræða, sem byggja á 
aðferðum notenda miðaðrar hönnunar. Veruleiki nútíma náms er sá að það 
getur farið fram hvar, hvenær og hvaðan sem er. Flest stafræn tæki er hægt að 
nýta við nám og kennslu, sem hefur fært nám og kennslu út fyrir takmarkanir 
skólastofunnar. Nám getur farið fram á rauntíma milli einstaklinga með 
beinum samskiptum eða óbeinum, með  sýndarveruleika og allt þar í milli. Sem 
hönnuðir þurfa kennarar að skilja og rannsaka upplifun náms og kennslu og 
hanna kennsluaðferðir á þeim niðurstöðum, og þar kemur þessi nýja fræðigrein 
inn (Garreta-Domingo, 2016, bls. 3). 

Í grafískri hönnun beita hönnuðir letri, litum, táknum og flokkunum á 
upplýsingum í sinni nálgun og vinna þannig með sjónrænt form samskipta og 
hafa þannig áhrif á alla þá sem taka þátt í þeim samskiptum, hvort sem að þeir 
gera það á meðvitaðan hátt eða ekki (Roberts, 2006, bls. 13). Í hönnun er unnið 
markvisst út frá þeirri þekkingu sem við höfum í dag á því hvernig augað 
skimar eftir upplýsingum sem leitað er eftir, stekkur á milli og velur úr þau 
atriði sem kunna að vera athyglisverð. Sá eiginleiki einstaklinga að leita að 
nýjum upplýsingum sem veki áhuga, flokka og velja úr, er hafður til 
grundvallar í grafískri hönnun þegar að unnið er með að miðla miklu magni 
eða flóknum upplýsingum. Með þessum hætti geta hönnuðir nýtt nýjustu 
rannsóknir, fræði og þekkingu á hegðun einstaklinga og þannig veitt þeim 
vísbendingar markvisst, með aðferðum eins og tilbrigðum í útliti á uppsetningu 
upplýsinga, til dæmis með ólíkum litum, stærðum eða hreyfingu, til þess að 
gefa til kynna hvað sé mikilvægt, eða hvar og hvernig notendur skuli ferðast 
innan tiltekins texta, gagnagrunns eða mynsturs (Lupton, 2017, bls. 19) 
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Það sem skapar hinni ungu fræðigrein um upplifunar hönnun náms 
sérstöðu er að áhersla þeirra fræða liggur á náms þættinum en ekki tólinu sjálfu. 
Eins og Garreta-Domigno (2016, bls.3) segir að þegar að við setjum áhersluna 
á námið þá gefum við kennslunni og náminu vægi og finnum lausnina út frá 
því. Námið og námsleiðin setur nemandann í brennidepil þar sem horft er á 
hvað nemandinn muni gera og hvað hann þarf til að geta klárað verkefnið.  

Að beita aðferðum notenda miðaðrar hönnunar að viðfangsefnum í námi 
og kennslu byggir á ákveðnu ferli sem má skipta í fimm skref. Fyrsta skrefið 
er að setja sig í spor þess sem hannað er fyrir til þess að skilja viðfangsefnið 
betur, í þessu sambandi þá að setja sig í spor nemandans og beita viðtalsformi 
eða vettvangsathugun. Næst er að skilgreina vandamálið, sem felst í að lýsa 
með heildrænum hætti öllum hliðum viðfangsefnisins og þar með viðhorfi 
nemandans. Þriðja er hugflæði (e. brainstorming) þar sem safnað er öllum 
mögulegum lausnum á viðfangsefni, allt frá hversdagslegri nálgun til 
ævintýralegrar nálgunar og allt þar í milli. Næst í fjórða skrefi þarf að velja 
frumgerð eða velja lausn til að skapa. Síðasta og fimmta skrefið er að reyna 
eða prófa frumgerð lausnar með nemendum til að öðlast sjónarmið á það hvað 
virkar og hvað ekki og hvað þarf að gera eða gera aftur (Henriksen og 
Richardson, 2017, bls. 61). 

4.5 Tölvutækni: fræðandi tölvuleikir — 
skemmtimennt 

Tölvu og skjámiðlar einkenna nútímasamfélög með afgerandi hætti og þar 
eyða nemendur skólanna tíma sínum utan kennslustofunnar að stórum hluta 
(Swist, Collin og McCormack, 2015, bls. 4). Það má því vel færa rök fyrir því 
að ástæða sé til þess að horfa til þess umhverfis eins og til dæmis tölvuleikja 
til þess að nálgast skilning á því hvernig nám geti eða muni eiga sér stað í 
framtíðinni (Shaffer, Squire og Gee, 2005, bls. 104-111). Fjöldi rannsókna hafa 
sýnt fram á að nám fari fram með nýjum hætti hjá nýjum kynslóðum nemenda 
og bendir flest til þess í þessu sambandi að það sé hið stöðuga áreiti stafrænna 
miðla sem hafi þessi umræddu áhrif á börn í dag (Bourgonjon, Valcke, Soetaert 
og Schellens, 2009, bls. 1145). Á sama tíma er það staðreynd að aðferðafræði 
tölvuleikja sem byggja á fræðandi efni, getur verið áhrifarík nálgun að kennslu 
og býr yfir mörgum mikilsmetnum eiginleikum eins og hreyfimyndum sem 
beita má við útskýringar á flóknu efni, einstaklingsmiðaðri nálgun, 
möguleikum til að blanda saman mörgum námsaðferðum, gagnvirkni sem 
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aðferð og því að geta gefið endurgjöf strax (Eow, Ali, Mahmud og Baki, 2010, 
bls. 46). Enn fremur hafa rannsóknir leitt í ljós að námsefni sem er leikjamiðað 
hefur mun meiri líkur á að virkja nemendur með því að fá þá til að taka þátt og 
jafnvel að fyllast keppnisskapi í því sambandi (Boeker, Andel, Vach og 
Frankenschmidt, 2013, bls. 8). Hér er þó ekki átt við það að spila eigi tölvuleiki 
í skólum og þar með sé málið leyst, heldur er átt við að horfa megi til 
aðferðanna sem notaðar eru í þessum fræðum til þess að nálgast nútíma 
nemandann og auka við möguleika þess að koma námsefninu til skila (Rice, 
2007, bls. 249). Í þessu sambandi hefur orðið til ný grein sem hefur fengið nafn 
þar sem orðunum menntun (e.education) og skemmtun (e.entertainment) hefur 
verið skeytt saman í orðið skemmtimennt (e.edutainment). Í þessu sambandi er 
átt við nám sem hefur verið sett innan ramma skemmtiefnis og byggir á 
sambandinu milli hegðunar í leik og námi. Það sem einkennir efni sem flokkast 
undir þessa skilgreiningu er að þetta efni er gjarnan sett upp með samsvarandi 
hætti og almennt á við um tölvuleiki sem ekki byggja á menntunarfræðilegum 
grunni, en þessu til viðbótar þarf efnið að uppfylla kröfur um fræðilegt efni og 
námsframvindu til viðbótar því að uppfylla væntingar um skemmtanagildi 
(Moreno-Ger, Burgos, Martinez-Ortiz, Sierra og Fernandez-Manjon, 2008, 
bls. 1). 

Það er ljóst að fram undan eru spennandi tímar á sviði tækninýjunga með 
tilliti til  menntunar og þessi tækni skapar tækifæri í kennslu sem að við eigum 
enn eftir að komast að. Tækninýjungar í dag, meðal annars á sviði sjónrænnar 
skynjunar eins og sýndarveruleika (e.virtual reality) og viðbótarveruleika 
(e.augmented reality) eru að umbylta möguleikum í kennslu til námsupplifunar 
nemenda. Þessi tækni gerir nemendum mögulegt að ferðast aftur á bak í 
tímann, til fornaldar, ferðast um himingeiminn, heimsækja söfn í mismunandi 
löndum, allt án þess að ferðast út úr kennslustofunni. Þessir möguleikar auka 
tækifæri til fjölbreyttra námsupplifana, skapa ómetanleg tækifæri til að vekja 
áhuga og hrifningu, og jafnframt skapa möguleika til þess að koma 
upplýsingum til skila með afgerandi áhrifaríkum hætti. Gott dæmi um þetta er 
Google Expeditions Pioneer Program (GEPP), sem er nýtt og brautryðjandi 
kerfi, á sviði kennslu í þessu sambandi. GEPP miðar að því að gera kennurum 
mögulegt að fara með nemendur í vettvangsferðir hvert sem er í heiminum, 
geimnum eða tímanum. Kennarar munu, með því að beita nýjustu tækni á 
þessu sviði, geta farið með nemendur sína í neðansjávar vettvangsferð og 
skoðað kóralrif eða út í geim og kannað yfirborð tunglsins eina kennslustund 
(Google Inc., 2019). Það er ljóst að þeir eiginleikar sem að nýjasta tækni hefur 
upp á að bjóða fyrir nemendur í dag munu gjörbreyta því námsumhverfi sem 
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að nemendur í dag þekkja og skapa námsupplifanir sem að við eigum í raun 
erfitt með að sjá fyrir á þessari stundu.   

4.6 Listir: listkennsla og listræn nálgun 
Á síðustu árum og áratugum hefur athygli helstu fræði- og ráðamanna beinst í 
auknum mæli að því hvað einkenni samfélög sem sýnt hafa yfirburði á sviði 
hagkerfis og jafnframt félagslegrar og einstaklingsbundinnar afkomu. 
Niðurstöður þess hafa sýnt að þessi samfélög hafa ríka sköpunar og 
hugmyndaauðgi og að þeir þættir séu metnir að verðleikum innan þeirra 
(Ferrari, Cachia og Punie, 2009, bls. 3; Shaheen, 2010, bls. 1).  Það þykir því 
augljóst að þessir eiginleikar séu verðmæt auðlynd sem mikilvægt sé að rækta 
hjá komandi kynslóðum (Sousa, 2016, bls. 6). 

Í þessu sambandi er áhugavert að skoða kennsluaðferðir listkennslu sem 
búa einmitt yfir þeim eiginleika að rækta færni á sviði sköpunar og 
hugmyndaauðgi. Þessir þættir eru jafnvel taldir vera grundvöllurinn fyrir 
frekari framförum í því tæknivædda samfélagi sem einkennir nútímann (Aoun, 
2018, bls. 174). Listkennsla fylgir annarri nálgun að námi en almennar 
námsgreinar gera að jafnaði, að kenna skapandi nálgun að viðfangsefnum fer 
eftir öðrum leiðum en almennt á við í því sambandi. Í þessum tilfellum er horft 
til námsferlisins en ekki einblínt á útkomuna eins og normið er í almennu námi. 
Aðferðir listkennslu gefa nemendum tækifæri til þess að hafa áhrif á nám sitt 
og nemendur fá tækifæri til þess að fara nýjar leiðir og nýta fjölbreytta 
möguleika, mismunandi miðla, nýjustu tækni og hvaðeina sem þeir kjósa að 
nýta sér og telja að gagnist þeim í sínu námi (Ferrari, Cachia og Punie, 2009, 
bls. 3). Jafnframt er horft til skóla og stefna sem þykja fara óhefðbundnar leiðir 
á því sviði að ýta undir skapandi nálgun að námi og lausnum á vandamálum, 
en eins og komið hefur fram eru þessir skólar gjarnan á sviði tónlistarkennslu, 
leiklistarkennslu, sjónlista, hönnunar, upplýsinga og samskipta tækni (Craft, 
Jeffrey og Leibling, 2001, bls. 16-17). Í námi sem eflir eiginleika sköpunar og 
hugmyndaauðgi er áberandi að þar er áhersla á tilraunamiðað eða 
verkefnamiðað nám, þar sem að námsupplifun nemandans er í brennidepli en 
er ekki fyrirlestrar eða próf. Nemandinn lærir með því að framkvæma, skapa 
og framkvæma undir leiðsögn kennara síns, sem metur frammistöðu 
nemandans með tilliti námsferils hans í heild (Ferrari, Cachia og Punie, 2009, 
bls. 4).  
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Allt í kringum okkur má sjá afrakstur skapandi hugsunar okkar 
mannanna. Geimferjur, byggingafræðileg afrek, viðtæki eins og snjallsímar 
ber allt vott um þennan mannlega eiginleika sem skapandi hugsun er og byrjaði 
sem hugmynd í huga einhvers skapandi einstaklings. Sköpunargáfa hefur gengt 
mikilvægu hlutverki í framförum okkar mannanna, og það er áhugavert að 
velta fyrir sér því hver útkoman getur orðið, ef við ræktum sköpun og 
hugmyndaauðgi, hjá hverjum einasta nemanda með markvissum hætti í skólum 
nútímans. 

4.7 Þverfaglegt samstarf milli fræðigreina 

Þverfagleiki er alls staðar í umhverfi okkar í dag og flestir eru á því að 
afmörkun fræðasviða muni minnka í framtíðinni og að áhersla muni í vaxandi 
mæli verða á samstarf ólíkra fræðasviða. Í grein The Guardian fjalla Callard 
og Fitzgerald (2015) um að í þessu sambandi megi sjá að sjóðir hafi undanfarin 
ár auglýst styrkveitingar til rannsókna á þessum sviðum, sem sýni áhugann og 
þörfina í samfélögum nútímans fyrir þennan eiginleika. Í því sambandi tala 
höfundar greinarinna um að á sama tíma og að samfélagið sé að gera sér grein 
fyrir mikilvægi þessa eiginleika í starfsumhverfi nútímans, þá sé flóknara að 
innleiða þennan þátt en maður gæti haldið. Það geti verið flókið að vera 
stéttlaus þegar að kemur að starfsumhverfi, og starfsumhverfi þurfi að búa yfir 
ákveðnum eiginleikum til að samstarf ólíkra stétta verði farsælt. 

Að mati Muriel Garreta-Domingo (2016, bls.1) sem er prófessor í 
þverfaglegri skörun fræðigreina á sviði menntunar, tækni og hönnunar er 
þverfagleg nálgun það sem að menntakerfið þarf á að halda til að gera það 
mögulegt að taka næsta skref til framfara á sviði menntunar. Í grein þar sem að 
hún fjallar um þessa þverfaglegu skörun talar hún um að í heimi þar sem að 
sérhæfing verður sífellt meiri og tækni í enn meiri mæli samofin okkar daglega 
lífi, ættu kennarar að starfa í nánu samstarfi sín í milli, og við sérfræðinga 
annara sviða ekki síður. En eins og að höfundurinn kemur inn á þá er mikilvægt 
að gera sér grein fyrir því að þessi nálgun þarf að byggja á ákveðnu hugarfari, 
ekki síður en rétta fólkinu. Garreta-Domingo (2016, bls.2) bendir enn fremur 
á það að uppbygging og skipulag menntastofnanna beri vott um það að 
þverfagleiki hafi ekki verið innleiddur innan þeirra. Hún bendir á það að oftast 
vinni sérfræðingar innan skólanna á einangruðum svæðum í skólunum og 
blandist oft ekki fullkomlega skólasamfélaginu. Í þessu sambandi bendir 
Garreta-Domingo á að þverfagleiki sem til dæmis tíðkist í fyrirtækjum sem 
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sinni viðfangsefnum eins og vöruþróun þar sem að sérfræðingar frá 
mismunandi fræðasviðum starfi saman, sé blöndun ólíkra fræðigreina oftast 
mun meiri en í starfsumhverfi skólanna. Að hennar mati er þetta  nálgun sem 
að skólarnir þurfa á að halda til að brúa þetta bil og auka þverfaglega samvinnu 
til þess að keyra áfram breytingar í námi. 

Tækifæri til samstarfs í tækniumhverfi nútímans eru meiri en nokkru 
sinni fyrr. Kennarar hafa möguleika á að leita til annara kennara eða 
sérfræðinga annarra fræðasviða um allan heim. Ný tækni til dæmis í formi 
netsamskipta, samfélagsmiðla eða sýndarheims (e.virtual environment) hafa 
skapað möguleika á samskiptum og samstarfi kennara, og þannig gert 
möguleika á samstarfi sérfræðinga til þess að deila reynslu og þekkingu og 
koma til skila inn í kennslustofur út um allan heim (Wilson og Conyers, 2013, 
bls. 3135). 
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5. Umræða 

Í fræðilegri samantekt ritgerðarinnar hefur verið komið víða við í leit að svari 
við rannsóknarspurningunni ásamt undirspurningum hennar. Í þessum kafla 
mun verða leitast við að svara þeim spurningum sem lagt var upp með í 
ritgerðinni en þær eru: Hvernig starfar og virkar heili barna með tilliti til náms 
á 21. öld? Í því samhengi verður það skoðað hvort það umhverfi sem börn alast 
upp í hafi áhrif á heila barna í því sambandi? Einnig verður reynt að svara því 
hvort þverfagleiki ólíkra fræðigreina geti stutt við það fjölbreytta og yfirgrips 
mikla starf sem unnið er í skólum í dag. 
 Það er ljóst að framþróun í samfélögum síðustu áratuga hefur verið 
keyrð áfram af tækni- og  alheimsvæðingu. Í þeirri framþróun hefur tækni verið 
grundvöllurinn sem og sá eiginleiki að með tækninni hefur heimurinn orðið að 
einu stóru samfélagi. Næsta framfaraskref og áskorun þarf að grundvallast á 
mannlegum eiginleikum umfram allt annað. Í því sambandi er gert ráð fyrir því 
að tölvur geti og muni taka við öllum hlutverkum samfélagsins að 
undanskildum þeim sem byggja á mannlegum eiginleikum svo sem eins og 
innsæi, sköpunargáfu og listrænni nálgun, eins og áður hefur verið nefnt.  
 Rannsóknir benda til þess að starfsumhverfi framtíðarinnar muni taka 
hröðum breytingum og að helmingur núverandi starfa úti í samfélaginu verði 
leystur af vélum og tölvum innan næstu tveggja áratuga. Það er ljóst að það 
verður ekki litið fram hjá tækninni, enda viljum við það ekki. Þess vegna þarf 
að horfa til breytinga, ekki á tækni, heldur í menntun. Tæknin hefur þegar tekið 
yfir margskonar verkefni sem hafa verið í höndum verkafólks og menntafólks 
þangað til nú, og sú þróun mun halda áfram. Þess vegna þurfum við að breyta 
menntuninni sjálfri. Menntun þarf að byggja upp reynslu og áskorun fyrir 
heilann á því sviði sem tækni getur ekki tekið við, eða sem byggir ofan á 
tæknina. Menntun í dag þarf að leggja áherslu á að kenna börnum að finna upp, 
efla sköpunarhæfni þeirra og þjálfa styrkleika sem tölvur og vélmenni geti 
almennt ekki fyllt upp í. Megin tilgangur náms þarf að innihalda skilning á 
samspili náms og mannsheilans og verður að leiða til þróunar á þroskaðri og 
sjálfstæðri tilfinningagreind. Nám framtíðarinnar þarf að fylla það stóra 
tómarúm sem tækni hefur skapað. 

Það er skoðun margra að sú hraða framþróun sem hefur átt sér stað í 
nútímasamfélögum hafi skapað ójafnvægi milli skólans og þess samfélags sem 
hann þjónar. Margir telja að skólinn glími við ofjarl sinn þegar að kemur til 
þess að keppa um tíma nemenda, og er þá til dæmis átt við á sviði samfélags 
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og afþreyingar miðla. Í þessu sambandi er mikilvægt að skólinn í dag hverfi 
frá því að setja nemendum sínum mörk og hindranir, leggi niður þau 
vinnubrögð að flokka þá og mæla með meingölluðum matstækjum. Það er 
tímabært að skólinn einblíni á að greiða leið þeirra námslega, leiti að 
styrkleikum þeirra, rækti fjölbreytileikann og taki þannig stökk í átt að 
framþróun í takt við samfélagið. Börn eru í eðli sínu áhugasöm, lærdómsfús,  
með ríka sköpunargleði og þau koma með þessa eiginleika inn í skólann. Það 
ætti að vera megin viðfangsefni hans að viðhalda þessum verðmætu 
eiginleikum hjá nemendum sínum. Í þessu samhengi er mikilvægt að beita 
einmitt þeim eiginleikum, það er að segja áhuganum, innsæinu og skapandi 
nálgun, varðandi hvernig samfélagið undirbýr og menntar næstu kynslóð fyrir 
það stóra verkefni sem fram undan er.  

Að ákveða að starfa við að kenna börnum er ákvörðun sem gera má ráð 
fyrir að sé tekin af einstaklingum sem hafi gaman af börnum, hafi áhuga á því 
hvernig börn læra og hvernig hægt sé að hjálpa þeim til þess að læra sem best. 
Það er ólíklegt að einhver fari í kennarastarfið með illan ásetning um að gera 
nemendum lífið leitt. Kennarar eru einstaklingar sem langar að snerta 
nemendur og kveikja námsáhuga. Þegar að horft er til stærri fyrirtækja á 
almennum atvinnumarkaði, sem eru af svipaðri stærðargráðu og skólarnir, þar 
sem kannski 500 einstaklingar eða fleiri starfa, má oft sjá breiðan hóp 
þverfaglegra sérfræðinga vinna saman, að sama markmiðinu. Þessir 
samstarfsmenn koma með ólíka þekkingu og færni að borðinu og er það talið 
auka líkurnar á því að sett markmið náist. Í þessu sambandi er mikilvægt að 
velta því fyrir sér hvort að aukinn þverfagleiki gæti styrkt skólastarf með sama 
hætti. 

Kennarar eru sérfræðingar í margskonar fræðum, bæði varðandi 
kennslufræði og fræðilega þekkingu almennt. Hins vegar er óraunhæft að gera 
ráð fyrir því að allir kennarar hafi þekkingu á tækninýjungum, séu færir um að 
kenna nemendum sínum á hana eða nýta hana í kennslu. Að sama skapi má 
gera ráð fyrir því að kennarar séu misjafnlega skapandi og að ekki hafi allir 
fengið þjálfun í að kenna sköpun og skapandi nálgun að viðfangsefnum. Sama 
á við um hvernig virkja á og þjálfa nemendur í heildrænni nálgun og gagnrýnni 
hugsun. Fleiri þætti mætti nefna í þessu sambandi þar sem kennarar hafa 
aðkomu að í sínu starfi eins og uppeldisfræðilega og félagslega  þætti, andlega 
líðan nemenda og heilsutengda svo fátt eitt sé nefnt.    
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Tækni 21. aldar hefur skapað mikilvægan eiginleika með tilliti til 
samstarfsmöguleika innan fyrirtækja og almennt í vinnuumhverfi í dag.  Með 
þessu hafa skapast möguleikar í starfsumhverfi kennara, óháð stað og stund, til 
samstarfs við aðra kennara eða sérfræðinga að sameiginlegu markmiði. Þannig 
geta kennarar sótt í þekkingu, þvert á fræðigreinar, fengið stuðning og bakland 
sem aldrei fyrr og aukið þannig líkur á árangursríku starfi. Á undanförnum 
áratugum hefur rannsóknum fleygt áfram um það hvernig heilinn lærir og hafa 
þessi fræði enn fremur skapað grundvöll fyrir þverfaglegu samstarfi ólíkra 
fræðigreina í því sambandi. Nýjar fræðigreinar hafa orðið til þar sem að 
þverfagleg nálgun að námi og kennslu fer fram með vísindalegri og heildrænni 
nálgun. Þessar rannsóknir og samstarf hafa enn aukið á mikilvægi þess að 
viðeigandi fræðigreinar vinni með kennurum og að niðurstöður þessa 
rannsóknastarfs skili sér inn í skólastarfið.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að heili barna í dag hefur tekið breytingum 
og hefur aðlagast því tækniumhverfi sem að börn eru umkringd frá unga aldri. 
Þessar niðurstöður sýna að heilinn lærir með öðrum hætti en hann gerði áður 
og hefur breytt virkni og starfsemi sinni til þess að mæta því mikla magni af 
örvun sem að hann verður fyrir frá umhverfi sínu. Börn hafa aðlagast þeim 
eiginleika að skipta athygli sinni hratt milli atriða og er talið líklegt að sá 
eiginleiki hafi verið þjálfaður á kostnað þess að þróa hæfni til þess að lesa og 
einbeita sér að flóknum texta. Heili barna í dag bregst sem aldrei fyrr við hinu 
óvænta og leitar að nýjungum í umhverfi sínu, finni hann það ekki missir hann 
fljótt áhuga.  

Tækifæri til þess að vekja áhuga nemenda í skólanum í dag eru þó meiri 
en nokkru sinni fyrr, ef skólinn gæti fengið lausn frá því að keppa í sífellu við 
að ná námsviðmiðum á námssviðum sem miða við hæfni fyrir löngu úrelt 
samfélagsform. Nú þegar er mögulegt að fara með nemendur í vettvangsferðir 
hvert sem er, ferðast um tímann eða til framandi staða. Hægt að beita tækni til 
dæmis á sviði viðbótarveruleika (e. augmented reality) eða sýndarveruleika (e. 
virtual reality) og fara með nemendur á vit risaeðla, ferðast upp Everestfjall 
eða inn í mannslíkamann og skoða heilann og hvernig hann starfar. Tæknin í 
dag getur gert kennslu mögulegt að bjóða upp á áhrifaríkar upplifanir sem eru 
líklegar að ná til heila barna, sem eru að leita að nýjum upplifunum og að skilja 
eftir tilfinninguna um að verða agndofa af áhuga, sem er einmitt ómetanlegur 
eiginleiki í námi. 

Það er ljóst að það eru stórar áskoranir fram undan varðandi menntun 
barna 21. aldarinnar. Með samvinnu á sviði kennslufræða og þverfaglegra 
fræðigreina sem hafa skörun við menntun barna, má færa niðurstöður 
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rannsókna inn í skólana og auka líkur þess að menntun barna sé byggð á 
vísindalega rökstuddum nálgunum, sem geti mögulega brúað það bil sem 
skapast hefur milli skólans í dag og þeirra samfélaga sem að hann þjónar.  
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6. Lokaorð 

Fræðileg samantekt ritgerðarinnar varðandi rannsóknarspurningu, markmið og 
tilgang þessa verkefnisins, er svarað með þeirri niðurstöðu að heili barna á 21. 
öld hafi breyst sem afleyðing af því að alast upp í því tæknivædda umhverfi 
sem þau eru umkringd frá unga aldri. Niðurstöðurnar færa jafnframt rök fyrir 
því að það sé ástæða til þess að nálgast það viðfangsefni að kenna börnum með 
öðrum nálgunum en tíðkast hefur til þessa.  

Eins og kemur fram í fræðilegri umfjöllun ritgerðarinna, þá lærir heili 
barna í dag með öðrum hætti en hann gerði áður og hefur breytt virkni og 
starfsemi sinni til að geta móttekið þá miklu örvun sem að hann verður fyrir 
frá umhverfi sínu. Heili barna í dag getur skipt athygli sinni hraðar en áður á 
milli mismunandi atriða og er talið líklegt að sá eiginleiki hafi verið þjálfaður 
á kostnað þess að þróa hæfni til þess að lesa og einbeita sér að flóknum texta. 
Jafnframt bregst heili barna sem aldrei fyrr við hinu óvænta, hefur mikla sækni 
í nýjungar og leitar stöðugt og ómeðvitað að nýjungum í umhverfi sínu. Finni 
heili barnsins ekki það sem hann leitar að, missir hann fljótt áhuga.  

Varðandi það markmið ritgerðarninnar að  svara því hvort þverfagleiki 
ólíkra fræðigreina geti stutt við það fjölbreytta og yfirgrips mikla starf sem 
unnið er í skólum í dag, þá sýnir samantekt á fræðilegu efni og rannsóknum, 
með þverfaglegri nálgun fræðasviða sem hafa skörun við kennslufræði, að 
aukin þekking og tækniframfarir hafa leitt til þess að fræðigreinar hafa tengst 
og nýjar orðið til á þessu sviði. Framfarir á sviði rannsókna í fræðum sem hafa 
skörun við menntunarfræði eins og til dæmis taugalífeðlisfræði heilans hafa 
endurmótað skilning okkar á því hvernig mannsheilinn lærir. Í framhaldi af því 
hefur skapast vettvangur til þverfaglegs starfs sem byggir á þverfaglegum 
grunni margra fræðigreina. Megin viðfangsefni þessa fræða er að finna leiðir 
til að ná fram sem bestum námsárangri einstaklinga og er þá horft til 
einstaklingsmiðaðra þarfa í námi í því sambandi.  Í hinu flókna umhverfi 
skólanna í dag miða þessar þverfaglegu fræðigreinar að því að finna leiðir til 
að hjálpa hverjum nemenda að læra sem best og ná árangri í sínu námi, á 
forsendum hvers og eins. Það er ljóst að rannsóknir  og rannsóknarniðurstöður 
ólíkra fræðigreina geta komið með þverfaglega nálgun inn í skólana og stutt 
við það fjölbreytta og yfirgrips mikla starf sem þar er unnið. Þverfagleiki er 
styrkleiki sem að er verðmætur í samfélagi nútímans og því má gera ráð fyrir 
því að sama eigi við í sambandi við skólana.  
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