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Yfirlýsing höfundar

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

Gísli Rafn Guðmundsson
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Ágrip

Markmið þessa verkefnis var að leitast við að svara eftirfarandi spurningu:

 Er hægt að hanna skólalóð og útivistarsvæði með áherslu á þarfir    

 heyrnarskertra? 

Gerð var athugun á umhverfi heyrnarskertra og hvernig þeir upplifa umhverfið öðruvísi en 

heyrendur. Þá var var tekið dæmi um hönnun lóðar á svæði Lýðháskólans í Ål í Noregi, 

en sá skóli er ætlaður heyrnarskertum, fjölskyldum þeirra og öðrum þeim sem nema vilja 

táknmálsfræði.  

 Skipta má verkefninu í fjóra hluta: Gagnaöflun, staðhætti, hugmyndavinnu og 

hönnunartillögu, en hönnunartillaga byggir á flokkum Patrik Grahns og tekur mið af þörfum 

heyrnarskertra. Vel gekk að hanna skólalóð og útivistarsvæði á rannsóknarsvæðinu með áherslu 

á þarfir heyrnarskerta og var það megin niðurstaða verkefnisins. Ennfremur þótti athyglisvert 

hve lítið hefur verið fjallað um heyrnarskerta og hvað þeir þarfnast og er því þörf á frekari 

rannsóknum á þessu sviði. 

Efnisorð:

Skipulagsfræði, landslagsarkitektúr, heyrnarskerðing, heyrnarleysi, skólalóð, útivistarsvæði, 

gönguleiðir, útikennsla, upplifun, upplifunargarður
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English summary

This project aims at answering the following thesis question: 

 Is it possible to design a school ground and recreational area that focuses on   

 fullfilling the needs of the deaf?

A study was made on how deaf  people experience the environment differently from the hearing. 

An example site was choosen and designed with the needs of the deaf in mind. The area was 

the premises of the   Folk High School in Ål, Norway. The school is intended both for the deaf 

and the hearing.

 The project is divided into four parts: data collection, analysis, concept and design 

proposals. The design proposal is based on both the categorization of Patrik Grahn and the needs 

for the deaf. The design of the study area, focusing on the needs of the deaf, was successfully 

completed and that was the main result of the project. Furthermore, little has been written about 

the deaf and their needs in the environment and further research in this area is needed. 

Keywords: 

planning, landscape architecture, deaf, school ground, recreational area, trails, outdoor 

teaching, detection, experience

iii



Þakkir

Leiðbeinandi, Auður Sveinsdóttir fyrir að hafa skilning og trú á þessu verkefni, einnig fyrir 

hvatningu, yfirlestur og leiðsögn.

Sveitarfélagið Ål í Noregi fyrir kort úr kortagrunni sveitarfélagsins.

Birta Kristín Helgadóttir og Sæunn Gísladóttir fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. 

Kristín Helga Gunnarsdóttir fyrir yfirlestur, góðar ábendingar um málfar og skapandi umhverfi.

Viðmælendur mínir eiga þakkir skildar, meðal annars Berglind Stefánsdóttir, Hildur 

Heimisdóttir, Hallfríður Guðmundsdóttir, Ragnhildur Gísladóttir, Regína Rögnvaldsdóttir og 

Jónína Konráðsdóttir. 

Óliver Helgi Gíslason fyrir góða lund og þolinmæði og Helga Erla Hjartardóttir fyrir að líta eftir 

honum meðan höfundur vann verkefnið.

Að lokum þakka ég ómæld tækifæri til að ferðast um skíðalönd um víða veröld og öðlast af 

þeim innblástur og andagift.  

 

iv



Formáli

Sumarið 2009 dvaldi ég í Noregi en þá varð hugmyndin að þessu verkefni til, að frumkvæði 

Berglindar Stefánsdóttur. Ég hafði kynnst syni Berglindar í lest á leið til Geilo veturinn 

áður. Berglindi kynntist ég svo í gegnum hann, en þau búa í bænum Ål í Noregi. Berglind er 

skólastjóri Lýðháskólans í Ål. Fljótlega barst í tal að ég væri við nám í umhverfisskipulagi við 

Landbúnaðarháskóla Íslands og spannst þá sú hugmynd að ég tæki að mér að skipuleggja svæði 

lýðháskólans. Hófst ég þegar handa við að kynna mér svæðið og velta fyrir mér hugmyndum 

sem þar gætu átt heima. Með tímanum öðlaðist ég aukinn áhuga á aðstæðum heyrnarskertra og 

hvernig þeir upplifa umhverfið. Mig langaði einnig til að bæta umhverfi þeirra, sérstaklega þar 

sem lóð lýðháskólans býður upp á mun betri nýtingu en er nú fyrir hendi. Haustið 2009 viðraði 

ég því hugmyndir um að taka verkefnið sem lokaverkefni til B.Sc. náms við Auði Sveinsdóttur, 

brautarstjóra Umhverfisskipulags LbhÍ, og tók hún vel í það. 

 Nú er verkefnið loks orðið að veruleika þremur árum síðar. Það má því segja að ég hafi 

gengið með verkefnið í hausnum allan þennan tíma og met ég það sem kost því sagt er að góðir 

hlutir gerist hægt. 

        Vor 2012,

 

        Gísli Rafn Guðmundsson
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1. Inngangur
Landslagsarkitektúr og skipulagsfræði spanna vítt svið og sameina margar fræðigreinar eins 

og til dæmis félagsfræði, verkfræði, formfræði og hönnun. Hönnuður á þessu sviði þarf að 

taka tillit til margra þátta, mismunandi milli verkefna. Oft og tíðum miðar hönnun á sviði 

landslagsarkitektúrs að því að koma til móts við ákveðnar þarfir fólks, hvort sem það eru óskir 

verkkaupa eða sérhæfðari þarfir, til dæmis fyrir fatlaða. Verkefni þetta fjallar um sérþarfir 

heyrnarlausra og heyrnarskertra í umhverfi utandyra. 

 Ég hafði áhuga á að kynna mér betur hvernig heyrnarskertir og heyrnarlausir upplifa 

umhverfið, og því þótti mér viðfangsefnið heillandi. Að skilja hvernig þeir skynja umhverfi 

sitt sem búa við takmarkanir skilningarvita er dýrmætt vegarnesti fyrir þá sem leggja fyrir sig 

skipulag og hönnun umhverfis og tilvistar.  Í upphafi kom upp sú umræða hvort umfjöllunarefnið 

ætti að vera um heyrnarskerta eða heyrnarlausa. Ákveðið var að fjalla um báða hópa, til þess að 

ná yfir það breiða svið sem heyrnarskerðing spannar. Í verkefninu verður orðið heyrnarskertur 

notað en með því er hér átt við bæði heyrnarskerta og heyrnarlausa. 

 Lítið er vitað um umhverfi heyrnarskertra og þarfir þessa hóps þar sem fáar rannsóknir 

liggja fyrir. Vettvangur rannsóknar á umhverfishönnun fyrir heyrnarskerta er lóð Lýðháskólans 

í Ål. Ávinningur verkefnisins er að öðlast skilning á þörfum heyrnarskertra og upplifun þeirra 

á umhverfi utan dyra. Sá skilningur getur nýst til áframhaldandi rannsókna á þörfum þeirra og 

leitt af sér markvissari umhverfishönnun fyrir heyrnarskerta. Sú aðferðarfræði sem hér er notuð 

getur einnig nýst sem grunnur í hugmyndavinnu vegna hönnunnar á öðrum svæðum fyrir fleiri 

hópa sem búa við annarskonar fötlun. 

 Fram kom í viðtali við Regínu Rögnvaldsdóttur að vinna með heyrnarskertum hafi beinst 

að sem minnstri aðgreiningu þeirra frá heyrandi einstaklingum, og kennslukerfi heyrnarskertra 

miðað að því að þeir geti verið í námi samhliða heyrandi nemendum (Regína Rögnvaldsdóttir, 

2012). Tilgangur þessa verkefnisins er þó ekki að aðgreina heyrnarskerta frá heyrendum, heldur 

finna leiðir til að efla upplifun heyrnarskertra. 

Verkefnið skiptist í fjóra hluta:

1. Í fyrsta hluta er gagnaöflun, þar sem gögn um heyrnarskerta verða sett fram, t.d.   

  aðstæður, upplifun, lög, reglugerðir og leiðbeiningar er varða hönnun umhverfis fyrir  

  heyrnarskerta. 

2. Í öðrum hluta eru settar fram greiningar á staðháttum til þess að höfundur átti sig á  

  þeim og uppbyggingu rannsóknarsvæðisins. 
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Þar sem ekki hefur verið skrifað mikið um hönnun útivistarsvæða með tilliti til heyrnarskertra 

var ljóst að um spennandi áskorun var að ræða og því var eftirfarandi rannsóknarspurning sett 

fram sem leitast var við að svara:

 Er hægt að hanna skólalóð og útivistarsvæði með áherslu á sérþarfir 

 heynarskertra?

Til að svara þessari spurningu voru sett fram þrjú skref:

 1. Athugun á hvernig heyrnarskertir eru frábrugðnir öðrum notendum útivistarsvæða.

 2. Greining á rannsóknarsvæði með þarfir heyrnarskertra í huga.

 3. Hönnunartillögur útbúnar fyrir svæðið út frá þörfum heyrnarskertra.

StaðhættirGagnaöflun Hönnunartillaga1.2. 4.

Vettvangsathugun

Landhalli

Rýmisgreining

Niðurstöður 

Skrifleg gögn

Munnleg gögn

Hugmyndaöflun

Vinsun

Hugmyndavinna
(e. Concept)

3.

Ferill

Niðurstaða

Lokaorð

Yfirlitsteikning

Mynd 1.  Verkefninu er skipt í fjóra hluta. 

1.2 Markmið

1.1 Gögn og aðferðir
Greiningar eru gerðar eftir sjónrænum athugunum en einnig eftir kenningum Kevin Lynch úr 

bókinni The Image of the City og unnar í forritunum Microstation og Illustrator. Jafnframt verða 

ákveðnar hugmyndir sýndar myndrænt og munu þær vera unnar í Photoshop, auk áðurgreindra 

forrita. Þá er myndræn framsetningu hönnunartillögu að hluta handgerð. Ritgerð er sett upp í 

forritinu InDesign. Yfirlitsmyndir og kort sem sýna landnotkun voru fengin hjá sveitarfélaginu 

3. Í þriðja hluta er fjallað um hugmyndavinnu og þann feril sem liggur að baki   

  hönnunartillögu fyrir rannsóknarsvæðið. 

4. Í fjórða og síðasta hluta er hönnunartillaga sett fram fyrir allt svæðið sem tilheyrir   

     Lýðháskólanum í Ål og nánari hönnunartillaga birt að fjórum kjarnasvæðum innan     

  rannsóknarsvæðisins. Að lokum verða niðurstöður dregnar saman, meginatriði skoðuð  

  og fjallað um þann lærdóm sem felst í niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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Vettvangsathugun Viðtöl

HugmyndaöflunVinsun

Lokatillaga

Mynd 2.  Vinnuferill verkefnis. 

Ål (e. Ål kommune) og eru þau unnin úr kortagrunni sveitarfélagsins, en höfundur vann sín 

kort að miklu leyti ofan á kort sveitarfélagsins. Athuganir á staðháttum voru gerðar í fjórum 

vettvangsferðum höfundar til Ål. 

 Við vinnslu verkefnisisns var stuðst við heimildir af netinu, munnlegar heimildir frá 

staðkunnugum á rannsóknarsvæðinu og kennsluefni úr fyrirlestrum við LbhÍ. Við hönnunartillögu 

var stuðst við hugmyndafræði úr bókinni From Concept to Form in Landscape Design eftir 

Grant W. Reid. Verkefnið var hugsað sem tilviksrannsókn, þar sem leitast var við að svara 

rannsóknarspurningu með því að máta hugmyndir og lausnir með þarfir heyrnarskertra í huga á 

landi Lýðháskólans í Ål. 

 Farið var í fjóra greiningarleiðangra á rannsóknarsvæðið. Staða þekkingar er varðar 

hönnun og skipulag útivistarsvæða fyrir heyrnarlausa var könnuð og reyndist hún mjög lítil. Því 

var leitað ráða hjá eftirfarandi aðilum: 

• Kennurum Hlíðaskóla og leikskólanum Sólborg en þar eru heyrnarlausir einstaklingar  

 meðal nemenda. 

• Ragnhildi Gísladóttur, en hún hefur rannsakað tónlistarupplifun heyrnarskertra. 

• Hallfríði Guðmundsdóttur, en hún er heyrnarskert og samnemandi höfundar við LbhÍ. 

• Starfsólk og nemendur Lýðháskólans í Ål. 

Að auki voru heimildir skoðaðar er varða hönnun og skipulag útivistarsvæða, en meðfram 

heimildavinnu var mikið skissað og hugmyndir prófaðar, mátaðar og færðar til innan 

rannsóknarsvæðisins.
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1.3 Sérstaða heyrnarskertra
Umhverfisskynjun heyrnarskertra er í raun aðeins frábrugðin heilbrigðum að því leyti að 

þeir skynja ekki hljóð jafn vel og heyrendur með eðlilega heyrn. Þannig getur heyrnarskertur 

einstaklingur ekki greint umhverfishljóð sem heyrendum finnst sjálfsagðir eins og til dæmis 

umferðarnið, fuglasöng, hvin í vindi og lækjarnið svo eitthvað sé nefnt. Að geta ekki greint 

umhverfishljóð getur skapað hættu og óöryggi hjá hinum heyrnarskerta. Þeir heyra sem dæmi 

ekki í nálægum bíl og sumir gætu átt erfiðara með að rata því þeir geta ekki treyst á umhverfishljóð 

til að staðsetja sig. Að auki er mikilvægt að huga að hljóðvist, en aukahljóð í umhverfinu geta 

truflað heyrnartæki heyrnarskertra (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 

 Í viðtali við Regínu Rögnvaldsdóttur kom fram að reynsla hennar af útiveru með 

heyrnarskertum sé sú að þeir noti sjónræn atriði í umhverfinu til að staðsetja sig, þeir taki til 

dæmis eftir smáatriðum sem heyrendur taki síður eftir (Regína Rögnvaldsdóttir, 2012). Þjálfun 

heyrnarskertra í að greina umhverfi sitt sjónrænt tengist meistaraverkefni Helenu Guttormsdóttur 

í listkennslu við Listaháskóla Íslands, en samkvæmt henni getur þjálfun í sjónrænni upplifun 

skilað sér í næmari upplifun (Helena Guttormsdóttir, 2012), sem er eflaust eitthvað sem 

heyrnarskertir kannast við. Þannig getur heyrnarskertur einstaklingur að öllum líkindum betur 

greint smáatriði og breytileika í til dæmis steinum og gróðri en heyrandi einstaklingur. Þjálfun 

í að greina umhverfið sjónrænt getur ennfremur skilað sér í auknum gæðum í daglegu lífi (Bell, 

2004). 

 Ekki eru mörg svæði utandyra hönnuð með þarfir heyrnarskertra í huga og reyndist 

erfitt að finna fræðilega umfjöllun varðandi efni verkefnisins þar sem fáar rannsóknir eða 

athuganir hafa verið gerðar sem fjalla um umhverfi þessa hóps. Hönnun fyrir þá sem hafa 

aðrar tegundir fötlunar virðist hafa fengið meira vægi. Í greininni Introduction to DEAF space 

er þó fjallað um muninn á samfélögum heyrenda og heyrnarskertra. Ímyndum okkur tvö þorp 

þar sem annars vegar eingöngu heyrendur búa og hins vegar eingöngu heyrnarskertir. Veltum 

nú upp nokkrum spurningum; Hvernig myndu umhverfi þessara tveggja þorpa breytast með 

tímanum eftir mismunandi nýtingu íbúa? Á hvaða hátt væru samskiptavenjur þessara tveggja 

hópa mismunandi? Hvernig myndu hóparnir breyta híbýlum sínum og hinu byggða umhverfi? 

Hvernig myndu þessir tveir hópar eiga samskipti, verja tíma með fjölskyldunni, stunda nám og 

svo framvegis? Heimur heyrenda er eitthvað sem flestir þekkja en í þorpi heyrnarskertra yrði ef 

til vill mikið af gluggum, opnum svæðum, útsýni og lýsingu til þess meðal annars að auðvelda 

tjáskipti með táknmáli (Gulliver, 2012) og opna fyrir hið sjónræna umhverfislæsi. 
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Höfundur kynnti sér annan lýðháskóla fyrir heyrnarskerta á Norðurlöndunum, Lýðháskólann  

í Västanvik í Svíðþjóð. Í skólanum í Västanvik er rík áhersla lögð á ræktun, svo sem ræktun 

matjurta. Skólinn sérhæfir sig í námi í táknmáli fyrir heyrendur og heyrnarskerta. Þá er skólinn 

með gott aðgengi fatlaðra og er staðsettur í umhverfi sem býður upp á fjölbreytta útivist svo sem 

skíði, gönguskíði, skauta, íshokkí, snjósleða, gönguferðir og útigrill (Västanviks folkhögskola, 

e.d.). 

 Í íslenskum skipulags- og byggingarlögum er kveðið á um að komið sé til móts við 

þarfir fatlaðra. Þó kemur þar lítið fram um þarfir heyrnarskertra, en aðeins er kveðið á um 

eftirfarandi (Skipulags og byggingarlög nr. 37/2010):     

 Samkomusalir skulu eftir því sem við á vera búnir tónmöskvakerfi eða öðru sambærilegu kerfi m.t.t.  

 heyrnarskertra.

Ennfremur kemur fram í handbók um umhverfi og byggingar (Rannsóknarstofnun 

byggingariðnaðarins, 2005):

 Merkingar og skilti eru nauðsynlegur þáttur hins byggða umhverfis. Góðar merkingar eru skýrar og  

 auðskiljanlegar. Merkingar gegna stærra hlutverki m.t.t. aðgengis en flestir huga að. Sjónskertir eiga t.d.  

 erfitt með að lesa skilti með smáum stöfum og flókinni leturgerð. Vel merkt umhverfi auðveldar einnig  

 aðgengi heyrnaskertra.

Í grunnskólalögum kemur fram að greina skuli heyrnarskertum foreldrum frá rétti þeirra til 

túlkaþjónustu (Lög um grunnskóla nr. 16/2008).

 Í norskum lögum er minnst á heyrnarlausa í kirkjulögum, en þar segir að sérstakar 

Mynd 3.  Lýðháskólinn í Västanvik (Mynd: Wikimedia Commons, 2011). 
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lausnir innandyra vegna heyrnarlausra eða annarra sérþarfa skuli ákveðnar af kónginum (Lov 

om Den norske kirke nr. 2/2011). Í grein nr. 23 í sömu lögum segir að í kirkjuráði Osló (e. 

bispedømmerådet) skuli sitja fulltrúi heyrnarlausra (Lov om Den norske kirke nr. 23/2011). 

Í leiðbeiningarriti sveitarfélagsins Randaberg í Noregi um aðgengi í þéttbýli eru eftirfarandi 

leiðbeiningar til að koma til móts við þarfir heyrnarskertra utandyra (Randaberg kommune, 

2010):

 • Veita góðar sjónrænar upplýsingar, t.d. með merkjum og merkingum

 • Tryggja góða hljóðvist án truflandi aukahljóða

Draga má saman þá þætti sem ræddir eru hér á undan og huga þarf að við hönnun útisvæðis 

fyrir heyrnarskerta í eftirfarandi liði:

• Merkja umhverfi skilmerkilega

• Góð hljóðvist

• Skapa áhugavert umhverfi með sérstaka áherslu á hið sjónræna
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2. Staðhættir
Greiningar voru gerðar til að átta sig á staðháttum, anda staðar og gæðum á landi innan 

rannsóknarsvæðis sem er lóð Lýðháskólans í Ål. Bærinn Ål er staðsettur í fjalllendi í sunnanverðu 

Noregi, miðja vegu milli Osló og Bergen. Bærinn er staðsettur í námunda við Hardangervidda, 

stærsta háfjallasvæði í norður-Evrópu en svæðið er mikið nýtt til útivistar. Ål er þó ekki þekkt 

fyrir hefðbundinn ferðamannaiðnað, heldur er það landbúnaðarhérað með frístundabyggð (e. 

hytteliv) og áherslur á útivist fyrir alla fjölskylduna. Í Ål búa 4700 manns (Ål kommune, 2007).

Mynd 4.  Lýðháskólinn í Ål er í sveitarfélaginu Ål, í um 200 km fjarlægð frá Osló, höfuðborg Noregs. 
 Unnið á kort úr kortagrunni sveitarfélagsins Ål.  

Lýðháskólinn í Ål
Ål

Str
an

da
fjo

rde
n

Farið var í fjórar vettvangsferðir til Ål:

1. Fundur með skólastjóra og hugmyndir ræddar um möguleika á skipulagningu útisvæðis í  

 landi Lýðháskólans í Ål í Hallingdal. Svæði innandyra og umhverfis byggingar skoðað. 

2. Fundur með skólastjóra og húsverði. Á fundinum var einnig túlkur og nemandi hans.  

 Svæðið var skoðað með húsverði. Erfitt var að komast um utandyra vegna snjóa og því  

 var ákveðið að skoða svæðið betur síðar. 

3. Haldinn var fundur með öllum þrjátíu starfsmönnum skólans. Túlkur var á staðnum og  

 voru hugmyndir um framtíðarnýtingu svæðisins ræddar í málstofu. Margar athugasemdir  

 komu fram um að það vantaði afþreyingu fyrir yngstu kynslóðina. Þá komu einnig fram  

 athugasemdir um að það vantaði sameiginlega afþreyingu fyrir fjölskyldur. 

2.1 Vettvangsathugun

N
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Útikennslusvæði

Gönguleiðir

Fótboltavöllur og skautasvell 

Strandblakvöllur

Stjórnun akandi umferðar
Sorpgeymslur

BaðsvæðiGróðurhús Ræktunarsvæði

Skógarhögg Opnanir í skóginum

Íþróttir

Heitur pottur

Skíðabrekka fyrir börn ca. 3-8 
Hópeflismiðstöðin

Náttúra

Fossarnir

Tjald samkomustaður

Fleiri afþreyingarmöguleika 
fyrir fjölskyldur

Spa

Opna svæðið, auka flæði 

Fleiri kofar í tengslum við 
afþreyingu

Auka möguleika fyrir lítil 
börn

Tennisvöllur
Fiskveiði í ánni
Klettaklifur

Miðlæg grillaðstaða
Skíðagöngubraut

Sauðagirðing

Leiksvæði

Lýðháskólinn í Ål

Hengibrú yfir fossinn

Skíða/gönguleiðir á korti 
Kanó

Snjóhús á veturna

Annað

Náttúruleiksvæði sem ýta undir 
skynjun í náttúrunni

Mynd 5.  Út frá þarfagreiningu með forsvarsmönnum og starfsmönnum skólans var gert hugarkort með 
öllum hugmyndum um framtíðarnýtingu lands lýðháskólans í Ål. 

2.2 Landhalli
Hæðarlíkan var unnið út frá hæðarlínum til að sýna betur þann mikla landhalla sem er á 

svæðinu (mynd 8).

Mynd 6.  Mikill halli er á austanverðu svæðinu. Mynd 7.  Hér sést hvernig svæðið hallar niður í 
átt að gildragi, en þar rennur áin Kvinda (Mynd: 
Lýðháskólinn í Ål, e.d.). 

4. Höfundur gekk ásamt staðahöldurum um svæðið og var það skoðað í þaula. Áhugaverðir  

 staðir voru skráðir, rýmismyndun kortlögð, náttúrufar og núverandi gönguleiðir   

 punktaðar niður. 
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Til Ål

Byggingar

Vegir og bílastæði

A A1

A A1

630 m

680 m

730 m

605 m

655 m

705 m

Mynd 8.  Hæðarmódel og snið sýna landhalla á rannsóknarsvæðinu. Landi hallar til austurs. Unnið af 
höfundi á kortagrunn sveitarfélagsins Ål.

2.3 Landnotkun

Á svæðinu er talsvert er af byggingum, allar í umsjá lýðháskólans í Ål (mynd 12). Um er að 

ræða skólabyggingar og heimavist, „Gamle tofta”, og „hyttur”. „Gamle tofta” nefnast gamlar 

byggingar innan svæðis sem kallast Bokketeigen. Bokketeigen er friðað sem menningarsvæði 

(e. kulturområde) vegna merkra bygginga sem standa innan svæðisins (Ål kommune, 2003). 

„Hyttur” eru norskir fjallakofar sem eru leigðir út til nemenda skólans eða þeirra sem sækja 

námskeið á vegum skólans. Starf lýðháskólans í Ål skiptist í þrjár deildir:

2.3.1 Byggingar og staðarandi

N
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Mynd 9.  Eitt smáhýsanna um vetur.

Mynd 10.  Séð í átt að skólastjórahúsi (Mynd, 
Lýðháskólinn í Ål, e.d.)

Mynd 11.  Yfirlitsmynd af svæðinu (Mynd: 
 Lýðháskólinn í Ål, e.d.).

Aðalbygging

• Uppeldismiðstöð (Leikskóli, 0-6 ára)

• Lýðháskólinn

• Námskeiðsmiðstöð

Nemendur skólans eru á öllum aldri, en skólinn er staður þar sem heyrnarskertir geta unnið 

með sína fötlun. Lýðháskólinn er hugsaður fyrir heyrnarskerta, en einnig aðstandendur 

þeirra auk annarra sem nema táknmálsfræði eða eru í túlkanámi. Uppeldismiðstöðin 

er þannig hugsuð sem aðstaða fyrir börn nemenda við skólann og þeirra sem sækja 

námskeið. Námskeiðsmiðstöðin er aðallega hugsuð fyrir námskeið tengd heyrnarskertum 

og aðstandendum þeirra, ekki síst á sviði táknmáls, en utanaðkomandi aðilar geta 

einnig leigt aðstöðuna til lengri eða skemmri tíma fyrir námskeið af öðrum toga. 

 Staðarandi (e. Genius Loci) er tilfinning og upplifun eða andrúmslofit, myndaður af 

staðbundnum sérkennum tiltekins staðar. Staðbundin sérkenni myndast í kjölfar tengingar sem 

fólk myndar við tiltekinn stað (Clifford og King, 1993). Staðarandi er mismunandi frá einum 

stað til annars, en hann myndast af öllu sem hefur áhrif á skynfæri okkar. Hvernig fólk upplifir 

staðaranda getur verið mjög breytilegt og persónubundið, en oft upplifa einstaklingar staðaranda 

sterkt þegar þeir heimsækja ákveðið svæði í fyrsta sinn (Helena Guttormsdóttir, 2012). Sem 

dæmi gætu íbúar sem búið hafa lengi á sama staðnum átt erfitt með að lýsa anda staðarins. 

Byggingar á svæðinu sem hér er til umfjöllunar bera flestar merki hins norska ,,hytte”stíls en 
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Til Ål

705

680

655

630
605

580

Mörk hönnunarsvæðis

Skólabyggingar

„Gamle tofta”

„Hyttur”

Bokketeigen (friðað svæði)

Vegir og bílastæði

Hæðarlínur

A. Aðalbygging
B. Íþróttahús, diskótek,  
    gufubað, sundlaug
C. Íbúðabygging C
D. Íbúðabygging D
E. Kennslustofur
F. Tækja-og bílageymslur

G. Matsalur
H. Smáhýsi
I. Smáhýsi
J. Íbúðir og kennslustofur
K. Íbúðir
L. Skólabygging
M. Smáhýsi
N. Smáhýsi

O. Skólastjórahús
P. Gamla stofa
Q. Reykhús
R. Smíðahús
S. Samkomuhús
T. Gamla �ós
U. Geymsla
V. Leikskóli
X. Starfsmannabygging

E

O S

Q

P

R
T

V

U

A

B
C

D

G

L

N
M

I

HH

A

J

I

X
F

Mynd 12.  Fasteignir og notkun þeirra á rannsóknarsvæði. Unnið af höfundi á kortagrunn sveitarfélagsins 
Ål út frá yfirlitskorti Lýðháskólans í Ål. 

áin Kvinda

slík hús eru úr timbri og oftast máluð í dökkbrúnum lit. Skólabyggingar eru með skásettu þaki 

og málaðar í appelsínugulum lit. Þökin eru máluð í rauðum lit. Þá er stærstur hluti svæðisins 

náttúrulegur barrskógur, en kringum byggingarnar eru tún sem bera þess merki að búskapur hafi 

verið stundaður á árum áður á svæðinu. 

N
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Til Ål

705

680

655

630
605

580

Mörk hönnunarsvæðis

Barrskógur

Laufskógur

Ræktað land

Byggingar

Vegir og bílastæði

Hæðarlínur

Byggingar

Vegir og bílastæði

Mynd 13.  Landnotkun á rannsóknarsvæði. Unnið af höfundi á kortagrunn sveitarfélagsins Ål.

Svæðið er um 20 hektarar (200 norsk mål) en mynd 13 sýnir landnotkun á rannsóknarsvæði. 

Þéttur barrskógur er áberandi sem gerir för manna erfiða um hluta svæðisins en opin svæði eru 

í kringum byggingar. Stór hluti svæðisins er hefðbundið landbúnaðarlandslag, með ræktuðum 

beitarlöndum umkringdum barrskógi. 

 Dýralíf á svæðinu er svipað og í öðrum fjallahéruðum Noregs, en þar má meðal annars 

finna elg, rauðref, heimskautaref, héra, snæhéra, íkorna, hreysiketti, og ýmsar músategundir. 

Hreindýr halda sig á hálendinu í námunda við rannsóknarsvæðið. Fuglalíf á svæðinu er einnig 

fjölbreytt  og  dæmigert  fyrir barrskógarbelti í fjalllendi, með ýmsum tegundum spörfugla og 

ránfugla (Odland, Bevanger, Fremstad, Hanssen, Reitan og  Aagaard, 2010).

 Svæðið er eins og áður hefur komið fram staðsett í fjalllendi innan kaldtempraða 

beltisins, rétt neðan skógarmarka. Samkvæmt staðkunnugum eru vetur snjóþungir og kaldir, en 

sumur svöl. Ekki er vindasamt á svæðinu (Berglind Stefánsdóttir, 2011).  

2.3.2 Náttúrufar og landnotkun

áin Kvinda

N
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2.3.3 Hópefli (e. teambygning)
Hópeflismiðstöð er staðsett í skóginum á norðanverðu svæðinu. Þar er aðstaða til leikja 

og til að grilla og koma saman, eins og myndirnar hér að neðan bera með sér (Myndir: 

Lýðháskólinn í Ål, e.d.). 
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Til Ål

Jaðar (e. Edges)

Kennileiti (e. Landmarks)

Punktar (e. Nodes)

Heildir (e. Districts):

Lokað rými (skógur)

Leiðir (e. Pahts)

Opið rými (skóglaust svæði)

Aðalbygging 
Lýðháskólans

Leikskóli

Íbúðarhús 
skólastjóra

Miðstöð 
heyrnarlausra

Foss

Foss

Hópe�ismiðstöð

2.4 Rýmisgreining
Til þess að átta sig á aðstæðum var gerð rýmisgreining í samræmi við kenningar Kevin Lynch 

(mynd 14). Samkvæmt Lynch má greina afmörkun í rými á sérhverju svæði lands, en rými 

afmarkast af láréttum brúnum. Eftirfarandi flokkar Lynch geta nýst til þess að glöggva sig á 

staðháttum (Lynch, 1960):

 1. Jaðrar (e. Edges)

 2. Leiðir (e. Paths)

 3. Kennileiti (e. Landmarks)

 4. Punktar (e. Nodes)

 5. Heildir (e. Districts)

Ofangreindir flokkar voru notaðir til rýmisgreiningar á rannsóknarsvæði. Flokkunin nýttist 

ennfremur til að koma á kort upplifun höfundar af rýmiseindum svæðisins. Skarpar brúnir 

á rannsóknarsvæði eru þar sem barrskógur mætir opnu svæði. Þær brúnir myndast þar sem 

skógurinn hefur verið höggvinn. Áberandi er aðalbygging lýðháskólans, en skólinn er þekkt 

Mynd 14.  Rýmisgreining samkvæmt kenningum Kevin Lynch. Unnið af höfundi á kortagrunn sveitar-
félagsins Ål.

N
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kennileiti innan sveitarfélagsins. Punktar geta verið minni kennileiti, þar sem eitthvað gerist eða 

þar sem fólk safnast saman. Aðferðin er gagnleg til að draga fram sérkenni svæðisins, styrkleika 

og veikleika, og nýtist sem grunnur í skipulagsvinnu. 

Svæðið býður upp á betri nýtingu en nú er, að hluta til vegna þétts skógar sem hamlar för. 

Einnig eru stór og opin svæði lítið nýtt. Þetta var ennfremur meginástæða þess að forsvarsmenn 

skólans báðu höfund að koma með hönnunartillögu um svæðið með það í huga að það gæti 

nýst betur fyrir nemendur og starsfólk. Nýta má svæðið til fjölbreyttrar náttúruupplifunar 

fyrir heyrnarskerta. Jafnframt er svæðið fjölbreytt hvað varðar sjónræna upplifun og miklir 

möguleikar á því að nýta opnanir og lokanir í skóginum til þess að mynda sjónrænan breytileika. 

Einnig er hægt að mynda mismunandi rými til að koma til móts við þarfir heyrnarskertra en sá 

hópur notar sem, fyrr segir, sjónræna skynjun einna helst við náttúruupplifun. Þá er áin með 

fossum og flúðum magnþrungin upplifun og ætti að geta nýst sem aðdráttarafl og vakið áhuga 

fólks á því að ganga ákveðna leið um svæðið. 

 Sjónræn örvun er ennfremur mikilvægasta skilningarvit heyrnarskertra þegar kemur 

að útivist og náttúruupplifun samkvæmt niðurstöðum úr viðtölum (Berglind Stefánsdóttir, 

2011). Bæta mætti við skynjun þeirra og upplifun með ýmsum aðferðum, en fjallað verður 

um það nánar í kafla 4 um hönnunartillögu. Augljóst er úr greiningu og kortlagningu  á svæði 

Lýðháskólans í Ål að möguleikar á úrbótum og endurhönnun svæðisins eru miklir og verkefnið 

því spennandi en jafnframt krefjandi fyrir höfund. 

2.5 Niðurstöður greininga
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3. Hugmyndavinna (e. Concept)

Eftirfarandi markmið voru sett fram við hönnunartillögu svæðisins:

 1. Hönnun- og skipulag sé sem náttúrulegast og varðveiti náttúrulegt umhverfi.

 2. Styrkja ber þau gæði sem fyrir eru og draga fram sérstöðu.

 3. Bæta skal aðgengi til útivistar og styrkja náttúruupplifun heyrnarskertra.

 4. Hönnun kjarnasvæða skal mæta þörfum heyrnarskertra.

Í inngangi voru sett fram þrjú skref er varða markmið verkefnisins:

 1. Athugun á hvernig heyrnarskertir eru frábrugðnir öðrum notendum útivistarsvæða.

 2. Greining á rannsóknarsvæði með þarfir heyrnarskertra í huga.

 3. Skipulagstillögur útbúnar fyrir svæðið út frá þörfum heyrnarskertra.

Í þessum kafla verða forsendur og hugmyndavinna sem grunnur að hönnunartillögu ræddar.

3.1 Möguleikar

 Ofangreind markmið eru í samhengi við þarfir heyrnarskertra, en sá hópur upplifir 

náttúruna helst sjónrænt. Að auki verður komið til móts við aðrar þarfir heyrnarlausra með 

fleiri gerðum skynjana, t.d. snertingu, hristings, tónlistar, bragðs, lyktar, og hreyfingar. Í 

raun er útivist heyrnarskertra aðeins frábrugðin heilbrigðum að því leyti að þeir heyra 

ekki hljóð í náttúrunni.

Hugtakið græðandi garðar (e. Healing Gardens) fjallar um þau græðandi áhrif sem grænt 

umhverfi hefur á manninn. Hugmyndir manna um að náttúra hafi róandi og endurnærandi 

áhrif eru þó ekki nýjar af nálinni. Aðgengi að grænu umhverfi hefur jákvæð áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu fólks, einkum með því að minnka streitu (Marcus, 2008). Í Natur og Sundhed 

er fjallað um samhengi grænna svæða með tilliti til heilsu fólks. Þar kemur fram að hátt gildi 

svæða felist einkum í því að svæðið gefi af sér sterka upplifun. Einnig segir þar meðal annars 

um ástæður þess að náttúrulegt umhverfi séu endurnærandi (Randrup, Schipperijn, Hansen, 

Jensen og Stigsdotter, 2008):

• Maðurinn er líffræðileg vera og sköpuð fyrir líf í náttúrunni.

• Í borgarumhverfinu þurfum við að flokka út upplýsingar sem við notum. Í náttúrunni  

 síast sjálfkrafa úr þær upplýsingar sem við þurfum, það er við þurfum ekki að vinna úr  

 öllu áreiti sem okkur berst. 
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Mynd 15.  Klippimynd (e. Collage) fyrir framtíðarsýn rannsóknarsvæðis. Gerð er tillaga að ýmis konar 
afþreyingu á svæðinu fyrir alla aldurshópa í samræmi við þarfagreiningu sem gerð var fyrir svæðið (kafli 
2.1). Unnið af höfundi. 

Streita getur lagast með því að hvíla sig. Þá er ekki átt við að sofa, heldur hvíla sig eða fá 

tilbreytingu frá venjubundnum athöfnum, til dæmis með því að dvelja á grænum svæðum. Í 

rannsókn Nordh, Hartig, Hagerhall og Fry (2009) voru mæld þau atriði í görðum sem hafa 

áhrif á hvíld. Atriði sem höfðu mest og sterkust áhrif reyndust eftirfarandi: gras, runnar og 

stærð svæðis. Þeim mun stærra svæði, þeim mun meiri hvíld. Þá kom í ljós að því grænna og 

náttúrulegra sem svæði var, því betra reyndist það til andlegrar hvíldar. Þá var hrifning fólks á 

görðum mæld, en aukin hrifning tengdist vatni og stærð. Að auki má nefna rannsókn Ulrichs 

(1984), en í þeirri rannsókn reyndust sjúklingar með náttúrulegt útsýni dvelja færri daga á 

sjúkrahúsi eftir aðgerð og þurftu jafnframt minna af verkjalyfjum. 

 Af þessu má draga þá ályktun að náttúruleg svæði vekji hrifningu fólks og laði fram 

andlega vellíðan og hvíld. Því verður lögð áhersla á að halda í upprunalega náttúru svæðisins 

og styrkja þau gæði sem fyrir eru. Í greiningu á staðháttum kom fram að þéttur barrskógur 

hindrar að hluta aðgengi fólks um svæðið, er einhæf og á stundum allt að ógnvekjandi upplifun 

í sjónrænni tilvist heyrnarskertra. 
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Patrik Grahn hefur rannsakað notkun fólks og upplifun þeirra af görðum og grænum svæðum 

síðan árið 1983. Á þessum rannsóknum byggir hann flokkun sem dregur fram 8 grunneiginleika 

grænna svæða og garða (Grahn, 1990):

 Stór svæði

• Hið villta.

• Hið gróskumikla og fjölskrúðuga.

• Hið víðlenda og óhefta.

• Hið friðsæla.

 Minni svæði

• Hið opna, almenna þar sem fólk mætist.

• Hið leikvæna, vettvangur ímyndunaraflsins.

• Hið skemmtilega, svæði til hátíðarhalda.

• Hið menningarlega.

Land Lýðháskólans í Ål var flokkað eftir ofangreindum flokkum og niðurstöður settar fram 

á mynd 16. Hið villta reyndist helst vera í upprunalega barrskóginum, en þar reyndist mjög 

náttúrulegt og villt yfirbragð með tilheyrandi dýralífi. Hið gróskumikla og fjölskrúðuga var 

helst að finna í skógarjöðrum, en þekkt er að skógarjaðrar hafi mikla fjölbreytni tegunda. Hið 

víðlenda og óhefta fannst ekki innan svæðisins, en höfundur telur að slík flokkun eigi frekar við 

um svæði sem standa hærra, eru stærri og þar sem skógur hindrar ekki útsýni. Hið friðsæla var 

að finna á opnu svæði við leikskólann. Hið opna og almenna þar sem fólk mætist reyndist vera 

í húsagarði og við byggingu þar sem fólk safnast saman á matartímum. Hið leikvæna, vettvang 

ímyndunaraflsins, var að finna við lækinn neðan við skólastjórahús. Hið skemmtilega, svæði til 

hátíðarhalda, var svæði framan við mötuneytisbyggingu. 

 Skólasvæðið í heild sinni er að mörgu leyti svo óskilgreint að ekkert svæði féll í flokk 

hins menningarlega þótt um menningarstofnun sé að ræða. Á svæðinu fundust sex flokkar 

Patrik Grahns af átta og gefur það hugmynd um möguleika og fjölbreytileika svæðisins sem 

er jafnframt helsti styrkur þess. Flokkar Patriks Grahn voru notaðir til grundvallar ákvörðunar 

á kjarnasvæðum á lóð Lýðháskólans í Ål (mynd 17). Það sem höfundur hefur skilgreint sem 

hið skemmtilega, svæði til hátíðahalda, verður þannig skipulagt sem samkomusvæði. Þá er 

fyrirhugað útikennslusvæði/upplifunargarður á svæðum sem flokkuðust undir hið friðsæla og 

hið leikvæna, vettvang ímyndunaraflsins. Út frá greiningum og flokkum Patrik Grahns voru 

afmörkuð fjögur svæði sem verða útfærð nánar; boltavellir, húsagarður, samkomusvæði/
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Mynd 16.  Flokkun rannsóknarsvæðis eftir flokkum Patriks Grahn. Unnið af höfundi á kort úr 
 kortagrunni sveitarfélagsins Ål. 

skíðabrekka og upplifunargarður. Þannig er samkomusvæði í námunda við matsal og hentar því 

vel til fyrir útieldhús eða grillastöðu. Íþróttasvæði er við íþróttahús, húsagarður er við heimavist 

skólans og upplifunargarður í námunda við leikskólann og nýtist því einnig sem útikennsluvæði 

fyrir yngstu börnin.
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Mynd 17.  Hugmynd (konseptmynd) af mismunandi kjarnasvæðum við skólann ásamt tillögu að helstu 
leiðum og stígum. Unnið af höfundi samkvæmt hugmyndafræði Reid (2007). 

N
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Útbúið var kort af svæði Lýðháskólans í Ål (mynd 18). Eins og kom fram í kafla 3 um 

hugmyndavinnu var ákveðið að hönnunartillaga tæki einkum til fjögurra svæða; boltavellir, 

húsagarður, aðkoma/samkomusvæði/skíðabrekka og upplifunargarður. 

 Boltavellir og aðkoma/samkomusvæði/skíðabrekka eru gerð samkvæmt óskum 

forsvarsmanna lýðháskólans eins og kom fram á hugmyndakorti (mynd 5) í kafla 2.1. Aðkoma 

og bílastæði er bætt frá því sem áður var, og komið fyrir bílastæðum fyrir fatlaða.  Í húsagarði er 

upplifun bætt með gróðri. Upplifunarsvæði er gert til að styrkja náttúruupplifun heyrnarskertra 

á svæðinu og er í samræmi við markmið 3 sem sett var fram í kafla 3.1. Einnig er gerð tillaga 

að göngustígakerfi á svæðinu. Í eftirfarandi köflum fara fram frekari útfærslur og rökstuðningur 

þess sem fram kemur á mynd 18 og hönnunartillaga útfærð frekar í formi deiliteikninga og 

tölvugerðra mynda á fjórum kjarnasvæðum.

4. Hönnunartillaga

Mynd 18.  Planmynd af hönnunarsvæði Lýðháskólans í Ål. Svæði innan rammanna verða skilgreind 
frekar í næstu köflum. Unnið af höfundi.
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4.1 Gönguleiðir
Lagt er til gönguleiðakerfi (mynd 19), í samræmi við markmið 2 og 3 sem sett voru fram í upphafi 

þessa kafla til að auka þau gæði sem fyrir eru og draga fram sérstöðu, bæta aðgengi til útivistar 

og styrkja upplifun. Leiðunum er ætlað að liggja vel í landslaginu og fara hjá áhugaverðum 

stöðum eins og t.d. fossum í ánni, fyrirhuguðu upplifunargarði og núverandi hópeflismiðstöð. 

 Unnt yrði að bæta skynjun heyrnarskertra með því að staðsetja hljóðnema við fossana 

sem sýni tölulegt gildi hljóðstyrks, en einnig með staðsetningu snertiflöts, til dæmis á handriði 

sem gæfi titringinn frá vatninu. Áhugavert gæti verið fyrir heyrnarskerta að upplifa þannig 

hávaða fossins, sem er jafnframt breytilegur eftir árstíðum og hve mikið er í ánni hverju sinni. 

Þannig gæti slíkt tæki einnig nýst til kennslu. 
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Hæðalínur
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Mynd 19.  Tillaga að gönguleiðum. Unnið af höfundi á kortagrunn sveitarfélagsins Ål. 
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Mynd 20.  sýnir klettabelti, foss og skógarbotn á svæðinu. Vatn er ávallt forvitnilegt og hefur aðdráttarafl, 
bæði fyrir heyrendur sem og heyrnarskerta.
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4.2 Aðkoma, samkomusvæði og skíðabrekka

Mynd 21.  Að grilla úti í náttúrunni á sér ríka hefð 
í Noregi og er mikilvægur hluti útivistar (Mynd: 
Lýðháskólinn í Ål, e.d.).

Aðkoma er bætt með hringlaga torgi framan við matsal skólans. Bílastæði eru stúkuð af með 

landmótun og gróðri, en 30 bílastæði verða fyrir fólksbíla og tvö rútustæði (mynd 27). 

 Á samkomusvæði er gert ráð fyrir grillsvæði, sviði og setaðstöðu undir skýli. Svið nýtist 

til viðburða, t.d. leiksýninga, tónleika, ræðuhalda og þess háttar. Í fjölmenni heyrnarskertra þar 

sem táknmál er mikið notað til tjáskipta er upphækkaður pallur eða svið mikilvægur til að allir 

geti séð táknmál þess sem kemur fram og ávarpar hópinn. 

Mynd 22.  Trjágróður getur nýst til leikja. 
Greinar Selju (Salix caprea) henta t.d. vel til 
þess að klifra í. 

Mynd 23.  Að ofan má sjá hvernig samkomusvæði gæti litið út, séð af sviðinu. Fyrir miðju er eldstæði sem 
nýtist til að grilla eða sem varðeldur. Umhverfis eldstæðið er setaðstaða undir skýli. Unnið af höfundi.
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Mynd 24.  Lítið skíðafæriband við fyrirhugaða 
 skíðabrekku.

Til að auka útivistarmöguleika fjölskyldufólks eins og kom fram í þarfagreiningu í kafla 2.1 er 

gert ráð fyrir lítilli skíðabrekku með færibandi sem flytur fólk upp brekkuna (myndir 24-25). 

Færiband hentar mjög vel við þær aðstæður sem eru á svæðinu og hentar betur en hefðbundnar 

toglyftur því auðveldara er fyrir óvana og lítil börn að nota færiband en toglyftu. Hugmyndir 

voru uppi um að staðsetja skátarólu (mynd 26) í skíðabrekku til að brekkan myndi nýtast 

bæði sumar og vetur en samkvæmt ábendingum Hallfríðar Guðmundsdóttur (2012) gæti slíkt 

tæki reynst heyrnarskertum hættulegt þar sem þeir heyra ekki þegar notandi skátarólu kemur 

aðvífandi. Halli á fyrirhugðu skíðasvæði er 1:2,5 en það er prýðilegur halli í skíðabrekku fyrir 

börn og óvana. 

Mynd 25.  Lítið skíðasvæði nýtist til leikja fyrir 
börn. 

Mynd 26.  Skátaróla eins og hér sést getur reynst hættuleg í umhverfi heyrnarskertra þar sem 
 heyrnarskertir heyra ekki þegar notandi skátarólu kemur aðvífandi.  
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Mynd 27.  Á samkomusvæði er gert ráð fyrir sviði, grillsvæði og aðstöðu til að sitja undir skýli. Þá er 
aðkoma og bílastæði hannað og skíðabrekku komið fyrir. Unnið af höfundi.
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4.3 Boltavellir
Til þess að auka möguleika til útivistar, eins og kemur fram í kafla 3.1 um markmið 

hönnunartillögu, er gert ráð fyrir boltavöllum aftan við íþróttahús. Annar boltavöllurinn verður 

með grasi og á stærð við handboltavöll (40x20 metrar) en sú stærð hentar mjög vel til ýmissa 

boltaleikja. Við norðurenda grasvallarins er gert ráð fyrir grindverki til þess að boltar rúlli síður 

niður brekku aftan við völlinn. Einnig er gert ráð fyrir strandblakvelli við hlið grasvallarins.  

Mynd 28.  Gert er ráð fyrir fótboltavelli í svipaðri stærð og handboltavöllur. Einnig er gert ráð fyrir 
blakvelli. Unnið af höfundi.
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Mynd 29.  Svæði við íþróttahús eins og það er í dag.

Mynd 30.  Hugmynd að bolta- og íþróttavöllum við Íþróttahús. Unnið af höfundi.
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4.4 Húsagarður

[Academic use only] 

Húsagarður myndast þar sem byggingar umkringja ákveðið svæði. Sá sem staddur er í slíku 

rými upplifir svokallaða rýmiskennd, það er að umhverfið haldi utan um mann. Í slíku rými 

myndast gjarnan þægindasvæði þegar miðað er við stærðargráðu manneskjunnar (mannlegan 

skala). Samkvæmt Páli Jakobi Líndal (2011) kýs fólk umhverfi sem hámarkar samtímis yfirsýn 

og möguleika á flótta. Þetta er talinn arfur frá því að maðurinn bjó í náttúrunni og þurfti að forða 

sér frá rándýrum. Rannsóknir Ashihara staðfesta þetta því þær benda til þess að fólki líði vel í 

umhverfi þar sem hæð bygginga og lengd á milli þeirra er á skalanum 1/1 til 1/4. Þegar skalinn 

er undir því finnst fólki vera þrengt að sér. Hlutfallið er fundið út með því að deila hæð bygginga 

með lengd milli þeirra (Lau og Yang, 2009). 

 Á svæðinu sem afmarkast af aðalbyggingu, íþróttahúsi og íbúðabygginngum fyrir 

nemendur (myndir 31-32) er hlutfall lengdar og hæðar bygginga mjög þægilegt, eða 1/2,5. 

Í húsagarðinum verður myndaður vísir að skrúðgarði, það er að segja gróðri bætt við til 

fegurðarauka og bekkjum komið fyrir. Gróður getur haft örvandi áhrif á skynfæri heyrnarskertra 

og örvað sjón-, lyktar- og bragðskyn. Blómstrandi gróður er fallegur á að líta og ilmar vel, en 

B B1

B B1HB
B:H=1:2,5

Mynd 31.  Hlutfall hæðar bygginga og lengdar milli 
þeirra í húsagarði Lýðháskólans í Ål. 

Mynd 32.  Séð inn í húsagarð í átt að íþróttahúsi.  
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Mynd 33.  Skipulag húsagarðs. Unnið af höfundi. 
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Mynd 34.  Séð inn í húsagarð í átt að Íþróttahúsi eins og svæðið gæti litið út samkvæmt hönnunartillögu 
höfundar. Litla myndin efst í hægra horninu sýnir sjónarhorn myndarinnar. Unnið af höfundi.

heyrnarlausir einstaklingar. Samkvæmt Hildi Heimisdóttur kennara í Hlíðaskóla (2012) vantaði 

helst eftirfarandi: Fjölbreytni í leiksvæðum og leikvöllum til dæmis pókóvöll, þrautabrautir, 

aparólur og slíkt, hjólabrettasvæði og geta gert það sem þau gera venjulega í frístundum, 

staðir til að spjalla saman og vera í skjóli fyrir leiðinlegu veðri. Fyrir heyrnarskertu börnin var 

mikilvægt að klukka væri sjáanleg, þannig að þau vissu hvenær hringt væri inn. Hildur tók 

fram að hún hefði ekki tekið eftir því að svör heyrnarlausu einstaklinganna væru að öðru leyti 

frábrugðin athugasemdum heyrandi nemenda.

Mynd 35.  Í samræmi við viðtal við Hildi Heimisdóttur (2012) er lagt til að klukka sem sést víða að verði 
staðsett ofan á aðalbyggingu skólans eins og sést á myndinni til að nemendur og starfsfólk viti hvað 
 tímanum líði. Klukkan gegnir jafnframt hlutverki kennileitis á staðnum. 
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4.5 Upplifunargarður 
Gert er ráð fyrir upplifunargarði á austurhluta svæðisins. Áhersla er lögð á mismunandi örvun 

skynfæra, en garðurinn mun nýtast bæði börnum og fullorðnum. Upplifunargarður mun 

tengjast innbyrðis með upplifunarstíg. Miðað er við að hægt verði að ganga stíginn berfættur, 

en mismunandi undirlag myndar þannig fjölbreytta tilfinningu í iljunum (mynd 36). Undirlagið 

verður myndað með t.d. tjákurli, mold, leðju, vatni, stórum steinum, trjábotni og grasi. Einnig 

felst upplifun í því að ganga gegnum mismunandi svæði innan stígsins, um vatnasvæði, trjálund, 

runna, og grasflöt. Á grasflötinni verður ennfremur hægt að fara í „skýjaleik”, en það felst í því 

að leggjast í grasið og horfa á skýin og segja frá því hvaða myndir maður sér úr þeim. 

Mynd 36.  Hægt verður að fara úr skónum og ganga berfættur á upplifunarstíg, en mismunandi undirlag 
kallar fram fjölbreytta tilfinningu í iljunum (Mynd: Barefoot hiker’s journal, 2008). 

Upplifunargarður mun einnig nýtast til útikennslu á öllum skólastigum. Útikennsla felst í því 

að flytja kennslu að einhverju leyti í sem flestum greinum út fyrir veggi skólans og tengja 

hana, með markvissum aðferðum og verkefnum, því samfélagi og náttúru sem við búum við 

og getur nýst í öllum námsgreinum (Náttúruskóli Reykjavíkur, e.d.). Ávinningur útikennslu 

er margþættur, en öll skynfæri, svo sem sjón, snerting, heyrn, lyktarskyn og athygli, örvast 

þegar nemendur vinna úti í náttúrulegu umhverfi. Norðurlöndin hafa verið framarlega í þróun 

útikennslu og sýna rannsóknir að börn sem léku sér úti á hverjum degi höfðu meiri og betri 

einbeitingu. Einnig sýndu rannsóknir í Svíþjóð að börn sem léku sér úti í  að minnsta kosti sex 

klukkustundir á dag, urðu sjaldnar veik en önnur börn (Jordet, 2003). 
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Mynd 37.  Upplifunargarður. Unnið af höfundi.
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Þekkt er að heyrnarskertir skynja tónlist í formi titrings, en hljóð myndast vegna bylgjuhreyfingar 

sem berst með loftsameindunum (Beament, 2003). Samkvæmt Ragnhildi Gísladóttur (2008) 

notast heyrnarskertir gjarnan við uppblásna blöðru sem þeir halda í fangi sér og finna titring í 

blöðrunni og skynja þannig hljóðbylgjurnar. 

 Í versluninni Sangitamiya á Klapparstíg í Reykjavík er að finna áhugavert hljóðfæri, 

sérstaklega hannað fyrir fatlaða (mynd 38). Hægt er að nema tónlist úr hljóðfærinu á marga 

vegu, til dæmis með því að sitja inni í hljóðfærinu þegar það stendur upprétt eða leggja það 

niður og leggjast ofan á hljóðfærið eða undir það. Þegar leikið er á strengi hljóðfærisins myndast 

hljóð auk tilfinnanlegs titrings í viðnum sem heyrnarskertir ættu að geta nýtt sér, en samkvæmt 

starfsmanni verslunarinnar sagðist heyrnarskertur eldri maður hafa heyrt tónbrigði sem hann 

hafði aldrei heyrt áður eftir að hafa hlýtt á hljóðfærið. 

 Útbúa mætti útihljóðfæri líku því sem til er í versluninni Sangitamiyu til nota utan dyra, 

eins konar viðarferhyrning með strengjum úr misbreiðum vírum (mynd 39). Þegar hlustandinn 

stæði inni í kassanum og leikið væri á vírana, myndi hljóðið óma í viðnum í kassanum. Þannig 

myndi hlustandinn nema hljóð, hvort sem um væri að ræða heyrandi eða heyrnarskertan 

einstakling. 

Mynd 38.  Hljóðfæri í versluninni Sangitamyia, 
sérstaklega hannað fyrir fatlaða.

Mynd 39.  Útiharpa í upplifunargarði. 
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Mynd 40.  Hljóðfæri í versluninni Sangitamyia 
sem myndar mikinn titring.

Annað hljóðfæri í Sangitamiyu er eins konar skál úr gleri sem myndar mjög sterkan titring 

þegar leikið er á hana með priki klæddu leðri (mynd 40). Útbúa mætti hljóðfæri líku þessu 

úr járnsívalningi og staðsetja barefli við það en þegar barið er á hljóðfærið myndast hljóð og 

titringur (mynd 41). 

Mynd 41.  Útitromma í upplifunargarði. 

Hægt er að ramma inn ákveðið útsýni með náttúrulegu efni af svæðinu, til dæmis viðardrumbum 

úr skóginum í því skyni að efla sjónræna upplifun, en það er eins og áður hefur komið fram það 

skynfæri sem heyrnarskertir nota einna mest til náttúrupplifunar (mynd 42).

Mynd 42.  Á upplifunarstíg verður útsýni yfir bæinn Ål innrammað með viðardrumbum úr skóginum á 
staðnum. Lýsing á upplifunarstíg getur styrkt upplifun, ekki síst í skammdeginu. Unnið af höfundi.
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Söngur skógarins er eins konar harpa skógarins, myndað úr gildum greinum sem hengdar eru 

á ramma sem festur hefur verið milli fjögurra trjástofna (mynd 43). Þegar gengið er í gegnum 

hörpuna hreyfast greinarnar og mynda hljóð og titring þegar þær slást saman. 

Mynd 43.  Söngur skógarins. 
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4.6 Gróður
Svæðið stendur í um 680 metra hæð yfir sjávarmáli. Plöntuval mótast af staðsetningu 

og veðurfari á svæðinu, en þar sem það stendur hátt er veðurfar svalara en á láglendari 

svæðum á svipaðri breiddargáðu. Því miðast plöntuval við harðgerðar tegundir sem 

þola stutt sumur, en til hliðsjónar var hafður listi (e. E-planteliste) yfir plöntur sem 

reynst hafa vel í Noregi (Planter for norsk klima, 2012). Leitast verður við að nota 

innlendar tegundir sem fyrir eru á svæðinu, en aðrar tegundir sem valdar eru sá sér ekki 

af sjálfsdáðum. Þetta er gert til þess að vernda það náttúrufar sem fyrir er á svæðinu. 

 Blómstrandi runnar munu örva skilningarvitin með ilm sínum og draga að sér fiðrildi og 

önnur skordýr. Hægt verður að tína ber af berjarunnunum, auk þess sem þeir munu draga að sér 

fugla. 

Plöntulisti:

Tegund:     Sérstakur kostur:

Lítil tré

Fjallafura (Pinus contorta)   vetrarfallegt

Gljásýrena (Syringa josikaea)   blómstrar, ilmar, greinarfegurð

Heggur (Prunus padus)   blómstrar, ber

Fjallabjörk (Betula tortuosa)   greinarfegurð, blaðfegurð

Runnar     

Spiraea (Sunnukvistur, Birkikvistur o.fl.)  blómstrar, greinarfagur, blaðfegurð

Runnamura (Potentilla fruticosa)  blómstrar

Rauðrifs (ribes spicatum)   ber, blaðfegurð

Rósir      

Hansarós (Rosa rugosa)   blómstrar, ilmar, blaðfegurð

Tré

Ilmbjörk (Betula pubescens)   greinarfegurð

Vörtubirki/Hengibjörk (Betula pendula) greinarfegurð, blaðfegurð

Selja (Salix caprea)    greinarfegurð, blaðfegurð

Blæösp (Populus tremula)   blaðfegurð

Skógarfura (Pinus sylvestris)   vetrarfallegt



47

5. Umræður og ályktanir
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum verkefnisins. Í lok kaflans er umfjöllun 

um hagnýtt gildi verkefnisins og lagðar fram tillögur að frekari rannsóknum.  

 Ekki liggja fyrir miklar rannsóknir á þörfum heyrnarskertra í umhverfi sínu, hvorki 

innan- né utandyra. Höfundur kann ekki skýringar á því, en leiða má getum að því að 

heyrnarskertir líti ekki allir á sig sem fatlaða einstaklinga og minnihlutahóp með sérþarfir í 

daglegu lífi. Það hlýtur að teljast jákvætt að heyrnarskertir reyni eftir fremsta megni að aðlaga 

sig að hefðbundnu umhverfi, en þó getur sú viðleitni orðið til þess að þörfum þessa hóps sé 

ekki mætt með fullnægjandi hætti. Það má því segja að heyrnarskerðing sé að einhverju leyti 

vanmetin fötlun. Með hækkandi meðalaldri og auknu hljóðáreiti má búast við því að fleiri 

eintaklingar muni í framtíðinni stríða við heyrnarskerðingu, og því er nauðsynlegt að samfélög 

séu meðvituð um þá fötlun sem heyrnarskerðing felur í sér. 

 Við alla hönnun í byggðu umhverfi ætti að vera auðvelt að huga að þörfum heyrnarlausra, 

til dæmis sjónlínum, staðsetningu upplýsinga hverskonar og gæta þess að opin svæði séu víða 

og að umhverfi örvi og hvetji öll skilningarvit.  

Í upphafi var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning:

 Er hægt að hanna skólalóð og útivistarsvæði með áherslu á sérþarfir 

 heynarskertra? 

Höfundar telur að hægt sé að hanna umhverfi sem hentar heyrnarskertum einstaklingum. Eins og 

fram kom í kafla 1.3 eru ýmsir þættir sem huga þarf að við hönnun útisvæðis fyrir heyrnarskerta:

• Merkja umhverfi skilmerkilega

• Góð hljóðvist

• Skapa áhugavert umhverfi með sérstaka áherslu á hið sjónræna

Rannsóknarvæðinu er skipt í fjögur kjarnasvæði; samkomusvæði, íþróttasvæði, húsagarð og 

upplifunargarð. Hönnun kjarnasvæða mætti þörfum heyrnarskertra, en að mati höfundar er 

einnig mögulegt að efla upplifun heyrnarskertra með ýmsum leiðum sem koma fram í kafla 

4. Ljóst er að með því að sérhanna umhverfi fyrir tiltekinn hóp einstaklinga getur upplifun og 

næmni annarra aukist. Heyrandi fólk nýtur þannig bættra aðstæðna þeirra heyrnaskertu með því 

að upplifa og skynja umhverfi á nýjan og skapandi hátt. 

 Í sambærilegu verkefni þar sem hugað er að þörfum heyrnarskertra ætti að vera auðvelt 

að nýta þetta verkefni sem fyrirmynd og grunn við svipaðar aðstæður á öðrum stað. Hagnýtt gildi 
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verkefnisins er ennfremur að hægt er að yfirfæra þá aðferðafræði sem hér er notuð til hönnunar 

á öðrum svæðum með þarfir ákveðins hóps í huga, svo sem aldraða eða börn. Þá er það von 

höfundar að verkefnið megi nýtast þeim sem fást við umhverfishönnun heyrnarskertra og að 

þær hugmyndir sem hér koma fram geti nýst sem grunnur að hönnun fyrir lóð Lýðháskólanns í 

Ål.

 Eins og fram kom í viðtölum í kafla 1.3 skynja heyrnarskertir umhverfi sitt mjög sterkt 

sjónrænt, og taka oft mun betur eftir sjónrænum smáatriðum í umhverfinu en heyrendur. Þetta 

leiðir hugann að því hvort við sem höfum eðlilega heyrn getum lært að horfa og upplifa náttúruna 

eins og hinir heyrnarskertu, en það gæti reynst verðugt rannsóknarefni. 
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