
Heilinn sem lærir 
 

Námsmarkmið: Að auka áhuga og skilning nemenda á starfsemi heilans. 

Námsefni: Youtube myndandið The Learning Brain og handrit. 

https://www.youtube.com/watch?v=cgLYkV689s4 

 

Lokið fyrir hljóðið, nema ef nemendur skilja ensku. Lesið textann af handritinu upphátt meðan 

nemendur horfa. 

Handrit: 

Hvernig manstu hvað leið þú átt að fara í skólann? Af hverju blikkar þú augunum án þess að þurfa að 

hugsa um það. Hvað gerir þig glaða/n, leiða/n eða hrædda/n. Það er heilinn þinn sem stjórnar þessu 

öllu og mörgu öðru. Staðreyndin er að það er heilinn sem stýrir líkama þínum og næstum öllu sem þú 

gerir. Jafnvel meðan þú sefur. 

Þegar þú ert að læra er heilinn mikilvægasti hluti líkama þíns. Vegna þess að allar hugsanir þínar, 

minningar og tilfinningar eru þar. Hér eru nokkur atriði sem við vitum um heilann: 

Meðalþyngd heilans í fullorðnum manni er tæplega 1,5 kg og lítur úr eins og grár svampur. Heilinn í 

hundi er 19 sinnum minni en heilinn í fullorðnum manni,  meðan heilinn í fíl er 4 – 5 sinnum stærri en 

mannsheilinn.  

Meðan þú ert vakandi framleiðir heilinn í þér orku sem nemur 25 vöttum, sem nægir til að kveikja á 

ljósaperu. Stærsti hluti heilans er stóri heili sem skipist í tvo helminga, einn hvoru megin í höfðinu. 

Vísindamenn vita að vinstri hlut heilans stýrir hægri hluta líkamans, en hægri hlutinn stýrir vinstri 

hluta hans.  

Þegar þú hugsar ertu að nota stóra heila. Þú notar hann til að leysa stærðfræðiþrautir, tala, teikna 

myndir,  sparka í fótbolta, ímynda þér hluti. Eiginlega til að gera allt sem þú gerir. 

Minnið þitt er í stóra heila, bæði skammtímaminni t.d. hvað þú borðaðir í gær og langtímaminni eins 

og þú manst hvernig þér leið fyrst daginn í skólanum. Stóri heili hjálpar þér líka til að velja og hafna 

eins og t.d. þegar þú ákveður að klára heimanámið þitt svo þú getir horft á sjónvarpið á eftir. 

Svo heilinn stjórnar, en mestu verðmæti hans felast í meira einn eitt hundrað billjónum heilafruma 

sem flytja skilaboð fram og til baka milli heilans og líkamans. Hver heilafruma hefur griplur sem 

tengjast öðrum frumum. Þegar þú ert að læra eitthvað þá flytjast skipaboð á milli griplanna, aftur og 

aftur. Að lokum verða til brautir á milli frumanna sem gera það að verkum að það sem þú ert að læra 

verður auðveldara og auðveldara og þú verður færari og færari.  

Manstu þegar þú varst að læra að hjóla. Í fyrstu skiptin þurfti heilinn í þér að hugsa um að stíga á 

pedalana, halda jafnvægi, halda í stýrið, fylgjast með götunni og bremsa, allt í einu. Það er flókið að 

þurfa að hugsa um alla þessa hluti í einu. En smám saman, eftir því sem þú þjálfaðist meira og 

heilafrumurnar sendu skilaboð fram og til baka, varð til braut í heilanum. Nú getur þú hjólað án þess 

að hugsa mikið um hvað þú ert að gera, vegna þess að heilafrumunum hefur tekist að búa til 

„hjólabraut“.  Það er einmitt með því að búa til svona brautir sem þú lærir og manst. Málið er að því 

meira sem þú notar heilann til að búa til svona brautir þess meira lærir þú.  

https://www.youtube.com/watch?v=cgLYkV689s4
https://www.youtube.com/watch?v=cgLYkV689s4


Heilinn er líka ábyrgur fyrir líðan og tilfinningum. Það er eðlilegt að finna margskonar tilfinningar; 

depurð, gleði, áhyggjur eða streitu. Við vitum að líðan okkar hefur mikil áhrif á það hvernig við 

lærum. Stress og kvíði getur dregið mikið úr getu okkar til að læra. Þegar okkur líður þannig sendir 

heilinn efni eins og adrenalin og kortison út í líkamann. Þessi efni breyta því fljótlega hvernig þú 

hugsar, líður og hegðar þér, sem gerir þér eftir fyrir með að hugsa skýrt eða taka á móti nýjum 

upplýsingum.  

Vísindamenn halda því fram að við lærum best þegar okkur líður vel og erum afslöppuð þá á heilinn 

auðveldast með að vinna úr upplýsingum.  

Það eru fleiri þættir sem geta haft áhrif á það hvort heilinn getur einbeitt sér og lært. Heilinn þarfnast 

vatns til að geta búið til nýja brautir svo ef líkami þinn fær ekki nægilegan vökva getur það valdið því 

að heilinn verður ekki nógu virkur. Skortur á vökva í líkamanum getur líka aukið hlutfall salts sem 

stuðlar að hækkuðum blóðþrýstingi og þar með stressi.  Líkaminn þarf líka rétt hlutföll af 

eggjahvítuefnum, fitu, grænmeti, kolvetnum og sykri til að virka vel.  

Mikilvægt er að drekka vatn og borða rétt til að hjálpa þér við að læra. Ef þú hefur ekki borðað rétt 

hefur þú vafalaust fundið fyrir því að það getur verið erfitt að einbeita sér og það getur jafnvel haft 

áhrif á hegðun þína. 

Aðrir þættir sem hafa áhrif á það hvort heilinn þinn getur starfað vel eru þreyta og hungur, kuldi og 

hiti. Langvarandi kyrrseta getur líka dregið út hæfni þinni til að einbeita þér og læra. Það er 

skynsamlegt að standa reglulega upp og hreyfa sig, það mun auka súrefni í blóðinu sem hjálpar 

heilafrumunum að búa til nýjar brautir. 

Margir trúa því að við fæðumst með ákveðna greind og höfum litla möguleika á því að verða gáfaðri. 

Þetta er ekki rétt, vegna þess að heilinn í okkur er stöðugt að búa til nýjar brautir. Staðreyndinn er að 

allir eru færir um að læra og verða greindari. Þú getur gert margt til að halda heilanum þínum 

heilbrigðum og skapa bestu mögulega aðstæður til að læra. 

Í fyrsta lagi;  Því meira sem þú notar heilann, þess öflugri verður hann.  

Ögraðu þér í náminu 

Legðu þig fram 

Settu þér markmið 

Notaðu ímyndunaraflið og svalaðu fróðleiksþorstanum 

Notaðu heilann þinn í verkefni sem krefjast einbeitingar t.d. að púsla, lesa, teikna, leika á hljóðfæri, 

fara í tölvuleika eða annað sem gefur heilanum þínum tækfæti til að þjálfast. 

Mundu að borða rétt og drekka vatn, hreyfðu þig, fáðu nægan svefn, skiptu náminu niður í lotur og 

taktu þér reglulega hlé. 

Ögraðu heilanum á ýmsa vegu. Oft er best að  læra með því að nýta fleiri en eitt skilningarvit  þ.e. 

heyrn, sjón, hendur.  

Mundu að líðan og tilfinningar hafa mikil áhrif á það hversu vel þú lærir. Það ætti ekki að reyna að 

læra nýja hluti þegar maður er stressaður. 

 

 



 

Úrvinnsla.  

Notið regluna „engar hendur upp“, gefið 30 sek. umhugsunartíma og biðjið nokkra nemendur um að 

segja frá því hvað þeim fannst um myndina. Gefið fleirum tækifæri til að bæta við ef þið teljið það 

eiga við. 

Biðjið námsfélaga að ræða eftirfarandi: 

Hvaða brautir hafa heilafrumurnar í mér búið til? 

Veljið nokkra nemendur með tilviljun og biðjið þá um að segja frá því hvað námsfélagar þeirra sögðu 

þeim. 

Setjið teikningu á heilafrumu upp á námsvegg, látið alla nemendur fá miða þar sem þeir skrifa hvaða 

brautir þá langar til að búa til í heilanum á sér. Festið miðana við teikninguna til að minna nemendur 

á.  

 

 

 


