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Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að náttúran sé betur til þess fallin en 

þéttbýli að stuðla að sálfræðilegri endurheimt og þar með að bæta heilsu og 

líðan fólks. Færri rannsóknir hafa hinsvegar beint sjónum að áhrifum 

einstakra þátta í hinu efnislega umhverfi en niðurstöður rannsókna gefa til 

kynna að tré og gras skipta máli í þessu samhengi. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að kanna áhrif hlutfalls trjáa og grass á almenningssvæðum á 

líkur þess að upplifa þar endurheimt. Þátttakendum (N = 154) voru sýndar 

49 tölvugerðar myndir af grænum almenningsvæðum þar sem hlutfalli trjáa 

og grass var kerfisbundið breytt og voru þeir beðnir um að meta myndirnar 

með tilliti til einnar af fjórum breytum; líkum á að upplifa endurheimt, 

fjarveru, hrifningu og dálæti. Niðurstöðurnar sýndu að aukið hlutfall trjáa og 

grass sýndi sterka jákvæða fylgni við líkur þess að upplifa endurheimt og að 

bæði fjarvera og hrifning miðluðu áhrifum umhverfis á líkur þess að upplifa 

endurheimt. Niðurstöðurnar gefa því vísbendingu um magn gróðurs á 

almenningssvæðum skipti máli til að þau þjóni heilsu og velferð fólks með 

sem virkustum hætti. 
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Áhrif náttúru á heilsu fólks 

Niðurstöður fjölmargra rannsókna benda til þess að náttúran hafi jákvæð áhrif á fólk 

(Velarde, Fry og Tveit, 2007). Áhrifin má meðal annars sjá í aukinni hæfni til 

einbeitingar (Berman, Jonides og Kaplan, 2008; van den Berg, Koole og van der Wulp, 

2003), lækkun blóðþrýstings og minni streitu (Hartig, Evans, Jamner, Davis og Garling, 

2003; Ulrich o.fl. 1991), aukinni hamingju og minni ýgi (Hartig, Mang og Evans, 1991) 

sem og í skjótari bata sjúklinga eftir skurðaðgerð (Ulrich, 1984).  

Til að skilja af hverju náttúran hefur svo heilsubætandi áhrif má beina sjónum að 

hugtakinu sálfræðileg endurheimt (psychological restoration) sem er regnhlífarhugtak 

yfir fjölmarga sálfræðilega og lífeðlisfræðilega ferla. Sálfræðileg endurheimt hefur verið 

skilgreind sem „endurnýjun líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar getu, sem minnkað 

hefur vegna fyrirhafnar fólks við að mæta hinum margvíslegu kröfum hversdagsins“ 

(Hartig, 2004. Þýðing Páll Jakob Líndal, 2012). Fjöldi rannsókna hefur sýnt að 

umhverfið hefur áhrif á hversu hratt og skilvirkt ferli endurheimtar verður og hafa 

niðurstöður sýnt að ólíkt umhverfi styður við ferli endurheimtar með ólíkum hætti (t.d. 

Berman o.fl. 2008; Nordh, Hartig, Hagerhall og Fry, 2009; Nordh, Chaham og Hartig, 

2011).  

 

Kenningin um endurheimta athygli 

Ofangreindar rannsóknir hafa í mörgum tilfellum byggt á kenningunni um endurheimta 

athygli (Attention restoration theory - ART) (Kaplan og Kaplan, 1989; Kaplan, 1995). 

Með vísun í verk William James frá 1892 (sjá t.d. Kaplan, 1995) gerir kenningin ráð 

fyrir að greina megi athygli fólks í tvo meginflokka; beinda athygli (directed attention) 

og ósjálfráða athygli (involuntary attention). Undir áhrifum hugmynda James gerir 

kenningin ráð fyrir að hin síðarnefnda sé sú fullkomlega áreynslulausa athygli sem fólk 

notar þegar fylgst er með hlutum og atburðum sem á einhvern hátt eru taldir spennandi 

og áhugaverðir. Hins vegar  er beind athygli sú sem fólk notar þegar einbeiting  að 

tilteknum afmörkuðum hlutum, ferlum eða verkefnum er nauðsynleg. Fer slíkt þá fram 

með því að útiloka með meðvituðum hætti önnur áreiti sem eru viðfangsefninu 

óviðkomandi.  Slík aðgerð krefst fyrirhafnar og gerir kenningin ráð fyrir að þegar fólk 

reiðir sig á beinda athygli yfir lengri tíma, dragi smám saman úr virkni þeirra ferla sem 

vinna að útilokun óviðkomandi áreita og athyglisþreyta (attentional fatigue) taki að gera 

vart við sig. Þar sem athyglisþreyta hefur áhrif á margvíslega hæfni sem fólk þarf að 
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reiða sig á í sínu daglega lífi er birtingarmynd hennar fjölþætt. Hún getur til dæmis birst 

í skorti á einbeitingu og vandkvæðum við að leysa úr verkefnum, skorti á líkamlegri getu 

til að „komast í gegnum daginn“  og vanhæfni í að veita fjölskyldu og vinum félagslegan 

stuðning. Að finna fyrir athyglisþreytu í daglegu amstri er fullkomlega eðlilegt ástand 

sem flest fólk upplifir reglulega. Það er ekki fyrr en möguleikar á því upplifa endurheimt 

verða ónógir og óreglulegir yfir lengri tíma litið að athyglisþreyta og fylgifiskar hennar 

geta farið að hafa í för með sér margvíslegar neikvæðar afleiðingar fyrir heilsu og 

velferð fólks. 

ART gerir ráð fyrir að draga megi úr athyglisþreytu ef fólk kemst í og/eða dvelur í 

umhverfi sem býr yfir fjórum endurheimtandi eiginleikum (restorative qualities); 

fjarveru (being away), hrifningu (fascination), umfangi (extent) og samþýðanleika 

umhverfis (compatibility).  Fjarvera felur í sér fjarlægð frá daglegum kröfum og 

verkefnum sem krefjast beindrar athygli. Áhrifaríkast er ef andleg og líkamleg fjarvera 

spila saman samtímis (Kaplan og Kaplan, 1989). Þó fjarvera sé nauðsynlegt skilyrði fyrir 

að fólk upplifi endurheimt í tilteknu umhverfi er hún ein og sér ekki nægjanleg. 

Kenningin gerir ráð fyrir að hrifning gegni mikilvægu hlutverki í að auka líkur á 

endurheimt en hrifning tekur til þess að í umhverfinu séu áreiti sem vekja upp áhuga og 

fanga athyglina með áreynslulausum hætti jafnframt því sem þau hvetja til ítarlegri 

skoðunar og rannsóknar á umhverfinu (Kaplan, 1995). Umfang er þriðji eiginleikinn sem 

endurheimtandi umhverfi býr yfir og vísar til þess að þar sé hægt að upplifa ákveðna 

reglu og samfellu sem aftur geti skapað tilfinningu um veru í „öðrum heimi“ en hinum 

hversdagslega. Með öðrum orðum er átt við að til að viðhalda hrifningunni fyrir lengri 

tíma séu næg áreiti í umhverfinu sem hægt er að skynja, hugsa um og upplifa og 

skipulag þeirra sé með þeim hætti að fólk skilji umhverfið og haldi þar áttum. Í fjórða 

lagi er það samþýðanleiki umhverfis sem vísar til þess að umhverfið henti þörfum, 

athöfnum og löngunum hvers og eins á hverjum tíma, það er hvort samhljómur sé á milli 

þess sem einstaklingur vill, getur eða verður að gera og þess sem umhverfið býður upp á 

(Kaplan og Kaplan, 1989). 

Fræðilega gegna þessir fjórir eiginleikar því lykilhlutverki í samspili fólks og 

umhverfis og eru forsenda þess að umhverfi geti talist endurheimtandi. Í ljósi þess  má 

líta svo á að þeir geti þjónað hlutverki miðlunarbreyta milli hins efnislega umhverfis og 

endurheimtar. Þannig má gera ráð fyrir að hið efnislega umhverfi hafi áhrif á að hvaða 
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marki fólk upplifir þessa eiginleika sem svo aftur hefur áhrif á hversu mikla endurheimt 

það upplifir.  

Í þessari rannsókn er aðeins horft til áhrifa umhverfisins á fjarveru og hrifningu og 

áhrif þeirra á endurheimt. Er þessi ráðstöfun gerð í ljósi þeirra aðferða sem notaðar eru 

og framkvæmdar rannsóknarinnar sem hvort tveggja takmarkar mjög breytileika í 

umfangi og samþýðanleika.    

 

Áhrif náttúru og  þéttbýlis á sálfræðilega endurheimt 

Fjölmargar rannsóknir sýna að náttúran ýtir undir ferli endurheimtar með skilvirkari 

hætti en þéttbýli. Í rannsókn Ulrich og félaga (1991) voru þátttakendur látnir horfa á 10 

mínútna myndband sem sýndi alvarlega slasað og blóðugt fólk sem lent hafði í 

vinnuslysum vegna ónægra varúðarráðstafana. Myndbandinu var ætlað að valda streitu 

hjá þátttakendum.  Eftir það horfðu þátttakendur í 10 mínútur á eitt meðferðarmyndband 

af sex. Meðferðarmyndböndin sýndu annaðhvort náttúru með gróðri og vatni eða 

þéttbýli sem einkenndist af umferð bíla og gangandi vegfarenda.  Til að kanna líkamlegt 

ástand þátttakenda meðan á rannsókninni stóð voru blóðþrýstingur, hjartsláttartíðni, 

leiðni í húð (þ.e. mælingar á svita) og vöðvaspenna þátttakenda mæld á 2 til 5 mínútna 

fresti. Til að meta sálfræðilegt ástand var notast við ZIPERS (Zuckerman Inventory of 

Personal Reaction; Zuckerman, 1977) þar sem þátttakendur svöruðu stuttum 

spurningalista sem kannaði hræðslu, jákvæðni, reiði/ ýgi, áhuga og dapurleika á 

kvarðanum 0 til 5.  Sálfræðilegt ástand var mælt fyrir og eftir myndbandið sem ætlað var 

að valda streitu og svo aftur eftir að þátttakendur horfðu á annaðhvort 

meðferðarmyndbandið. Niðurstöður sýndu að blóðþrýstingur lækkaði hjá þeim 

þátttakendum sem horfðu á náttúrumyndbandið meðan hann hækkaði hjá þeim sem 

horfðu á þéttbýlismyndbandið.  Áhorf á náttúrumyndbandið dró einnig mun meira úr 

húðleiðni og vöðvaspennu en áhorf á þéttbýlismyndbandið. Sálfræðilegu mælingarnar 

sýndu að áhorf á náttúrumyndbandið dró úr ýgi og hræðslu og jók jákvæðar tilfinningar 

umfram þéttbýlismyndbandið.   

Berman og félagar (2008, rannsókn 1) könnuðu áhrif náttúrulegs umhverfis á 

minnisgetu með prófi þar sem þátttakendur voru látnir hlusta á talnarunu og endurtaka 

hana svo aftur á bak.  Andleg líðan var mæld með PANAS (Positive And Negative 

Affect Schedule; Watson, Clark og Tellegen, 1988) þar sem þátttakendur mátu á 
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kvarðanum 1 til 5 hversu vel ákveðin lýsingarorð áttu við líðan þeirra. Eftir að 

þátttakendur höfðu lokið við minnisprófið voru þeir látnir leysa verkefni sem ætlað var 

að trufla minnisfestingu í skammtímaminni og valda andlegri þreytu. Að því loknu fóru 

þátttakendur annaðhvort í göngutúr út í náttúruna eða gengu um miðborgarumhverfi. 

Eftir gönguna var aftur snúið til tilraunastofunnar þar sem minnisprófið og PANAS voru 

endurtekin ásamt því að þátttakendur svöruðu spurningum um gönguferðina. 

Niðurstöður sýndu að þeir þátttakendur sem gengu í náttúrunni juku minnisgetu sína 

ólíkt þeim sem gengu í miðborgarumhverfinu. Þá sýndu niðurstöðurnar einnig að ganga í 

náttúrunni hafði jákvæðari áhrif á líðan þátttakenda en ganga í miðborgarumhverfi. 

Hartig og félagar (1991, rannsókn 2) skiptu þátttakendum í sinni rannsókn í þrjá hópa. 

Einn hópurinn fór í göngu í náttúrunni, annar hópur gekk í nokkuð þéttbyggðu verslunar- 

og skrifstofuhverfi og þriðji hópurinn dvaldi á tilraunastofunni og hafði möguleika á því 

að slaka á, lesa tímarit og/eða hlusta á útvarpið.  Niðurstöður sýndu að þeir þátttakendur 

sem gengu um í náttúrunni upplifðu marktækt meiri endurheimt að göngu lokinni en 

hinir tveir hóparnir. Endurspeglaðist það til dæmis í meiri getu til að einbeita sér að 

krefjandi verkefnum, jákvæðari tilfinningum og meiri hamingju.  

Í rannsókn Hartig og félaga (2003) komu fram svipaðar niðurstöður. Þátttakendur 

voru annaðhvort í náttúruhóp eða þéttbýlishóp.  Upplifun þátttakanda á umhverfinu var 

mæld annars vegar þegar þátttakendur voru óvirkir í umhverfinu og hins vegar þegar 

þeir voru virkir. Þannig var náttúruhópurinn fyrst beðinn um að sitja í 10 mínútur í 

herbergi þar sem þátttakandur höfðu útsýni yfir trjágróður. Á eftir fylgdi 50 mínútna 

gönguferð um náttúrulegt verndarsvæði. Í tilfelli þéttbýlishópsins var fyrst setið í 10 

mínútur í gluggalausu herbergi. Á eftir fylgdi 50 mínútna gönguferð um nokkuð 

þéttbyggt verslunar- og skrifstofuhverfi. Til að mæla breytingar á líkamlegu ástandi var 

blóðþrýstingur þátttakenda mældur á 10 mínútna fresti.  Sálrænt ástand var metið með 

ZIPERS og OHS (Overall happiness scale; Campell, Converse og Rodgers, 1976) þar 

sem þátttakendur meta hamingju sína á kvarðanum 0 (mjög óhamingjusamir) til 100 

(mjög hamingjusamir). Athyglisgeta þátttakenda var mæld með NCPCT (Necker Cube 

Pattern Control Task; sbr. Kaplan, 1995).  Um er að ræða mynd af línum sem mynda 

þrívíðan tening. Þegar horft er á teninginn í nokkra stund breytist sjónarhornið á hann, 

þannig að bakhlið kubbsins er allt í einu skynjuð sem framhlið hans og öfugt. Þetta flökt 

í skynjun á sér stað aftur og aftur þrátt fyrir að reynt sé að halda aftur af því og á sér stað 

með örari hætti eftir því sem athyglisþreytan er meiri (Kaplan, 1995). Athyglisgeta var 
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einnig mæld með því að láta þátttakendur a leita að fimm fyrirframgefnum bókstöfum í 

stafarunu. Niðurstöður sýndu að blóðþrýstingur lækkaði hjá þátttakendum sem sátu í 

herbergi með útsýni yfir tré en hækkaði hjá þeim þátttakendum sem sátu í gluggalausu 

herbergi. Mælingar í miðri náttúrugöngu sýndu einnig lækkun blóðþrýstings meðan 

blóðþrýstingur hækkaði hjá þeim sem gengu um verslunar- og skrifstofuhverfið. 

Þátttakendur í náttúruhópnum greindu frá betri almennri vellíðan og minni streitu og ýgi 

en þátttakendur í þéttbýlishópnum.  Einnig kom fram munur á milli hópanna í 

athyglisgetu mældri með Necker kubbnum. Þeir sem voru í náttúruhópnum sýndu örlitlar 

framfarir ólíkt þátttakendum í þéttbýlishóp sem stóðu sig mun verr eftir gönguna en fyrir 

hana.  Þessar niðurstöður sýna því fram að náttúran, í samanburði við þéttbýlisumhverfi, 

styður með virkari hætti við ferli sálfræðilegrar endurheimtar.   

Sá munur sem hér kemur fram í hæfni náttúru og þéttbýlis til að stuðla að endurheimt 

er á margan hátt skiljanleg. Þéttbýlinu fylgja gjarnan neikvæð áreiti eins og 

umferðahávaði, mannmergð og hræðsla við glæpi sem geta gengið á hæfni fólks til að 

bregðast við aðstæðum með skilvirkum hætti og skapa þörf fyrir endurheimt (van den 

Berg, Hartig og Staats, 2007). Á heimsvísu fer þéttbýlisumhverfi nútímans stækkandi, 

fjarlægðir milli áfangastaða aukast og fólki er sífellt gert erfiðara að viðhalda tengslum 

sínum við náttúruna (Nordh o.fl., 2009).  Það er því mikilvægt að hönnun og skipulag 

borga taki mið af því að gera íbúum auðvelt fyrir með að styrkja tengsl sín við náttúruna 

með einhverjum hætti. Ein leið í þá veru væri að sjá til að þéttbýlisbúar hefðu greiðan 

aðgang að grænum almenningssvæðum en rannsóknir á undanförnum árum hafa sýnt að 

slík svæði veita íbúum í þéttbýli ákjósanleg tækifæri til að upplifa endurheimt innan 

marka hins byggða umhverfis (t.d., Grahn og Stigsdotter, 2003). 

 

Græn svæði og áhrif hönnunar þeirra á líkur þess að upplifa endurheimt 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess fyrir heilsu fólks og vellíðan að græn svæði 

séu í grennd við heimili. Til dæmis hafa danskar rannsóknir sýnt að íbúar sem búa fjarri 

grænum svæðum eru líklegri til að vera við verri heilsu og upplifa streitu en þeir búa í 

nálægð við græn svæði (Stigsdotter o.fl., 2010;  Nielsen og Hansen, 2007).  

Kuo og Sullivan (2001) gerðu rannsókn í róstursömu borgarhverfi í Bandaríkjunum 

og sýndu niðurstöður að íbúar sem bjuggu í húsum fjarri grænum svæðum voru líklegri 

til að upplifa andlega þreytu og ýgi en þeir íbúar sem bjuggu nær grænum svæðum. Kuo 
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(2001) kannaði einnig áhrif umhverfis þessa sama borgarhverfis á skilvirkni 

(effectiveness) og viðhorf fátæks fólks til þeirra lífskjara sem það bjó við.  Íbúar sem 

bjuggu fjarri grænum svæðum töldu skilvirkni sína minni, þar sem þeir fundu fyrir meiri 

andlegri þreytu, voru neikvæðari og upplifðu vandamálin sín alvarlegri og erfiðari til 

úrlausnar en þeir sem bjuggu í nálægð við græn svæði.  

Þrátt fyrir að niðurstöður hafi sýnt fram á mikilvægi grænna almenningssvæða í 

þéttbýli til að bæta heilsu fólks og vellíðan, þá er mikilvægt að gæta að því að græn 

svæði eru misvel til þess fallin að  stuðla að endurheimt og þó svæði teljist græn 

samkvæmt borgarskipulagi eru sum þeirra aldrei nýtt af almenningi (Stigsdotter, 2004).  

Grahn og Stigsdotter (2010) könnuðu hvers vegna sum græn svæði eru líklegri til að 

stuðla að endurheimt en önnur.  Niðurstöður sýndu að gróður og afmörkuð svæði sem 

veittu aðstöðu til að slaka á og fylgjast með öðru fólki (refuge) drógu úr streitu hjá 

einstaklingum og juku líkur þess að upplifa endurheimt.  

Nordh og félagar (2009) könnuðu áhrif hönnunar smágarða (pocket gardens) í 

Skandinavíu á líkur þess að upplifa þar endurheimt. Þátttakendum voru sýndar 74 

ljósmyndir af görðunum og voru þeir beðnir um að meta líkur þess að þeir myndu 

upplifa þar endurheimt ef þeir fengju hlé í vinnunni.  Ljósmyndirnar sem metnar voru 

sýndu græn svæði þar sem ólíkt  hlutfall grass, trjáa, runna, blómstrandi blóma, 

harðlendis (steypt gangstétt eða gata) og vatns var að finna. Einnig voru garðarnir  

misstórir, þó enginn stærri en 3000 m
2
. Matið fór þannig fram að þátttakendur mátu á 

kvarðanum 0 (algjörlega ósammála) til 10 (algjörlega sammála) hversu ósammála eða 

sammála þeir voru staðhæfingu sem birtist fyrir ofan hverja ljósmynd. Niðurstöður 

sýndu að stærð garðs, hlutfall grass, trjáa og runna sýndu jákvæða fylgni við mat fólks á 

líkum þess að upplifa á endurheimt á svæðinu. Þá sýndu niðurstöðurnar einnig að ef  

hrifningu og fjarveru var bætt inn sem miðlunarbreytum inn í líkanið, miðluðu þær 

sambandinu milli hins efnislega umhverfis og líka þess að upplifa endurheimt á 

viðkomandi svæði. Niðurstöðurnar sýndu að eftir því sem hlutfall trjáa, runna og grass 

jókst því líklegri þótti garðurinn til að stuðla að endurheimt.  Niðurstöðurnar sýndu 

einnig að tilfinning um að vera fjarri daglegum skyldum og amstri og að umhverfið hafi 

upp á jákvæð og áhugaverð áreiti að bjóða eru mikilvægar forsendur í mati fólks á því 

hvort tiltekið umhverfi sé líklegt til að stuðla að endurheimt.  

Svipaðar niðurstöður fengust í rannsókn Nordh og félaga (2011) þar sem skoðað var 

hvaða þættir í umhverfi smágarða þóttu mikilvægastir að mati þátttakenda til að auka 
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löngun þeirra í að setjast niður og slaka á ef þeir væru andlega þreyttir.  Þeir þættir sem 

voru skoðaðir voru hlutfall grass, runna, trjáa, blómabeða, vatns og fjöldi gesta í 

garðinum.  Rannsóknin fór fram á netinu en í stað þess að meta ljósmyndir eins og 

Nordh og félagar (2009) voru mismunandi hlutföll þáttanna pöruð saman með skriflegri 

lýsingu. Tvær og tvær lýsingar birtust í einu og áttu þátttakendur að velja á milli þeirra. 

Lýsingarnar voru til dæmis „engin tré“, „nokkur tré“ eða „mikið af trjám“. Eins var gert 

með aðra þætti sem skoðaðir voru.  Samsetning eins garðs gat þá verið til dæmis „engin 

tré“, „nokkrir runnar“, „ekkert fólk“ og „blómabeð“. Niðurstöður sýndu að fólk mat gras 

sem mikilvægasta þáttinn sem garður þyrfti að hafa til að auka líkur á að viðkomandi 

langaði að setjast niður og slaka þar á.  Næst á eftir komu tré og fjöldi fólks í garðinum.   

Nordh og Ostby (2013) notuðu sama myndasafn og Nordh og félagar (2009). 

Þátttakendur mátu 74 myndir af smágörðum með tilliti til líka þess að upplifa þar 

endurheimt.  Ennfremur var kannað hvaða hreyfingu eða tómstundir (activity) 

þátttakendur sáu fyrir sér að hægt væri að stunda í hverjum garði fyrir sig.  Áður en 

þátttakendur mátu myndirnar á tölvuskjá voru þeir beðnir um að ímynda sér að þeir væru 

á göngu í stórri borg og andlega þreyttir í leit að stað til að setjast niður og hvíla sig í 

stutta stund.  Umhverfið á myndunum var metið á kvarðanum 0 til 10 þar sem hærri tala 

gaf til kynna auknar líkur á að þátttakandi fyndi hjá sér þörf að setjast þar niður og slaka 

á. Ýmsir þættir voru kannaðir og var þeim skipt í fjóra flokka; náttúra, hönnun, 

umhverfið í kringum garðinn og umsjón garðs eða hversu vel garðurinn var hirtur 

(management). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hlutfall grass, blóma, vatns og 

trjáa og runna höfðu stekra jákvæða fylgni við líkur þess að upplifa endurheimt í tilteknu 

umhverfi en þessir þættir eru allir í náttúruflokknum.  Þannig virtist magn gróðurs skipta 

miklu máli í mati þátttakenda og jafnvel meira máli en hönnun garðsins sem var í 12. 

sæti af þeim 16 þáttum sem skoðaðir voru.  Þær tómstundir sem fólki fannst umhverfi 

garðanna henta best í voru afslöppun og heimspekilegar hugsanir, lestur og neysla matar 

og drykkjar.   

Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að fjöldi trjáa og magn grass í 

umhverfinu eru mikilvægir þættir til að auka líkur á.  Enn skortir þó ítarlegri þekkingu á 

því hvaða magn trjáa og grass eru líklegust til að auka líkur á endurheimt en fyrri 

rannsóknir hafa einungis skipt hlutfalli gróðurs gróflega upp, sbr. skiptingu í Nordh og 

Ostby (2013) þar sem skiptingin var ekkert/lítið, miðlungsmikið og mikið.  
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Tilgangur rannsóknar og tilgátur.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna áhrif hlutfalls trjáa og grass í umhverfinu  á  

líkur þess að upplifa þar endurheimt. Í rannsókninni er hlutfalli beggja breyta stýrt með 

kerfisbundum hætti með hjálp myndvinnsluforrits.  Óháðir hópar þátttakanda mátu hver 

um sig 49 myndir einungis á einni af eftirfarandi breytum;  líkur þess að upplifa 

endurheimt, fjarveru, hrifningu og dálæti. Tilgangur þessarar nálgunar var að minnka 

kröfur rannsóknarinnar á hvern þátttakanda en einnig að hindra að mat þátttakenda á 

einni breytu litaði mat þeirra á annarri.  Meðaltal byggt á mati hvers hóps var svo 

reiknað fyrir hverja mynd og það nýtt í gagnavinnslu. Á grunni þeirra kenninga og 

niðurstaðna vísindalegra rannsókna sem vísað er til hér á undan eru hér settar fram þær 

tilgátur að 1) aukið hlutfall trjáa og 2) aukið hlutfall grass hafi jákvæð áhrif á líkur þess 

að fólk upplifi endurheimt.  Einnig eru settar fram þær tilgátur að 3) fjarvera miðli 

áhrifum a) trjáa og b) grass á líkur þess að fólk upplifi endurheimt og að 4) hrifning 

miðli áhrifum a) trjáa og b) grass á líkur þess að fólk  upplifi endurheimt.
 1

 Með öðrum 

orðum er gert ráð fyrir að aukið hlutfall trjáa og grass hafi jákvæð áhrif á líkur þess að 

fólk upplifi endurheimt með óbeinum hætti í gegnum fjarveru annars vegar og hrifningu 

hinsvegar. Það er að aukið hlutfall þessara fulltrúa náttúrunnar á tilteknu svæði auki 

tilfinningu fólks um fjarveru frá daglegum amstri og kröfum annars vegar og hinsvegar 

að þeir fangi áreynslulausa athygli fólks sem svo aftur auki líkur á að þar sé hægt að 

upplifa sálfræðilega endurheimt.  

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru fengnir með snjóboltaúrtaki sem var valið af hentugleika.  Póstur var 

sendur út á vini og vandamenn rannsakanda á samskiptavefnum Facebook og þeir beðnir 

um að taka þátt í rannsókninni.  Einnig voru þátttakendur beðnir um að áframsenda 

                                                      

 

 

 

1
 Miðlunaráhrif fjarveru og hrifningar á líkur á endurheimt voru skoðuð en tilgátum 

sem tilgreina miðlunarbreytur er ætlað að kanna meira en áhrif frumbreytunnar X á 

fylgibreytuna Y þar sem þær skoða einnig áhrif miðlunarbreytna M (mediators) á 

samband X og Y (sjá skýringamynd í viðauka 1). Tilgátur sem innihalda 

miðlunarbreytur reyna því að skýra einnig hvernig og hvers vegna áhrif X á Y eru 

tilkomin.   
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þátttökubeiðni á sína vini. Alls tóku 154 einstaklingar þátt í rannsókninni,  119 konur og 

35 karlar.  Meðalaldur þátttakenda var 33,8 ár (Sf = 9,7), sá elsti 68 ára og sá yngsti 16 

ára. 

Áreiti  

Ljósmyndir:  Undirbúningur fyrir gerð þeirra áreita sem sýnd voru í rannsókninni fól í 

sér að ljósmyndir voru teknar af opnum grænum almenningssvæðum innan Reykjavíkur 

í júní 2012. Flestar myndirnar voru teknar í Grasagarði Reykjavíkur en aðrar á öðrum 

grænum almenningssvæðum innan borgarmarkanna. Allar myndirnar voru teknar sama 

daginn milli kl. 11 og 13. Til myndatöku var valinn dagur þar sem himinn var skýjaður 

til að forðast mætti skuggavarp sem mögulega gæti kallað fram áhrif sem ekki voru til 

skoðunar í rannsókninni.  Þá var þess einnig gætt að lágmarka önnur sjónræn áreiti í 

umhverfinu sem voru ekki til skoðunar en gætu haft áhrif á mat þátttakanda, s.s. fólk, 

dýr og blóm.  

Ljósmyndirnar voru svo nýttar sem grunnur við tölvuvinnslu 49 samsettra mynda þar 

sem hlutfalli trjáa og grass var stjórnað með hjálp Photoshop CS 5.1 (sjá myndir 4 og 5 í 

viðauka 2).  Hlutfall trjáa á hverri mynd fór stigvaxandi frá 5% upp í 35%. Hlutfall grass 

sem þakti grunnyfirborð svæðanna á myndunum fór stigvaxandi frá 10% upp í 40% en 

til jafns dró úr hlutfalli malar sem yfirborðslags. Á heildina litið spannaði hlutfall 

gróðurs á hverri mynd því frá 15% (10% gras og 5% tré) upp í 75% (40% gras og 35% 

tré).   

Til að ákvarða hlutföll  gróðurs á hverri mynd var rúðunet lagt yfir hverja mynd (21 x 

32 reitir) og var talinn fjöldi reita sem gróðurinn fyllti út í. Þeir reitir sem innihéldu 

gróður að hluta til voru lagðir saman og taldir sem heill reitur, til dæmis voru tveir hálfir 

reitir taldir sem einn heill reitur. Við talninguna var gengið út frá skynjuðum reitum, það 

er að segja ef skynreynsla rannsakanda gaf til kynna að á bakvið trén á myndinni væri 

gras var innihald þeirra reita talið sem gras (sbr. Nordh o.fl., 2009).  

Lögð var áhersla á að rýmisskynjun þátttakanda væri með sambærilegum hætti á 

öllum myndum, meðal annars með því að hafa hæð myndavélar og stefnu linsu eins í 

öllum tilfellum sem og að fjarlægð milli myndatökumanns og trjáa væri alltaf nokkurn 

veginn sú sama.  Ekki var tekið tillit til staðsetningar gróðurs í rýminu, það er hvort hann 

lenti vinstra megin, hægra megin eða á miðri mynd. Ekki var heldur tekið tillit til stærðar 

og tegunda trjáa.   
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Mælitæki 

Útbúnir voru fjórir spurningalistar sem hver um sig mat eina af þeim fjórum breytum 

sem til skoðunar voru í rannsókninni, það er fjarveru, hrifningu, líkur á að upplifa 

endurheimt og dálæti.  

Endurheimt: Í þeim spurningalista sem kannaði líkur þess að upplifa endurheimt 

(restoration likelihood) var staðhæfingin „Ef ég væri andlega þreytt(ur) og ætti erfitt 

með að einbeita mér vegna mikils álags til dæmis í vinnu eða skóla þá myndi umhverfi 

eins og þetta hjálpa mér að slaka á og safna orku“.  

Hrifning: Í spurningalistanum sem kannaði hrifningu (fascination) var staðhæfingin 

„Í umhverfi sem þessu er hægt að kanna og uppgötva svo margt“. 

Fjarvera: Í spurningalistanum sem kannaði fjarveru (being away) var staðhæfingin 

„Að dvelja í umhverfi sem þessu gefur mér hvíld frá hversdagslegri rútínu“. 

Dálæti: Í spurningalistanum sem kannaði dálæti (preference) var staðhæfingin „Ég 

kann vel að meta þetta umhverfi“.   

Allar staðhæfingarnar hafa áður verið notaðar í sambærilegum rannsóknum (t.d. 

Lindal og Hartig, 2013a; Nordh o.fl., 2009) en íslensk þýðing þeirra er fengin  úr 

rannsókn Páls Jakobs Líndals (2012). Vegna tæknilegra annmarka varð að láta 

myndirnar birtast í sömu röð í öllum tilfellum.  

Spurningalistarnir voru settir upp á vefsíðunni SurveyMonkey.com og birtist ein 

mynd í einu. Fyrir ofan hverja myndi var staðhæfing sem tilheyrði hverjum 

spurningalista fyrir sig og kvarði á bilinu 0 (mjög ósammála) til 10 (mjög sammála) sem 

þátttakendur notuðu til koma mati sínu á framfæri. 

 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er fylgnirannsókn. Frumbreytur eru hlutfall trjáa og hlutfall grass,  

fylgibreytur eru líkur á endurheimt, fjarvera, hrifning og dálæti og jafnframt eru fjarvera 

og hrifning miðlunarbreytur.   

 

Framkvæmd 

Gagnasöfnun fór fram á netinu. Þátttakendur voru beðnir um að taka þátt í rannsókninni 

með skilaboðum sem sett voru á Facebook. Í skilaboðunum var tengill sem smella þurfti 
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á til að komast inn á heimasíðu rannsóknarinnar þar sem nauðsynlegar upplýsingar um 

rannsóknina voru veittar. Þar var einnig hnappur sem á stóð „Taka þátt“.  Þegar smellt 

var á hnappinn réð tilviljun því hvern af fjórum spurningalistum viðkomandi þátttakandi 

fékk en hver þátttakandi svaraði aðeins einum spurningalista.   

Í upphafi fengu þátttakendur upplýsingar um tilgang og framvindu rannsóknar.   Þeir 

þátttakendur sem mátu myndirnar með tilliti til fjarveru, hrifningu og líka þess að upplifa 

endurheimt voru beðnir um að lesa eftirfarandi texta yfir áður en þau mátu myndirnar og 

ímynda sér að þeir væru í þeim aðstæðum meðan á matinu stóð: „Það er síðdegi og þú 

ert að ganga heim úr vinnunni. Þú ert andlega þreytt(ur) vegna mikils vinnuálags og þú 

ert mjög fegin(n) að hafa möguleika á því að fá þér göngutúr og hlaða batteríin áður en 

þú ferð heim að sinna mikilvægum verkefnum sem bíða þín.“  Tilgangurinn með 

fyrirmælunum var að skapa tiltekið hugarástand um þörf fyrir endurheimt en fjölmargar 

rannsóknir hafa nýtt sér slíka nálgun (sbr. Staats, Kieviet og Hartig, 2003; Nordh o.fl., 

2009; Lindal og Hartig, 2013a) enda þörf fyrir endurheimt frumforsenda fyrir að 

endurheimtarferli geti átt sér stað (Herzog, Maguire og Nebel, 2003).  Engin slík 

fyrirmæli  birtust  þátttakendum sem mátu myndirnar með tilliti til dálætis enda andleg 

þreyta ekki talin hafa bein áhrif á dálæti.  

Eftir að þátttakandi hafði lesið fyrirmæli og smellt á „Next“ birtist á skjánum mynd af 

tilteknu umhverfi ásamt staðhæfingu og svarmöguleikum. Myndin var á skjánum þangað 

til þátttakandi var búinn að svara og ýta á “Next” hnappinn en þá birtist næsta síða með 

nýrri mynd.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla: 

Meðaltal einkunna fyrir hverja mynd var reiknað út frá þeim einkunnum sem 

þátttakendur gáfu henni og deilt með fjölda þátttakenda.  Þetta var gert fyrir alla fjóra 

spurningalistana en sá fjöldi þátttakenda sem svaraði hverjum spurningalista spannaði 

frá 37 til 40.  Meðaltöl myndanna voru svo notuð til frekari greiningar á áhrifum 

efnislegu breytanna, hlutfalls trjáa og hlutfalls grass á líkur þess að upplifa endurheimt, 

fjarveru og hrifningu.  Bein áhrif efnisbreytanna á líkur á endurheimt voru skoðuð sem 

og óbein áhrif milli þessara breyta með fjarveru og hrifningu í hlutverki miðlunarbreyta.  

Við þessa greiningu var aðferð Preacher og Hayes (2008) sem byggir á 

aðhvarfsgreininginu með hjálp „bootstrap“ sem keyrð er í SPSS með fjölva (syntax) en 
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hægt er að nálgast fjölvann á heimasíðu Andrew F. Hayes (http://www.afhayes.com/spss-

sas-and-mplus-macros-and-code.html; INDIRECT). Aðferðin gerir mögulegt að keyra 

aðhvarfsgreiningu með fleiri en einni miðlunarbreytu í þeim tilgangi að meta 

heildaráhrif (c), bein áhrif (c') og óbein áhrif (ab) milli frum- og fylgibreytu, sem og að 

meta innbyrðis áhrif miðlunarbreytanna.  

Í rannsókninni var safnað gögnum um dálæti. Fjölmargar rannsóknir sýna fram á 

sterk jákvæð tengsl milli endurheimtar og dálætis (t.d. Lindal og Hartig, 2013a; Nordh 

o.fl. 2009; Staats o.fl. 2003; van den Berg o.fl. 2003) og er mælingu á dálæti ætlað að 

varpa ljósi réttmæti þeirrar niðurstöðu sem fæst úr mati á líkum þess að upplifa 

endurheimt.  Lýsandi tölfræði fyrir dálæti og tvívíða (bivariate) fylgni dálætis við aðrar 

breytur rannsóknarinnar eru birtar í töflu 1 en gögn viðkomandi dálæti ekki meðhöndluð 

að öðru leyti.   

Niðurstöður 

Almennt má segja að meðaleinkunnir hinna tveggja endurheimtandi eiginleika 

umhverfis, það er fjarveru og hrifningar hafi verið miðlungs háar en bæði gildin féllu rétt 

ofan við miðgildi einkunnarkvarðans. Spönn einkunna var nokkur í báðum tilfellum og 

þá sérstaklega hjá hrifningu þar sem einkunnir spönnuðu tæplega hálfan kvarðann. Mjög 

sterk jákvæð fylgni kom fram milli þessara tveggja breyta (sjá töflu 1).  

Svipað var uppi á teningnum í líkum þess að upplifa endurheimt. Heildarmeðaltalið 

var rétt neðan við miðpunkt kvarðans og spönnuðu einkunnir tæplega hálfan kvarðann 

(sjá töflu 1).  Mynd 1 sýnir það umhverfi sem fékk lægstu einkunnina með tilliti til líka 

þess að upplifa þar endurheimt en einnig það umhverfi sem féll hvað næst 

heildarmeðaltali og  það sem fékk hæstu einkunnina.   

Mynd 1. Myndir af umhverfi með lægsta meðaltali, næst heildarmeðaltali og hæsta 

meðaltali með tilliti til mats þátttakenda á líkum þess að upplifa þar endurheimt. Myndin 

lengst til vinstri fékk lægsta meðaltalið M = 2,92 (Sf = 2,14). Myndin í miðjunni fékk 

meðaltal næst heildarmeðaltali, M = 4,90 (Sf = 2,06). Myndin lengst til hægri fékk hæsta 

meðaltalið, M = 6,72 (Sf =1,84).  
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Tafla 1. Meðaltöl mynda með tilliti til huglægra breyta og fylgni efnislegra og huglægra 

breyta.

 

 

Í samræmi við tilgátu 1 sýndu niðurstöður að heildaráhrif hlutfalls trjáa (c) þegar 

leiðrétt var fyrir áhrifum hlutfalls grass, voru jákvæð á líkur þess að upplifa endurheimt 

(sjá myndir 2 og 3). Sömuleiðis sýndu niðurstöður að heildaráhrif grass (c) þegar leiðrétt 

var fyrir áhrifum hlutfalls trjáa, voru jákvæð á líkur þess að upplifa endurheimt og er það 

til samræmis við tilgátu 2 (sjá myndir 2 og 3). 

Sökum mjög sterkrar fylgni milli miðlunarbreytanna fjarveru og hrifningar þurfti að 

keyra tvær aðhvarfsgreiningar þar sem miðlunarbreyturnar voru prófaðar í sitthvoru lagi. 

Var það gert til að forðast hættu á fjölfylgni (multicollinearity).  

 

Fjarvera: Aðhvarfsgreining með fjarveru sem miðlunarbreytu sýndi að saman skýrði 

hlutfall trjáa og hlutfall grass 96% af heildarbreytileika líka þess að upplifa endurheimt. 

Þegar fjarveru var bætt inn í líkanið voru bein áhrif (c´) hlutfalls trjáa og hlutfalls grass á 

líkur þess að upplifa endurheimt ómarktæk. Í samræmi við tilgátur 3a og 3b miðlaði 

fjarvera með marktækum hætti óbeinum áhrifum hlutfalls trjáa og hlutfalls grass (ab) á 

líkur þess að upplifa endurheimt (sjá mynd 2 og töflu 2). 
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Mynd 2. Líkan sem sýnir fjarveru sem miðlunarbreytu á áhrifum efnislegu breytanna 

hlutfalls trjáa og hlutfalls grass á  líkur þess að upplifa endurheimt. (a) merkir áhrif trjáa 

og grass á fjarveru. (b) sýnir áhrif fjarveru á líkur þess að upplifa endurheimt. (c) merkir 

bein áhrif efnislegu breytanna á líkur á endurheimt og (c') sýnir áhrif efnislegu breytanna 

á líkur á endurheimt þegar búið er að leiðrétta fyrir áhrifum fjarveru. 

 

Tafla 2.  Óbein áhrif hlutfalls trjáa og grass á líkur á endurheimt (ab) í gegnum fjarveru. 

 Matspunktur 95% Öryggisbil 

  Lægra Hærra 

Hlutfall trjáa 0,07 0,05 0,09 

Hlutfall grass 0,05 0,03 0,06 

ATH villuleiðrétt öryggisbil með Bootstrapping 

 

Hrifning: Niðurstöður aðhvarfsgreiningar með hrifningu sem miðlunarbreytu sýndu að 

saman skýrði hlutfall trjáa og hlutfall grass 87% af heildarbreytileika líka þess að upplifa 

endurheimt.   

Þegar hrifningu var bætt inn í líkanið voru bein áhrif (c´) hlutfalls trjáa og hlutfalls 

grass ómarktæk. Í samræmi við tilgátur 4a og 4b miðlaði hrifning óbeinum áhrifum (ab) 

hlutfalls trjáa og hlutfalls grass á líkur þess að upplifa endurheimt með marktækum hætti 

(sjá mynd 3 og töflu 3).  
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Mynd 3. Líkan sem sýnir hrifningu sem miðlunarbreytu á áhrifum efnislegu breytanna 

hlutfalls trjáa og hlutfalls grass á  líkur þess að upplifa endurheimt. (a) merkir áhrif trjáa 

og grass á hrifningu. (b) sýnir áhrif hrifningar á líkur þess að upplifa endurheimt. (c) 

merkir bein áhrif efnislegu breytanna á líkur á endurheimt og (c') sýnir áhrif efnislegu 

breytanna á líkur á endurheimt þegar búið er að leiðrétta fyrir áhrifum hrifningar. 

 

Tafla 3.  Óbein áhrif hlutfalls trjáa og grass á líkur á endurheimt (ab) í gegnum 

hrifningu. 

 Matspunktur 95% Öryggisbil 

  Lægra Hærra 

Hlutfall trjáa 0,05 0,03 0,06 

Hlutfall grass 0,03 0,02 0,05 

ATH villuleiðrétt öryggisbil með Bootstrapping 

 

Umræða 

Í þessari rannsókn var gerð tilraun til að varpa ljósi á áhrif mismunandi  hlutfalls trjáa og 

grass í umhverfinu á líkur þess að upplifa endurheimt á grænum almenningssvæðum. 

Niðurstöðurnar sýna að bæði aukið hlutfall trjáa og grass hefur jákvæð áhrif á mat fólks 

á líkum þess að upplifa endurheimt. Var það í fullu samræmi við þær tilgátur sem settar 

voru fram sem og í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (t.d. Nordh o.fl. 2009, 

2011; Nordh og Ostby, 2013).   
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Í samræmi við tilgátur 3a, 3b, 4a og 4b miðla bæði fjarvera og hrifning áhrifum trjáa 

og grass á líkur þess að upplifa endurheimt og er það í samræmi við fyrri rannsóknir (t.d. 

Nordh o.fl. 2009, 2011; Nordh og Ostby, 2013). Niðurstöðurnar sýna því að aukið 

hlutfall trjáa og grass á grænum almenningssvæðum eykur tilfinningu fólks um fjarveru 

frá kröfum og álagi hversdagslífsins og fangar betur athygli fólks sem svo aftur hefur 

áhrif á mat þess á líkum þess að upplifa endurheimt í umræddu umhverfi. Þannig renna 

þessar niðurstöður frekari stoðum undir þann hluta kenningarinnar um endurheimta 

athygli (ART: Kaplan, 1995; Kaplan og Kaplan, 1989) að fjarvera og hrifning séu 

forsendur endurheimtar og miðli áhrifum umhverfisins á endurheimtandi upplifun.  

Í heildina eru niðurstöður þessarar rannsóknar mjög í samræmi við niðurstöður fyrri 

rannsókna sem sýna að hærra hlutfall fulltrúa náttúrunnar á grænum svæðum eykur 

hæfni umhverfisins til að stuðla að endurheimt. Var eitt meginmarkmið rannsóknarinnar 

að greina áhrif einstakra þátta í umhverfinu, sem í þessu tilfelli voru fulltrúar náttúrunnar 

af ólíkri gerð, það er tré og gras, á líkur þess að upplifa endurheimt. Rannsóknin er því 

liður í því að bregðast við áskorun Velarde og félaga (2007) um fleiri rannsóknir sem 

beina sjónum sínum að áhrifum einstakra þátta í umhverfinu á heilsufar. Í rannsókninni 

er hlutfalli trjáa og grass stjórnað með kerfisbundnum hætti til að kanna sértæk áhrif 

þessara þátta á líkur þess að upplifa endurheimt. Niðurstöðurnar sýna að áhrif þessara 

þátta eru mjög svipuð, sem gefur til kynna að magn gróðurs skipti meira máli heldur en 

samsetning eða gerð hans. Eru þessar niðurstöður í nokkru ósamræmi við niðurstöður 

fyrri rannsókna (t.d. Lindal og Hartig, 2013b; Nordh o.fl., 2009) sem sýndu tré hafa 

sterkari áhrif á líkur þess að upplifa endurheimt en gras og niðurstöður Nordh og félaga 

(2011) sem sýndu að gras hefði meiri áhrif en tré. Hinsvegar verður að hafa það í huga 

að í þessari rannsókn var einungis litið til þess hlutfalls sem tilteknir fulltrúar 

náttúrunnar þöktu á hverri mynd. Ekki var litið til staðsetningar þeirra innan myndanna 

né heldur tegunda en mögulega gætu slíkir þættir hafa haft áhrif á niðurstöðuna. 

Annað sem gæti hafa haft áhrif á þá niðurstöðu sem hér fékkst er hvernig umhverfið 

birtist þátttakendum. Í rannsókninni er notast við tvívíðar ljósmyndir af grænum 

svæðum, sem geta vakið upp spurningar um réttmæti og hvort samræmi sé á milli 

niðurstaðna sem fengnar eru með þessari aðferð og þeirrar þegar fólk upplifir 

aðstæðurnar í raun og veru. Yfirgreiningar (meta-analyses) hafa þó sýnt mjög sterka 

fylgni milli niðurstaðna sem fengnar eru með þessum tveimur ólíku aðferðum (r = .86) 

(Stamps, 1990, 2010). Niðurstöðurnar hafa því hagnýtt gildi því líkt og Hartig (2011) 
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bendir á eru rannsóknir sem gerðar eru á vettvangi afar flóknar í framkvæmd og erfitt að 

hafa stjórn á  mögulega truflandi áhrifum annarra þátta sem eru rannsókninni 

óviðkomandi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja við niðurstöður fyrri rannsókna um jákvæð 

áhrif náttúru og fulltrúa hennar á ferli endurheimtar og heilsu almennt. Niðurstöðurnar 

sýna að með því að auka hlutfall trjáa og grass á grænum almenningssvæðum má auka 

gildi þeirra með tilliti til hæfni til að stuðla að endurheimt. Slíkar niðurstöður hafa 

margvísleg hagnýt gildi og geta veitt upplýsingar til dæmis varðandi þróun þéttari 

byggðar. Slík þróun kallar fram miklar kröfur um nýtingu svæða innan þéttbýlismarka 

sem leiðir til að almenningssvæði í borgum eiga undir högg að sækja. Rannsóknir hafa 

sýnt að hægt er að þjóna þörfum fólks um endurheimt með skipulagningu og hönnun 

tiltölulega lítilla grænna svæða innan þéttbýlissvæðanna, þar sem tryggt er að hlutfall 

fulltrúa náttúrunnar sé nægjanlegt.  Þar sem fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að hlutföll 

trjáa og grass í umhverfinu skipta miklu máli fyrir líkur á endurheimt þarf að hanna 

garðana með það í huga í upphafi enda taka tré sinn tíma að vaxa.  
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Viðauki 1 

Skýringalíkan fyrir einföld miðlunarbreytuáhrif. Heildaráhrif  X á Y eru táknuð með c.  

Óbein áhrif X á Y í gegnum miðlunarbreytuna M eru táknuð með ab. Bein áhrif X á Y 

þegar leiðrétt er fyrir áhrifum M eru táknuð með c´. 
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Viðauki 2 

Til að ákvarða hlutfall trjáa og hlutfall grass á hverri mynd var rúðunet lagt yfir 

myndirnar og reitirnir taldir (sjá myndir 4 og 5).  

 

Mynd 4 

 

 

 

Mynd 5 

 


