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Úrdráttur 

 

Árið 1996 voru grunnskólar færðir frá ríki til sveitarfélaga og á sama tíma var 

lögum þeirra breytt. Á þessum tímapunkti byrjuðu að ryðja sér til rúms nýjar 

hugmyndir um skólastefnur með nýjum kröfum um sveigjanlegra skólastarf, 

einstaklingsmiðaðra nám og opnari kennsluhætti. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um þrjár grunnskólabyggingar 

Sjálandsskóla, Krikaskóla og Laugarnesskóla sem byggðar voru að hluta eða 

heild eftir aldamótin síðustu. Skoðað hvað felst í hönnun þeirra, hvernig 

arkitektarnir nálguðust verkin og hvaða aðferðum var beitt við hönnun þeirra.  

 Í fyrsta kafla verður almennt fjallað um skóla og starfsemi hans, hverju 

hann á að standa fyrir og hvers samfélagið ætlast til af honum. Í öðrum kafla má 

lesa um tvær mismunandi aðferðir sem notaðar hafa verið hér á landi við hönnun 

skólabygginga. Þriðji kafli dregur saman þrjú ólík kennslurými sem fyrir finnast í 

skólabyggingum og nýting þeirra til kennslu. Að endingu eru svo þrjár 

grunnskólabyggingar teknar fyrir og skoðaðar nánar út frá mismunandi 

nálgunum arkitektar. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna hversu áhrifaríkar þessar breyttu 

hönnunaraðferðir hafa verið í að skila okkur ólíkum formum á skólabyggingum.  
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Inngangur 
  

 Saga grunnskóla á Íslandi nær aftur til ársins 18301. Hins vegar var fyrsti 

grunnskólinn ekki byggður fyrr en 28 árum seinna, það var Barnaskólinn á 

Eyrarbakka og Stokkseyri2. Hlutverk skóla hefur allt frá þeim tíma verið að 

fræða og undirbúa nemendur fyrir hinu ýmsu hlutverk. Ekki minna mikilvægu 

hlutverki hafa skólar þjónað samfélaginu sem samkomurými fyrir hina ýmsu 

viðburði. Því er um mjög merkilegar byggingar að ræða sem ég hef áhuga á að 

skoða betur. Áhugi minn á hönnun skólabygginga er ekki síst fyrir þær sakir að 

þetta eru byggingar sem við öll nýtum á lífsleiðinni og sérstaklega á þeim tíma 

þegar við erum hvað mest að mótast sem einstaklingar. Getur verið að hönnun 

skólabygginga hafi áhrif á mótun þeirra einstaklinga sem þangað sækja?  

 Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem ég hafði sett mér beitti ég 

nær eingöngu eigindlegum rannsóknum. Ég ræddi við arkitektana sem komu að 

þeim skólum sem ég lagði sérstaka áherslu á.  Í viðtölum mínum við þá leitaði ég 

svara á því hvað réði för við hönnun bygginganna, hvernig þeir nálguðust verkin, 

almennt um uppbyggingu skólanna og síðast en ekki síst hvað við bygginguna 

gerir hana að góðu námsumhverfi. Fyrir utan viðtöl við arkitekta ræddi ég einnig 

við kennara og nemendur til að átta mig á því hvort þeirra upplifun væri sú sama 

og hönnuðurnir lögðu upp með.  Til að svara fræðilega hluta ritgerðarinnar 

skoðaði ég ýmsar fræðibækur, greinar og rit. Einnig skoðaði ég teikningar af 

skólunum.  

 Arkitektar beita mismunandi aðferðum og nálgast verkefnin á ólíka vegu. 

Kannað verður í þessari ritgerð hvaða aðferðum var beitt við hönnun á þremur 

ólíkum grunnskólum. Grunnskólarnir sem skoðaðir verða eru; Sjálandsskóli, 

Krikaskóli og Laugarnesskóli. Ástæða þess að ég kýs að skoða sérstaklega þessa 

skóla er að mismunandi hönnunaraðferðum var beitt. Við hönnun Sjálandsskóla 

var beitt hönnunaraðferð frá hinum almenna til hins sérstæða  (e. Design down 

process).  Eins er ólíkt með Sjálandsskóla og hina tveggja að val á arkitektum var 

ekki í gegnum hönnunarsamkeppni, heldur var Orri Árnason ráðinn til verksins. 

                                                
1  Án höfundar, „Hvernig Reykvíkingar eignuðust barnaskóla”, Morgunblaðið, 1950, sótt 

2.desember 2012, bls 142-144 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3278903&lang=is&navsel=666 

2  Heimasíða Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri, Barnaskólans á Eyrarbakka og 
Stokkseyri, 2003, sótt 1.nóvember 2012, http://www.barnaskolinn.is/skolinn/saga-skolans/ 
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Krikaskóli er líkt og Sjálandsskóli nýlegur skóli en byggður á hugmyndum 

starfshóps sérvalinna fagaðila sem gekk undir nafninu Bræðingur.  

Laugarnesskóli er ólíkur þessum báðum enda eldri bygging af hinni hefðbundnu 

hönnun. Hann er sérstaklega áhugaverður þar sem tveir ólíkir tímar blandast, en 

við eldri bygginguna hefur verið bætt við nýbyggingu. Nýbyggingin verður 

sérstaklega skoðuð, en mjög áhugavert er sjá hvernig arkitektar tókust á við þá 

áskorun að blanda þessum tveimur ólíku tímum saman. En annar arkitekt 

viðbyggingarinnar Dennis Davíð Jóhannesson orðaði þetta svo í samtali við 

höfund ritgerðar: „Í raun og veru mætti segja að verið væri að leysa tvöfalt 

vandamál. Þarfir skólans og svo að tengja viðbygginguna við þessa gömlu og 

fallegu byggingu. Sem er vernduð og því ekki sama hvernig það er heldur gert.”3  

 Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er því hver tengsl skólanna er út í 

samfélagið, hvort breytingar hafa orðið á hönnun og hönnunaraðferðum á 

grunnskólabyggingum síðasta áratug, uppbygging ólíkra kennslurýma og hvað 

við hönnun skólabyggingar geri hana að góðu námsumhverfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
3 Viðtal við Hjördísi og Dennis arkitekta, tekið 17.desember 2012. Athugið að orðalega hefur 

verið breytt til falla betur að rittexta. 
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1.   Hvað er skóli og tilgangur hans. 
 

„The contemporary school must be a vibrant, living extension of its community." 

        Peter Lippmann 

 Skólar eru opinberar byggingar og því oft vandmeðfarið að hanna rýmin 

þannig að skólarnir virki bæði sem menntastofnanir og því hlutverki að þjónusta 

aðra íbúa samfélagsins. Skólum er fyrst og fremst ætlað að sjá um að mennta, 

miðla þekkingu og viðhalda ríkjandi menningu og þjóðfélagslífi. En á 

grunnskólum hvílir sú lagalega skylda að stuðla að alhliða þroska nemenda og 

efla þátttöku þeirra í lýðræðisleguþjóðfélagi, sbr. 2. gr. laga um grunnskóla nr. 

91/2008. Annað og ekki síður mikilvægt hlutverk skólabygginga er að þjónusta 

samfélagið. Þeir eru og voru nýttir sem félagsmiðstöðvar, leikhús, hótel,  þing- 

og fundastaðir og fyrir hátíðlegar samkomur. Víða út á landi í smærri 

bæjarkjörnum þurfa skólabyggingar enn 

að þjónusta allt bæjarsamfélagið með því 

að skapa rými fyrir ýmsa viðburði og 

uppákomur. Þannig halda 

skólabyggingar utan um félagslífið í 

bæjarfélögunum. Í slíkum aðstæðum 

kristallast mikilvægi góðs arkitektúrs 

enda þarf byggingin og rýmið að þjóna 

hinum ýmsu hlutverkum.  

 

„Architecture is a social act and the material theater of human activity” 
Dr. Spiro Konstantine Kostof 

 

 Á hverjum degi upplifum við hvernig rými getur haft áhrif á okkur sem 

einstaklinga, við upplifum mismunandi myndir sem spila á allan 

tilfinningaskalann. Hönnun rýmis skiptir miklu máli því þar á fólki að líða vel og 

jafnframt á rýmið að þjóna sínu hlutiverki.4  

 Rannsókn sem gerð var í Bretlandi þar sem áhrif skólastofa á 

námsárangur barna var rannsakaður sýndi að umhverfi skólastofanna hafi áhrif á 

þroska barnsins. Niðurstöðu sýndu að sex áhrifamestu þættirnir væru litir, val, 

tengingar, margbreytileiki, sveigjanleiki og ljós. En fleiri þættir voru einnig 
                                                
4 Walden Rotraut, Schools for the future: design proposals from architectural psychology, 

Hogrefe og Huber, Þýskaland, 2002, bls 1 

Mynd 1. Ráðstefna haldin í Öldutúnsskóla. 
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skoðaðir svo sem hljóðvist, hitastig og fleira.5 Með nýjum fræðum og áherslum í 

kennslu hafa orðið breytingar á þessum rýmum en þróunin hefur verið að fara frá 

hinni hefðbundinni skólastofu í meira opið rými. Eldri kennslufræði byggðust 

mikið á því að efnistökin voru lærð utanað en nútíma kennslufræði á því að 

mennta fólk í að hugsa sjálfstætt og efla persónuna.  

 Sú mynd sem skólabygging hefur haft má segja að sé frekar fastmótuð: 

„Byggingarnar eru hannaðar utan um skóla þar sem allt er niðurnjörvað; 

nemendum er skipt niður í árganga, árgöngum í bekki og deginum niður í 40 

mínútna kennslustundir og námsefninu í námsgreinar.”6  Svona lýsir Dr. Gerður 

G. Óskarsdóttir hinni hefðbundnu skólamynd. Ekki er furða að skólabyggingar 

hafi flestar verið svipaðar að uppbyggingu í ljósi einsleitinna kennsluaðferða og 

hinar hefðbundnu skólastofur urðu svona fastmótaðar í hönnun skólamannvirkja.  

Dr. Gerður telur jafnvel að arkitektar og hönnuðir skildu ekki í fyrstu ákall um 

breytta hönnun í ljósri nýrra kennsluaðferða.  

   

Arkitektar og hönnuðir hlustuðu kannski ekki nógu vel eða 
skildu ekki hvað við vorum að fara og fyrstu árin voru því reistar 
viðbyggingar sem ég var ekki alls kostar sátt við. Einhverra hluta 
vegna náðum við ekki að koma hugmyndum okkar um umhverfi 
einstaklingsmiðaðs náms inn í byggingarnar.7 

 

 Bandaríski menntafræðingurinn Dr. George Copa er upphafsmaður að 

kenningu sem byggist á rannsóknarverkefni hans New design for learning. Í 

þessari rannsókn tekur George Copa fram að nemandur ættu ekki að vera 

þvingaðir niður í stranga tímaáæltun, heldur gefa þeim meira frelsi til að vinna á 

sínum hraða því þannig náist betri árangur og námið verður fjölbreyttara. 

Niðurstaða hans sýndi fram á að einstaklingsmiðað nám væri áhrifameira og 

betra þegar kæmi að kennslu.8  

 

                                                
5 Heimasíða Wired tímarits, Study: school design can significantly affect a child's grades, 2013, 

sótt 7.janúar 2013, http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-01/03/school-design-
influences-learning  

6 Friðrik Ó. Friðriksson, Gunnar E. Kvaran, „Skólabyggingar sem svara kröfum nýrra tíma”, AT 
tímarit arkitekta, 2.tölublað, arkítektafélag Íslands, 2005, bls 22-25 

7 Friðrik Ó. Friðriksson, Gunnar E. Kvaran, „Skólabyggingar sem svara kröfum nýrra tíma” bls 
22-25 

8  George Copa, New designs for learning, án ártals, sótt 20. Desember 2012 
http://senweb03.senate.ca.gov/committee/select/STATE_SCHOOL/publications/George%
20Copa,%20New%20Designs%20for%20Learning%207-14-09-6.pdf  
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 Fjölbreytt menntun skilar samfélaginu fleiri tækifærum og betri 

lífsgæðum. Enda skapar menntun þekkingu og stuðlar að nýsköpun sem er hverju 

þjóðfélagi mikilvægt. Því er tilgangur skólans mikilvægur og passa verður að 

þróun arkitektúrs, upplifun og skipulags staðni ekki í framtíðinni.  

 

„Hönnun nýrra skólabygginga í dag er að samræma skólann því lífi og 

þjóðfélagi sem tíðkast hverju sinni.” 
Dennis Jóhann Jóhannsson arkitekt 

2. Hönnunaraðferðir sem notaðar hafa verið á nýja grunnskóla á Íslandi 
 

 Frá síðustu aldamótum má sjá að notast hefur verið við nokkuð af nýjum 

aðferðum við hönnun á skólabyggingum. Hér ætla ég að rýna betur í tvær 

hönnunaraðferðir sem notaðar voru við skólabyggingar hér á landi. Fyrri skólinn 

er Sjálandsskóla í Garðabæ þar sem notuð var aðferðin að hanna frá hinu 

almenna til hins sérstæða (e. Design Down Process). Seinni skólinn er 

Krikaskóla í Mosfellsbæ. Þar kom saman hönnunarhópur sem kallaði sig 

Bræðingur og er þetta í fyrsta sinn hérlendis sem svona hópur og aðferð er notuð. 

           2.1 Hönnun frá hinu almenna til hins sérstæða, „Design Down Process” 
 

 Arkitektinn Bruce Jilk ásamt menntafræðingnum Dr. Goerge Cope 

þróuðu hönnunaraðferðina „Design Down Process”.9 Þar sem þeir byggðu ferlið 

upp á rannsóknum George Copa um einstaklingsmiðað nám. En með þeirri 

hönnunaraðferð er kennslufræðum um einstaklingsmiðað nám, sveigjanleika í 

kennslurýmum og fjölbreytni í kennslu gerð skil í arkitektúr. Útfrá þessari 

aðferðarfræði var Sjálandsskóli hannaður.  

 Bruce Jilk var fenginn hingað til lands til að leiða þessa aðferðarfræði við 

hönnun nýs barnaskóla í Grafarholti, Ingunnarskóla. Var þá í fyrsta skipti hér á 

landi farin sú leið að hanna frá hinu almenna til hins sérstæða. Fyrir þessa 

frumhönnun á Ingunnarskóla hlaut Bruce Jilk viðurkenningu frá samtökum 

                                                
9  Gerður G. Óskarsdóttir, Lýsing á undirbúningsferli hönnunar frá hinu almenna til hins 

sérstæða,2001 skoðað 2.nóvember 2012 

 http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/menntasvid/pdf_skjol/skyrslur/
Lysing_a_undirbuningsferli_A4.pdf 
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fræðslustjóra í Bandaríkjunum (American Association of School Administrators, 

AASA). Gerður G. Óskarsdóttir fyrrum fræðslustjóri Reykjavíkur var einnig 

heiðruð fyrir undirbúning sinn að hönnuninni. Viðurkenningin er veit þeim 

skólabyggingum sem mæta þörfum nemenda og undirstrika hvetjandi 

námsumhverfi.10 

   

 Hönnunaraðferðin fellst í því að 

teknar eru ákvarðanir á stóra skalanum 

og síðan þrengt niður í þann smáa 

„Design Down”. Í gegnum ferlið mun 

mannvirkið styðja alla þá þætti sem 

koma að skipulagi skólans svo sem 

nemendum, tíma, námsskrá og 

starfsfólk. Þetta er svo fengið til að 

falla að skipulagi skólans.11  

 Ferlið sjálft byggist upp á 11 þrepum þar sem fyrstu skrefin fjalla almennt 

um umhverfi skólans, hverjar séu væntingarnar og námsaðstæður. Síðan er 

nálgast skólann sjálfan, hans innra starf og útlit. En með þessu er þrengt niður 

skalann. Ná þannig fram samfelldu skipulagi alveg frá skólastarfinu sjálfu að 

hönnun byggingarinnar til þátttöku nærliggjandi samfélags.12  

 Í byrjun ferilsins er settur af stað hópur af fólki sem annað hvort koma að, 

eða eiga hagsmuni að gæta fyrir komandi verkefni á einhvern hátt. Þessi hópur 

samanstendur af nemendum, kennurum, foreldrum, sveitarstjórnarmönnum og 

öðrum hagsmunaaðilum. Á þessu stigi er unnin skýrsla eftir ellefu þrepa kerfinu 

sem líst var hér að framan. Skýrslan verður síðan handbók fyrir hönnuði 

byggingarinnar. Kostirnir við það að fara eftir þessari aðferð er hversu 

fjölbreyttar hugmyndir hönnuðir fá að henni lokinni. Þeir öðlast ólík sjónarhorn 

s.s; kennara, nemenda, foreldra, bæjarfulltrúa og fleiri að hönnun mannvirkisins 

sem oft er ábótavant.  

                                                
10 Heimasíða Reykjavíkurborgar, Umhverfis- og skipulagssvíðs, 2007, sótt 10.desember 2012, 

http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3545/436_read-6008/436_page-54/ 

11 Jilk, B. (2002), “Design Down Process: Designing a School in Iceland with Its Users”, PEB 
Exchange, Programme on Educational Building, 2002/12, OECD Publishing, sótt 
2.nóvember 2012, http://dx.doi.org/10.1787/730618174512  

12 Gerður G. Óskarsdóttir,  Lýsing á undirbúningsferli hönnunar frá hinu almenna til hins 
sérstæða,2001 

Mynd 2. Útskýring á því hvernig farið er úr stóra 
skalanum og þrengt í þann smærri. 
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Þrepunum 11 er lýst hér fyrir neðan: 

 

1. Námssamhengi, umhverfið og aðstæður skoðaðar, hver eru tækifærin og 

væntingarnar, kostirnir og vandamál.  

2. Námssamfélag, fyrir hvern er skólinn, hverjum á hann að þjóna?  

3. Námsvörðu, sérstaða skólans, fyrir hvað stendur hann.  

4.  Námsvæntingar, listi yfir þau markmið sem ætla má að nemandinn hafi 

öðlast í gegnum þau tíu ár í námi 

5.  Námsferli, snýr að námsskránni, kennslu og námi. 

6. Námsskipulag, byggist á uppbyggingu námsferlisins. Hvernig skipuleggja 

megi sem best meginþætti skólastarfsins. 

7.  Námssamstarf, horft til þeirra sem geta komið að samstarfi við skólann 

svo námsskipulag og ferli geti verið sem best fyrir nemandann og þeim 

námsvæntingum sem gerðar voru séu mætt. 

8. Námslið og starfsþróun, hugað að þeim sem styðja við nám nemenda s.s. 

starfsfólk, aðrir nemendur og foreldrar. 

9. Námsumhverfi, fyrstu skrefin að hönnuninni sjálfri, þar sem dregin er 

upp ákveðin hugmynd af húsnæðinu sjálfu.  

10. Námsfagnaðir, horft á að skólasamfélagið haldi í ákveðnar hefðir s.s 

skólaslit að vori eða einkunna afhendingar o.s.frv. 

11. Námsfjármögnun, í lokin er svo horft á fjármagn skólans bæði tekjum og 

útgjöldum, en bygging skóla með þessu ferli á ekki að kosta meira en 

„venjulegur” skóli.13 

 

 

 

 

 

                                                
13 Gerður G. Óskarsdóttir,  Lýsing á undirbúningsferli hönnunar frá hinu almenna til hin sérstæða 
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2.2 Bræðingur 
 

 Við hönnun Krikaskóla auglýsti Mosfellsbær eftir blönduðum teymum af 

fagfólki úr ólíkum áttum til að koma að hönnun og byggingu nýs skóla. Óskað 

var eftir; skólaráðgjafa, arkitektum, verkfræðiráðgjöf og landslagsarkitektum. En 

reynsla að hönnun skólamannvirkja þurfti að vera til staðar hjá öllum innan 

faghópsins. Ekki er um eins opið ferli að ræða eins og í Design Down Process 

hönnunaraðferðinni. En með ólíkri blöndu fagfólks er fengin breiðari sýn á 

hönnun og starfi innan skólans. Eins og áður var nefnt er þetta í fyrsta skipti hér á 

landi sem svona hópur og aðferð er notuð við uppbyggingu og hönnun á 

skólabyggingu. 

 Mosfellsbær gaf út ákveðna forsögn í byrjun þar sem umfang og markmið 

verkefnisins var listað upp ásamt þeim hugmyndum sem sveitarfélagið vildi fara 

með skólann. 14  Óskað var eftir því að hönnunin félli að hugmyndafræði 

uppeldis- og kennslustefnu bæjarins. 15 Var þetta ákveðið þróunarverkefni hjá 

Mosfellsbæ þar sem tvö skólastig voru sameinuð og hugmyndir sóttar út í 

samfélagið. Eitt að því sem Mosfellsbær vildi ná fram var að „brúa bilið” eða 

með öðrum orðum auka tengsl milli leik- og grunnskóla. 16 Slíkt hafði ekki verið 

gert áður hérlendis. Að öðru frátöldu hafði hver hönnunarhópur svo til frjálsar 

hendur þegar kom að hönnuninni.  Dómnefnd valdi svo bestu tillöguna út frá 

eftirfarandi viðmiðum til frekari hönnunar í samráði við verkkaupa og 

hönnunarhóps: 

  

 20% Stefna skólans í uppeldi og kennslu og tillögur um framkvæmd hennar. 

 10% Tillögur um þróunarverkefni og skólanámskrá. 

 30% Útlitsmótun og innra skipulag húss, samþætting við uppeldis- og      
          kennslustefnu. 

 20% Tæknilegar lausnir og rekstrarleg sjónarmið.  

 13% Ætlaður byggingarkostnaður.  

                                                
14  Mosfellsbær. Krikaskóli, forsögn. Mosfellsbær. Sótt 12. Desember 2012 

http://www.krikaskoli.is/media/PDF/Forsogn_Krikaskola.pdf  

15 Mosfellsbær. Krikaskóli, forsögn. Mosfellsbær. Sótt 12. Desember 2012  

16 Mosfellsbær. Krikaskóli, forsögn. Mosfellsbær. Sótt 12. Desember 2012  
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 7% Þóknun fyrir ráðgjafarstörf.17 

3. Þrjú ólík dæmi um kennslurými og skóla 

	   3.1 Factory model 
  

 Flest þekkjum við 

hönnun á þessari hefðbundnu 

kennslustofu en hún er í dag 

algengasta form kennslurýmis í 

skólabyggingum á Íslandi. 

Þessi gerð hefur einnig verið 

kölluð „factory model” 18  eða 

„cells and bells model” 19

 Hönnun námsumhverfis 

af þessu tagi hefur hingað til ekki 

tekist á við það hvernig fólk öðlast þekkingu og menntun, heldur meira til þess 

að hafa stjórn á óæskilegri hegðun nemenda20. Þungamiðja kennslunar fer fram 

þar sem skipulögðum röðum af borðum er komið fyrir á móts við kennaraborðið. 

Þar miðlar kennarinn þekkingu sinni með stuðningi kennslubóka og krítartöflu 

sem ávallt er höfð andspænis nemendum. 

 Skólastofur sem þessar eru af staðlaðri stærð og raðað gjarnan saman 

sitthvoru meginn eftir göngum. Gangarnir eru notaðir sem félagslegu og virku 

rými byggingarinnar og hannaðir þannig að nemandinn komist á sem 

skemmstum tíma á milli kennslustofa á meðan kennslustofan er hönnuð fyrir 

hina virku þátttöku (e. passive engagements).21   

 Kosturinn við þessa gerð af skólabyggingu er hversu auðvelt er að fella 

þær inn í umhverfið, stækka þær og samflétta (e.combine)22. En skólabyggingar 

                                                
17 Helgi Grímsson, Hönnun grunnskóla: hvað ræður för?, Háskóli Íslands, skoðað 10.desember 

2012 http://hdl.handle.net/1946/12768 
18 Lippman, P. C, Evidence-based design of elementary and secondary schools, New Jersey: 

John Wiley & Sons, Inc, 2010 
19 Prakash Nair & Randall Fielding, The language of school design, design patterns for 21st 

century schools, DesignShare.com, Prakash Nair og Randall Fielding, 2005, bls 20 

20 Helgi Grímsson, Hönnun grunnskóla: hvað ræður för?, Háskóli Íslands, bls 20 
21Peter Lippman, Evidence-based design of elementary and secondary schools, bls 12-13 
22 Walden Rotraut, Schools for the future: design proposals from architectural psychology,  

Mynd 3. Hefðbundin skólastofa 
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með þessum kennslustofum verða oft mjög stórar og með mörgum 

viðbyggingum. Gott dæmi um slíkt er Flataskóli í Garðabæ.  Skólinn var 

stofnaður 1958 og síðan þá hefur verið byggt fimm sinnum við hann, síðast árið 

2003, þar sem sama hefðbundna sniðið var hannað í öllum áföngum. 

Skólastofurnar eru þessi staðlaða stærð með eina gluggahlið sem snýr út að 

leiksvæðinu sem umlykur skólabygginguna.  Kennsla hefur þó breyst með nýjum 

áherslum þar sem samstarf hefur aukist milli kennara. En aukið samstarf kennara 

er þó ekki auðvelt í framkvæmd sökum þess hversu lokuð kennslurýmin eru.23 

	   3.2 Opnir skólar 
 

 Opinn skóli byggir á þeirri 

kenningu að taka á þörfum og áhuga 

hvers einstaklings og nota umhverfið til 

náms. Fá nemendur til þess að vinna 

sjálfstæðara með því að afla sér 

þekkingar og skilnings fremur en að 

mata þá af upplýsingum. 24  En 

mikilvægasta atriðið er að aðlaga starfið 

að mismunandi einstaklingum. 

 Bygging sem hönnuð er með 

opnu rými er nýtt til hins ítrasta. Gangar 

og skot eru ekki síður vinnustaðir en hin almenna stofa. Skilrúm og skápar eru 

notaðir til að stúka af og mynda ýmis ólík rými til þess að þjóna hlutverki 

kennslurýmis og auka næði ef þess þarf.25 

 Kennslurýmið verður sveigjanlegra og hægt er að skipta nemendum upp í 

stærri eða minni hópa eftir verkefnum hverju sinni. Nemendur og kennarar hafi 

betra aðgengi að ýmsum hjálpargögnum til náms og kennslu.26 Með þessu 

fyrirkomulagi er lögð áhersla á að kennarinn verði meira í  hlutverki leiðbeinenda 

heldur en fyrirlesara eins og tíðkast í hinu hefðbundnu kennslurýmum. 

                                                
23 Rögnu Gunnarsdóttir kennara við Flataskóla, viðtal tekið 18. Desember 2012 
24 Guðný Helgadóttir,  Um opinn skóla: Fossvogsskóli, Menntamálaráðuneytið, Reykjavík, 1980, 

bls 5  
25 Guðný Helgadóttir,  Um opinn skóla: Fossvogsskóli, bls 10 
26 Helgi Grímsson, Hönnun grunnskóla: hvað ræður för?, Háskóli Íslands, bls 21 

Mynd 4. Opið kennslurými 
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 Þetta á einnig að auka gæði náms, kennslu og umhverfis, brjóta niður 

þessa fastmótuðu mynd sem skólinn hafði, draga úr stífri stundartöflu, fækka 

nemendum í bekkjum og auka einstaklingsmiðaða kennslu. 27  Þungamiðja 

kennslustofunnar þar sem kennsluborðin voru röðuðu upp fyrir framan 

kennarann hefur verið brotin og í rauninni víkkuð út. Þannig að notkunin á 

rýminu verður meiri en áður var. Reyndin hérlendis var þó sú að flestir þessara 

opnu skóla fóru að færast í hefðbundnara form. Kennarar sem ekki höfðu 

reynsluna og jafnvel ekki áhuga að kenna í þesslags umhverfi stúkuð af og reistu 

veggi milli stofa. En sú þróun átti sér stað þegar farið var af stað með 

Fossvogsskóla sem opið rými. Hljóðvistin, nálægðin og þetta mikla rými var ekki 

fyrir alla að kenna í og því fór sem fór. Orri Árnsson arkitekt við Sjálandsskóla 

hafði orð á þessu fyrirkomulagi: „ ... mér skilst að þar sem menn hafi verið að 

byggja við eldri skóla og reyna þetta opna kerfi hafi þeir sem fyrir voru jafnvel 

ekkert viljað þær breytingar og fundið þeim allt til óleiks. Þá ganga hlutirnir 

nátturulega ekki upp.”28 

 3.3. Klasaskólar 
 

 Klasaskólar byggjast meira á 

hinu hefðbundna skólastofukerfi sem 

rætt var um hér að ofan nema farið 

verður frá þessu ferkantaða formi í 

sveigjanlegra form learning studio sem 

verður þýtt sem námssamfélag.29  

 Hugmyndin að þessu 

námssamfélagi er að mynda minni 

einingar þar sem nemendur og kennarar 

þekkja alla. Besta leiðin væri auðvitað 

að hanna minni skóla en þar sem það er ekki alltaf mögulegt á þessi hugmynd vel 

við aðstæður. Hér er verið að móta lítið samfélag innan  stóra skólans, líkt og 

                                                
27 Helgi Grímsson, Hönnun grunnskóla: hvað ræður för?, Háskóli Íslands, bls 21 
28 Orri Árnason arkitekt, munnleg heimild, 20.desember 2012 
29 Prakash Nair & Randall Fielding, The language of school design, design patterns for 21st 

century schools, bls 20 

Mynd 5. Kennslurými klasaskóla 
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gerist í borgum þar sem aðalgatan mótar bæinn 

og tengir ólík hverfi saman og gefur bænum sitt 

kennileiti. 

 Uppbygging skólans er oft líkt við hendi 

þar sem fyrir miðju (lófanum) er komið fyrir 

opnum og sameiginlegum rýmunum svo sem 

bókasöfnum, skrifstofum, matsölum, 

samkomusölum o.s.frv. og skólastofurnar 

látnar ganga út frá miðjunni og teygja sig út 

líkt og fingur (sjá mynd 5).30  Skólinn er hannaður þannig að hver álma (fingur) 

geti verið sjálfstætt starfandi. Álman inniheldur nokkrar kennslustofur með 

opnanlegum felliveggjum svo hægt sé að stúka rýmið niður í smærri einingar s.s; 

salerni, vinnuherbergi kennara og svokölluðum breakout rýmum eða í rólegri 

svæði. Vegna skipulagsins er því möguleiki á sérinngangi inn í hverja álmu og 

þannig getur nemandinn alltaf haft beint aðgengi inn á sitt heimasvæði.31  

                                                
30 Prakash Nair & Randall Fielding, The language of school design, design patterns for 21st 

century schools, bls 24-26 
31 Prakash Nair & Randall Fielding, The language of school design, design patterns for 21st 

century schools, bls 24-26 
 

Mynd 6. Uppbygging skóla byggða með 
klasa fyrirkomulagi. 
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4. Skólabyggingar  
 
 Í þessum kafla tek ég sérstaklega fyrir þrjár byggingar. Tvær nýlegar 

byggingar sem byggðar eru eftir aldamótin og svo eldri byggingu sem hefur þó 

fengið nýja viðbyggingu. Þetta geri ég til þess að hafa betri samanburð á 

kerfunum sem notuð hafa verið. Kaflarnir byggjast upp á viðtölum við þá 

arkitekta sem hönnuðu byggingarnar ásamt viðtölum við kennara og nemendur. 

 4.1 Sjálandsskóli 
 

 Sjálandsskóli er grunnskóli fyrir nemendur frá 1-10.bekk í Garðabæ. 

Hann tók til starfa árið 2005 og er staðsettur í Sjálandshverfi. Frá upphafi var 

afar metnaðarfullt markmið sett starfinu.  

 Námsumhverfið þurfti að endurspegla þá sýn sem bæjarstjórn Garðabæjar 

hafði í huga með skólabyggingunni. En hún þyrfti að vera sveigjanleg, opin, 

fjölbreytt og ýta undir samskipti og virkni (e. activity) á milli nemenda og 

kennara. Taka átti upp lýðræðislegri kennsluhætti og að nemendur bæru meiri 

ábyrgð á því sem þeir tækju sér fyrir hendur. 

 

 Nálgun arkitekts að verkinu 

 

 Ólíkt Krikaskóla og Laugarnesskóla var ekki haldin samkeppni um 

hönnun skólans. Orri Árnason arkitekt hjá Zeppelín var ráðinn til verksins strax 

frá byrjun. Í upphafi var hópi af áhugasömu fólki boðið að koma að forhönnun 

skólans s.s.; fræðimönnum í kennslufræðum, áhugasömum foreldrum, fulltrúar 

frá bænum og arkitek.  Haldnir voru fjölmargir fyrirlestrar um skipulag svona 

skóla og fólk fengið til þess að rissa upp sínar hugmyndir. Á þessum tímapunkti 

var Orra sérstaklega bannað að byrja teikna, vegna þess eins og Orri segir: „ ... 

menn töldu það að maður hefði svo mótaðar skoðanir á því hvernig skóli ætti að 

vera bara frá því í barnæsku þegar maður gekk sjálfur í skóla ... .”32 En þessi 

forhönnun byggðist upp á hönnunaraðferðinni Design Down Process sem varð 

svo vegahandbók arkitektsins til hönnunar.  

 Eitt af því sem arkitekt skólans gerði var að fara til Danmerkur til að 

skoða skóla að nafni Hellerup. Skólinn var hannaður sem opinn skóli og sagður 

vera mjög framúrstefnulegur. Grundvallarsýn Hellerups er tenging milli 
                                                
32 Orri Árnason arkitekt, munnleg heimild, 20.desember 2012 
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kennsluaðferðarinnar og námsumhverfisins. Kennsluaðferðin við Hellerup er 

þetta einstaklingsmiðaða nám þar sem nemandinn er hafður sem upphafs 

punktur.33 Orri horfði mikið til þess skóla bæði kosti hans og galla þegar kom að 

hönnun Sjálandsskóla. En helsti gallinn sem hann sá við Hellerup var hversu 

mikið opinn hann er. Það er ekki boðið upp á þann möguleiki að komast í lokað 

rými eða þann fjölbreytileika sem oft tíðkast í svona frjálslegu umhverfi: 

„ ...  þú varst bara ofurseldur þessu umhverfi sem þú varst í.”34  

 Í Sjálandsskóla, ólík Hellerup, var það haft í fyrirrúmi að bjóða upp á sem 

fjölbreyttustu rými bæði fyrir ólíka hópa sem og verkefni. Kennarar hafa meiri 

möguleika að nýta rýmið til kennslu og nemendur verða ekki stýrðir af 

umhverfinu. 

  

                                                
33 Mikkelsen, Anker & Kragh, Lars, A different school, Hellerup skole, Hellerup skole, danmörk, 

án útgáfu árs 
34 Orri Árnason arkitekt, munnleg heimild, 20.desember 2012  

Mynd 7. Ólík rými notuð til kennslu. 
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 Staðsetning skólans réði miklu um það hvernig skólinn þróaðist. Skólinn 

er staðsettur við fjöruborðið í Sjálandshverfinu þar sem lækur rennur í gegnum 

hann miðjan. Það kom aldrei til greina að byggður yrði stokkur yfir lækinn 

heldur kom strax upp sú hugmynd að hafa tvær 

aðskildar álmur sitthvoru megin við lækinn. 

Álmurnar yrðu svo tengdar saman með brú. 

Þannig byggðist skólinn upp að öðrum megin er 

íþróttarhús, aðalsalur, mötuneyti og tónlistarskóli 

en hinum megin eru kennslurýmin. Tengingin eða 

brúin á milli álmanna varð svo bókasafnið. 

Kennsluálman byggðist þannig upp að meðfram 

læknum liggur aðalgangurinn um bygginguna og 

út frá honum liggja svo ranar sem eru heimasvæði 

nemenda. Með þessari uppbyggingu sá Orri 

fyrir sér að sá hluti byggingarinnar sem er fjærst 
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3.5.2004

D

1 og 2

Aðalteikning
Yfirlitsmynd 1.hæð/skráningatafla
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OÁ Breytingar á innra skipulagi 2. áfanga 14.02.07B
JÞ Sorpskýli, ný lóðahönnun 2.áf. breytt skráningartafla 21.01.08C
oá skráningartafla, eldhúsinnréttingar fjarlægðar 28.09.09D

       OÁ

Skráningartafla: Langalína 8, grunnskóli Skrásetjari: Jónas Þórðarson
Landnúmer: 198188 Kennitala: 1608674699

Matshlutanúmer: 02 Útgáfa: 4.01b Dags.: 28.9.2009
Uppskipting og lýsing Stærðir

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D5M D6 D7 D8 D9 D10a D10b D11 D12 D16 D17
Lokun Rými

hæð-röð
Notkun

texti
Höfuð-
flokkun

Eignar-
hald

Botnflötur
m²

Millif lötur
m²

Stigar
m²

Op
m²

Brúttóflötur
m²

Brúttóf lötur
sh < 1,8

Salarhæð
min

Salarhæð
max

Brúttó
rúmmál m³

Nettóflötur
m²

Birt flatarmál
m²

Reiknitala
skiptarúmmáls

Skipta-
rúmmál m³

Matshluti 3.230,4 0,0 15,7 15,7 3.214,7 146,8 17.853,5 2.829,6 3.067,9 15.272,888

Botn 497,0

00 Kjallari 423,7 0,0 4,7 0,0 423,7 146,8 936,2 398,5 276,9
A 0001 Kjallari T 0101 313,5 4,7 313,5 146,8 2,70 2,70 638,7 294,5 166,7 2,70 795,150
A 0002 Geymsla N 0101 110,2 110,2 2,70 2,70 297,5 104,0 110,2 2,70 280,800

01 1. hæð 2.424,0 0,0 11,0 4,7 2.419,3 0,0 14.707,4 2.079,0 2.419,3
A 0101 Íþróttir/mötuneyti N 0101 2.424,0 11,0 4,7 2.419,3 4,00 9,05 14.707,4 2.079,0 2.419,3 6,07 12.619,530

02 2. hæð 382,7 0,0 0,0 11,0 371,7 0,0 1.712,9 352,1 371,7
A 0201 Gangur/salir/loftr. N 0101 382,7 11,0 371,7 4,35 4,47 1.712,9 352,1 371,7 4,48 1.577,408

Athugasemdir

1. Matshlutinn er áætlaður 2.áfangi byggingarinnar.
2. Einangrun og klæðning eru áætluð 13sm.
3. Rúmmál sundlaugar og annarrar stöllunar niður í gólf telst til rúmmáls 1.hæðar.
4. Ekki er tekinn nettóflötur af vatnssvæðum.
5. Sorpskýli fyrir eldhús er við vöruhurð eldhúss á suðausturhlið 4,8 m²

28.09.09 Breyting vegna nýs rýmis 0002

Sameignir sumra

Eignarhald
S k i p t a r ú m m á l

Eignar-
hald

Notkun
texti

Birt f latarmál
m²

Séreign
m³

Séreign og 
sameign m³

0101 Íþróttir/mötuneyti 3.067,9 15.272,888 15.272,888

Alls 3.067,9 15.272,888 15.272,888

Skráningartafla: Langalína 8, grunnskóli Skrásetjari: Jónas Þórðarson
Landnúmer: 198188 Kennitala: 1608674699

Matshlutanúmer: 02 Útgáfa: 4.01b Dags.: 28.9.2009
Botnplata Hjúpfletir

Þar af: Þar af:
Botnplata

m³
Botnplata

m²
Útveggir

m²
Glugga- og
dyraop m²

Þak
m²

Þakgluggar og
þakop m²

Matshluti 497,0 2.485,2 1.791,6 227,8 2.485,2

Y f i r l i t Innan hæða Utan hæða
A A B C Alls

Botnflötur / m² 3.230,4 3.230,4
Brúttóflötur / m² 3.214,7 3.214,7
Brúttórúmmál / m³ 17.853,5 17.853,5
Nettóflötur / m² 2.829,6 2.829,6
Birt flatarmál / m² 3.067,9 3.067,9
Skiptarúmmál / m³ 15.272,888 15.272,888

Mynd 8. Grunnmynd af 1.hæð skólans, þar sem hægra meginu eru kennslurýmin með þremur heimasvæðum og 
skrifstofum. Vinstra megin er svo íþróttasalur, sundlaug o.s.frv. En hægt er að loka á milli álmanna hjá bókasafninu sem 
sést fyrir miðju. 

Mynd 9. Aðalgangurinn eftir 
byggingunni á 2.hæð. Vinstra megin sést 
í eldhúsaðstöðu og hægra megin er 
glerveggur sem rammar inn bókasafnið. 
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ganginum væri tiltölulega rólegt svæði og eftir því sem maður færist nær ykist 

umgangurinn. Þannig eru t.d. staðsett lítil eldhús á ganginum þar sem nemendur 

geta útbúið sér nesti eða stundað heimilisfræði. Inn á hverju heimasvæði eru svo 

lokuð rými og hafa þannig kennarar fjölbreytt val á námsumhverfi fyrir þau 

verkefni sem þarf að vinna hverju sinni. Orri talar um þetta einstaklingsmiðaða 

nám sem mótaði skólann: 

 
Þetta einstaklingsmiðaða nám er svolítið miðað að því að það er ekki allan 
tímann þar sem krakkarnir þurfa að sitja við borð og hlusta á kennarann upp 
við töflu. Heldur eiga þau að skila ákveðnu námsefni og ráða því hvernig 
þau gera það [sama svar kom hjá Einari arkitekt með Krikaskóla]. Líka 
þegar þú ert með þessi stóru heimasvæði þar sem krakkarnir eru 80 - 90 þá 
eru fleiri kennarar á svæðinu. Það er ekki bara einn kennari inn í hverri stofu 
sem þarf að passa 20-30 krakka og er alveg einangraður heldur eru þarna 4-5 
kennarar sem hafa stuðning hver af öðrum og kennslan verður 
skemmtilegri.35 

 

 Milli hverrar álmu er svo inngangur og hefur þannig hvert heimasvæði 

fyrir sig sinn inngang. Í hverju andyri eru skóhillur en yfirhafnir eru geymdar á 

annarri hæð. Það var hugsað í tvennum tilgangi, annars vegar upp á 

öryggissjónarmið að hafa yfirhafnirnar nær og svo virkar þetta sem góð 

hljóðdempun. En þegar gengið er í gegnum 

bygginguna gæti maður aldrei trúað því að 

þarna væri heill skóli að störfum með öll þessi 

börn.  

 Álman sem hýsir íþróttarhúsið, 

eldhúsið, aðalsalinn og tónlistarskólann 

býður upp á þann möguleika að þjónusta 

nærumhverfið. Inn í íþróttarhúsinu er ekki 

                                                
35 Orri Árnason arkitekt, munnleg heimild, 20.desember 2012 

Mynd 10. Kennslurými staðsett næst 
ganginum 

Mynd 11. Kennslurými staðstett fjærst gangi 

Mynd 12. Þessi hluti álmunar er mikið 
notaður og leigður af samfélginu. Meðal 
þeirra hópa sem leigja aðstöðu er Jiu-
jitsu skólinn. Sem æfir allan ársins hring 
í Sjálandsskóla. Mynd af hóp fólks í 
æfingarsal skólans. 
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bara rúmgóður íþróttarsalur heldur er þarna einnig sundlaug, danssalir og einnig 

verður boðið upp á þreksal. Þetta rými er mikið notað af samfélaginu í kring, 

íþróttasalurinn er leigður út fyrir t.d. fótbolta á kvöldin, sundlaugin hefur verið 

nýtt fyrir ungbarnasund, hljómsveitin Dikta hefur nýtt sér aðstöðuna í 

tónlistarrýminu og tók upp plötuna sína þar í fyrra sumar. Eins hefur höfundur 

ritgerðar m.a. notað danssalinn. Hægt er að loka af milli álma til að takmarka 

aðgang að kennslusvæðum. En þessi hluti byggingarinnar hefur annan inngang 

en þá sem nemendur nýta sér inn á heimasvæðin sín.  

  

 Skoðun kennara 

 

 Ósk Auðunsdóttir er kennari við Sjálandsskóla frá árinu 2009. Hún kennir 

9. -10. bekk ásamt því að sinna forfallakennslu við yngri bekki. Hún hefur fundið 

fyrir þeim gagnrýnisröddum sem oft byrja þegar rætt er um þessa opnu skóla:   

„ ... hvernig getur þú unnið í þessu, mér finnst svo þægilegt að geta bara lokað 

hurðinni og það er enginn að böggast í mér hvað ég geri inni í minni stofu.”36 En 

kostir þessa rýmis sem kennarar nefna er hversu fjölbreytileg og opin þau eru:  

„Þarna ertu svolítið fyrir augum allra, sem mér finnst bara gott ... . Að vera frjáls 

og ekki bundinn einhverri einni stofu. Krakkarnir geta verið að vinna að 

allskonar verkefnum, auðvelt að fara fram og þægilegt að vinna í hópavinnu sem 

við leggjum mikið upp úr.” 37  Kennarar hafa góða reynslu að samkenna 

krökkunum eins og þetta er lagt upp með í dag þar sem tveimur árgöngum er 

kennt saman. Góð teymisvinna og stuðningur milli kennaranna myndast líkt og 

Ósk útskýrir: „ ... við erum að deila þessu saman líkt og skólabyggingin leggur 

þetta upp með”38 

 Helsti galli sem Ósk nefndi var aðstaða heimilsfræðinnar sem staðsett er á 

göngum. Þetta er of lítið rými og þjónar ekki þeirri kennslu sem þar ætti að fara 

fram. Eins nefndi hún hljóðvistina að almennt væri hún mjög góð og þú finnur 

ekki fyrir þessum fjölda barna en Orri segir að: „Það var mikil áhersla lögð á 

hljóðvistina ... menn sáu strax að ef ekki yrði farið alla leið væri hugmyndin 

algjört flopp”39. Hins vegar sökum skipulags er t.d. frímínútum ekki stillt upp á 

sama tíma hjá unglingadeild og yngri bekkjum sem veldur óþarfa klið á milli 
                                                
36 Ósk Auðunsdóttir kennari, munnleg heimild, 3.janúar 2013  
37 Ósk Auðunsdóttir kennari, munnleg heimild, 3.janúar 2013 
38 Ósk Auðunsdóttir kennari, munnleg heimild, 3.janúar 2013 
39 Orri Árnason arkitekt, munnleg heimild, 20.desember 2012 
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hæða á vissum tímum. Með breyttu innra skipulagi væri þó hægt að draga úr 

þessari hljóðmengun. Almennt séð eru kennarar mjög ánægðir í þessu 

vinnuumhverfi, alla vega sér Ósk ekki í náinni framtíð að hún fari aftur að kenna 

í hinu hefðbundna kennslustofu formi.  

 4.2 Krikaskóli 
 

 Krikaskóli tók til starfa árið 2008 en árið 2010 fékk hann nýja byggingu 

undir starfsemina. Skólinn er sérstakur að því leiti að Mosfellsbær vildi að hann 

myndaði „brúa bilið” milli leik- og grunnskóla. Þarna eru börn á aldrinum  

2ja – 9 ára. Hugmyndafræði skólans er byggð á hugsmíðahyggju. En 

hugsmíðahyggja er námskenning þar sem þekking er afurð þess hvernig 

einstaklingurinn skapar sér merkingu úr reynslu sinni. Í námsumhverfinu er lögð 

áhersla á að það líkast raunverulegum aðstæðum.40 

 

 Nálgun arkitekts að verkinu 

 

 Haldin var lokuð samkeppni þar sem fimm hópum var boðin þátttaka.  

Hönnunarhópurinn sem vann samkeppnina gekk undir nafninu Bræðingur. Í 

honum voru arkitektar, landslagsarkitekt, verkfræðingar, Andri Snær rithöfundur, 

Helgi Grímsson skólastjóri og Sigrún Sigurðardóttir leiksskólastjóri. Vann 

hópurinn saman að hugmyndarvinnu skólans og skrifuðu niður skólastefnu hans. 

Þar kom fram hvernig ætti að standa að kennslunni og sérstök áhersla var lögð á 

að skapa minningar og upplifanir nemanda af umhverfinu. Nýta styrkleika 

umhverfisins s.s. fjallið (Úlfarsfell), fyrirtækin í kring, grenndarsamfélagið og 

hefðir og styrki Mosfellsbæjar.41 Þegar skólastefnan (e. manifesto) var fullgerð 

var ekki enn byrjaða að hanna mannvirkið. Aðeins var búið að setja upp texta og 

myndir um það hvernig hópurinn vildi hafa skólabygginguna, hver væri stefna 

hans og áherslur. Þegar kom svo að því að hanna mannvirkið tók allur hópurinn 

áfram þátt í verkinu ásamt því starfsfólki sem var við Krikaskóla á þeim tíma, þó 

svo að arkitektar hafi unnu teiknivinnuna. Allar tillögur voru teknar gildar og 

þannig þróaðist hönnunin áfram.  

                                                
40 Heimasíða Krikaskóla, Krikaskóli, án ártals, sótt 10.desember 2012, 

http://www.krikaskoli.is/Skolinn/ 
41 Heimasíða Krikaskóla, Krikaskóli, án ártals, sótt 7.janúar 2013, 

http://www.krikaskoli.is/Skolinn/ 
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 Líkt og áður kom fram var eitt af skilyrðum fyrir þátttöku að fagaðlar 

hefðu reynslu af hönnun skólamannvirkja. Einar Ólafsson og félagar hans af 

arkitektastofunni Arkiteó höfðu áður unnið samkeppni um hönnun 

skólamannvirkis en það var Grunnskólinn á Ísafirði árið 2009. Einar útskýrir 

muninn á  þessum tveimur verkefnum svo: 
Þetta var alveg á svart og hvítu [munurinn á hönnunaraðferðum á 
Grunnskólann á Ísafirði og Krikaskóla]. Með grunnskólann á 
Ísafirði sem lukkaðist vel að öllu leiti var það opin samkeppni 
sem við unnum og það var nánast byggt eftir því. Við vorum að 
aðlaga skólann að núverandi húsakosti og það var ekkert verið að 
spá í skólastefnuna eða hvað það var sem átti að fá út úr 
byggingunni eða í gegnum bygginguna með skólastefnunni. 
Við þröngvuðum bygginguna inn á lóðina inn í þáverandi 
húsnæði og hugsuðum ekkert um skólastefnur eða kennsluhætti. 
Nema vildum hafa góða birtu, gegnumsæji innan byggingarinnar 
og opin rými. 
En með Krikaskóla þá voru svo mörg atriði sem við vorum að 
koma með til krakkanna í gegnum arkitektúr 42 
 

 Eitt af þessum atriðum sem Einar nefnir sem dæmi eru ljósin sem staðsett 

eru undir svölunum en þau mynda merki úr stjörnumerkjunum. Hópurinn vildi að 

byggingin skapaði ákveðna vitundarvakningu um umhverfið og virkja þannig 

námsumhverfið. Það er eitt af því sem hugsmíðahyggjan leggur upp með. 

Hvernig einstaklingur skapi sér merkingu með umhverfinu og notaði hópurinn 

arkitektúr til þess að ná því fram. 

 

 Uppbygging skólans 

 

 Meginatriðið í 

hönnuninni var að bræða saman 

hið manngerða við náttúruna. Á 

lóðinni stendur mikill skógur sem 

hönnunarhópurinn vildi halda í 

og kom upp sú hugmynd að 

bræða hann saman við 

bygginguna. Varð því myndin af 

tré sterk undirstaða í 

grunnplani byggingarinnar.  

                                                
42 Einar Ólafsson arkitekt, munnleg heimild, tekið 14.desember 2012 

Mynd 13. Sýnir skýringarmynd frá hópnum með 
myndina af trénu.   
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 Skólinn er byggður 

upp á tveimur hæðum og 

var það alfarið í höndum 

hönnunarhópsins að 

staðsetja bygginguna á 

lóðinni. Staðsetningin 

hennar var valin alveg nyrst 

á lóðinni en með því vildu 

hönnuðurnir búa til gott 

suðursvæði. Byggingunni 

er síðan snúið þannig að kennslustofur innandyra snúa til norðurs og verða því 

ekki fyrir ónæði af sólargeislum. Á meðan útirýmin sem hægt er að nýta til 

kennslu snúa til suðurs og njóta sólarinnar. Það var eitt af því sem fylgdi sterkt 

forsögninni frá Mosfellsbæ að útikennsla yrði jafn mikilvæg innikennslu. En það 

skipaði veigamikinn þátt í hönnun skólabyggingarinnar með stórum og breiðum 

svölum með yfirbyggðu skyggni. Þessi svalarrými eru mikið notuð til útikennslu 

og virka einkar vel til þess óháð veðráttu43. Beggjavegna við húsið liggja svo 

rampar niður af efri hæðinni og því gott aðgengi fyrir börnin að fara á milli hæða 

og góð tenging við leiksvæði. Þegar ramparnir voru hannaðir skapaðist rými 

undir þeim sem var illa nýtt, fékk hópurinn því leyfi frá bænum að nýta það 

nærumhverfinu og hafa þar aðstöðu fyrir íbúa til að flokka sorpið sitt þegar 

komið er með eða börnin sótt úr skólanum. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Svövu Björk Ásgeirsdóttur kennara við Krikaskóla, munnleg heimild, tekið 2.janúar 2013 

Mynd 14. Svalir af annari hæð skólans sem nýtist til útikennslu. 

Mynd 15. Þrívíddar ljósmynd af útlit skólans, fengin frá Arkiteó. 
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 Á fyrstu hæð skólans liggur gangur þvert í gegnum bygginguna sem á að 

vísa til stofns á tré. Út frá ganginum koma svo greinarnar sem standa fyrir 

mismunandi deildir svo sem kennarastofu, salerni og eldhús en einnig eru þarna 

myndmenntarými, heimilisfræði, lítill íþróttarsalur og tónmennt. Fyrir miðju 

rýmisins er stór salur sem er opinn upp á milli hæða. Er hann mikið nýttur fyrir 

stærri uppákomur innan skólans. Fyrsta hæðin virkar þannig að börnin þurfi ekki 

að fara út til þess að sækja tómstundir heldur koma t.d. tónlistakennararnir í 

skólann og nýta þá aðstöðu sem þar er til staðar. Einnig getur nærsamfélagið í 

kring komið og nýtt rýmið á fyrstu hæðinni til fyrirlestra, sýninga, 

námskeiðahalds o.s.frv. en þá er hægt að loka öðrum álmum skólans. 

 Inngangar eru nokkrir á fyrstu hæðinni en það eru tveir aðalinngangar 

fyrir börnin. Þau rými fengu á sig lífrænt form (e.organic). Sem einnig teygja sig 

út úr byggingunni en þá í formi steypu.  

 

   

 

Mynd 16. Grunnmynd af 1.hæð skólans 

Mynd 18. Sýnir lífrænu formin sem mynda 
andyri barnanna 

Mynd 17. Ljósmynd utandyra af lífræna 
forminu að teygjast út. 
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Hönnuðurnir kölluð þetta rými flórinn eða votsvæðið þar sem börnin kæmu inn í 

skólann og geymdu yfirhafnir sínar og skó.  

  

 Á annarri hæð eru svo kennslurými. Öll hæðin er opin sem hægt er að 

stúka af og aðlaga með hreyfanlegum húsgögnum. Á nokkrum stöðum yfir 

hæðinni eru rými sem kölluð eru hreiður (sjá mynd 18) en þar er hægt að hafa 

minni hópa fyrir smærri verkefni. Þessi rými eru mjög vel hljóðeinangruð og 

veita nemendum meiri nánd bæði hvort við annað sem og kennarana. Í 

hreiðrunum hefjast allir dagarnir hjá börnunum þar hitta þau sinn 

umsjónarkennara og fara yfir hvernig dagurinn er skipulagður.44 

 Nemendur og kennarar geta 

ferðast um bygginguna í stærri og 

minni hópum og valið sér 

staðsetningu fyrir komandi verkefni 

eftir því sem við á. Allt rýmið innan 

sem utan býður upp á mikið flæði og 

sveigjanleika. Styrkir kennslu og 

eykur lífsgleði nemenda og 

starfsfólks.  

 

   
                                                
44 Svövu Björk Ásgeirsdóttur kennara við Krikaskóla, munnleg heimild, tekið 2.janúar 2013 

Mynd 19. Grunnmynd af 2.hæð 

Mynd 20. Eitt af nokkrum hreiðrum í Krikaskóla.  
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 Skoðun kennara 

 

 Svava Björk Ásgeirsdóttir er kennari 6-7 ára krakka í Krikaskóla. Hún var 

fyrsti kennarinn sem ráðinn var til skólans árið 2008. Hún ásamt þeim kennurum 

sem ráðnir voru á fyrstu árum skólans höfðu þannig möguleika á að taka örlítinn 

þátt í hönnun skólans og koma með sínar hugmyndir inn á teikniborðið.  Svava 

kom úr skóla þar sem eldri kennslurými voru til staðar og hafði því samanburð á 

námsumhverfunum tveimur: „ ... þar var ég ein með einn bekk í lokuðu rými sem 

hafði ekki mikið upp á að bjóða á meðan í Krikaskóla er ég ásamt þremur öðrum 

með 49 krakka í rými sem er opið, skemmtilegra og fjölbreyttara. Börnin eru fljót 

að læra á húsið og nýtist það vel til kennslu.” Líkt og Ósk í Sjálandsskóla nefndi 

með óánægju raddirnar fékk Svava að heyra það líka, að svona 

skólafyrirkomulag ætti aldrei eftir að ganga upp og þar fram eftir götum. Eftir að 

hafa unnið í þessu vinnuumhverfi í þrjú ár segir Svava: „Í dag þegar þessi tvö 

ólíku kennslurými eru borin saman hallast ég meira að því opna, það sé 

skemmtilegra og betra þegar horft er til kennslu. Möguleikinn að nýta 

bygginguna er mun fjölbreyttari og eykur spennu og virkni barnanna. Vinnan er 

ekki alltaf í sama umhverfinu.”45 

 Vissulega rákust þau í byrjun á nokkrar hindranir í skólastarfinu en engar 

sem ekki voru yfirstíganlegar. Það helsta sem kennarar nefna er skipulagið, en 

sökum þess hversu opið rýmið er þarf gott samspil að eiga sér stað á milli 

notenda skólans svo ekki komi til árekstra. En sú hindrun er ekki svo stór í dag.  

Annar hlutur sem Svava benti einnig á er vöntun á lítilli kennaraaðstöðu á 

efrihæðinni. 

 Rýmið sem hugsað er til samfélagsins er mikið notað, m.a. er súmba- og 

jógakennsla kennd í litla íþróttarsalnum, karlakór heldur æfingar í matsalnum 

ásamt því er salurinn leigður út fyrir afmæli, fermingarveislur og fleiri viðburði. 

Almennt eru kennara mjög ánægðir með skólabygginguna, hún er að virka vel 

fyrir það sem hún á að standa fyrir og þjónar bæði nemendum og samfélaginu. 

 

 

 

 
 

                                                
45 Svövu Björk Ásgeirsdóttur kennara við Krikaskóla, munnleg heimild, tekið 2.janúar 2013 
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 4.3 Laugarnesskóli 
 

 Laugarnesskóli var stofnaður árið 1932 eftir að Austurbæjarskóli var 

sprunginn sökum nemendafjölda. Fyrstu tvö árin var aðsetur skólans í 

leiguhúsnæði við Laugarnesveg 52 og húsinu Sjónarhól við Sogamýri. Árið 1934 

var svo fenginn húsasmíðameistar bæjarins Einar Sveinsson til þess að teikna 

nýbyggingu undir starfsemina. Skólinn byggðist upp í áföngum, fyrst árið 1934 

og svo 1945 þegar íþróttarhúsið og aðalsalurinn bættust við. Árið 2006 teiknuðu 

arkitektarnir Hjördís og Dennis síðan nýja viðbyggingu sem er 

meginumfjöllunarefnið þessa kafla.46  

 

 Nálgun arkitekts að verkinu 

 

 Reykjavíkurborg hélt lokaða samkeppni og bauð fimm stofum til þess að 

taka þátt í verkefninu. Reykjavíkurborg hafði búið til stefnuyfirlýsingu (e. 

manifesto) fyrir nýju viðbygginguna sem hver hönnunarhópur fékk í byrjun 

ferilsins. En einnig voru haldnir fyrirlestrar með Dr. Gerði G. Óskarsdóttir, en 

hún hafði nýlega unnið með Bruce Jilk að hönnun Ingunnarskóla. Fengu þau 

fyrirlestur um einstaklingsmiðað nám og af varð að þau Hjördís og Dennis fóru 

að kynna sér þessa námsaðferð betur. Tillaga þeirra hjá ArkHD (Arkitektarstofa 

Hjördís og Dennis) var hlutskörpust í forvalinu og var valin til byggingar. Snerist 

hönnunin þeirra um ákveðið miðrými sem kennslustofur röðuðust í kringum þar 

sem sveigjanleiki  og samnýting kennslurýma var hafður í fyrirrúmi. En eldri 

hlutinn var byggður eftir þeim kennsluaðferðum sem tíðkuðust á sínum tíma þar 

sem hin hefðbundnu kennslustofurými voru ríkjandi.  

  Á þessum tíma voru ennþá tillögur með hinu hefðbundnu kennslustofum 

sendar inn í samkeppnir og voru nokkrar slíkar tillögur sendar inn. Því var 

baráttan fyrir breyttum kennslurýmum ansi hörð, en sumir kennarar voru heldur 

ekki hrifnir af fyrirkomulaginu til að byrja með.  

 Hjördís hafði á sínum námsárum unnið hjá arkitektinum Herman 

Hertzberger í Amsterdam en hann er þekktur fyrir skólabyggingarnar sínar sem 

byggðar eru á Montessori stefnunni. Þar sem lögð er áhersla á sjálfstæði, frelsi, 

virðingu fyrir náttúrulegum þroska barnsins og þeim tæknilegu framförum sem 

                                                
46  Borgarskjalasafn Reykjavíkurs, Laugarnesskóli, Guðjón Indriðason, skoðað 17.desember 

2012, http://www.borgarskjalasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-4324/6669_read-
1953/start-l/6630_view-2789/ 
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eiga sér stað í samfélaginu47. Því komu þessar breytingar ekki svo nýstárlegar 

fyrir hennar augum. Eitt af því sem þau gerðu þegar hönnunin var komin áleiðis 

var að skoða danska grunnskólann Hellerup sem lýstur var hér að ofan. 

 

 Uppbygging skólans 

 

 Byggingarreiturinn var staðsettur norðanmegin á skólalóðinni en 

Reykjavíkurborg var búin að ákveða staðsetninguna. Náði lóðin alveg út að 

íþróttarhúsinu (sjá mynd 21). Innan deiluskipulagsins var svo búið að ákveða 

hámarks hæð byggingarinnar en hún mátti ekki ná upp fyrir þakkant eldra 

hússins (sjá mynd 22).  

 Nýja viðbyggingin fyllti þó ekki út í leyfðan byggingarreit en 

hönnuðurnir vildu ekki að byggingin myndi ganga fyrir stóru gluggana sem 

opnast inn í aðalsalinn. Með þessu mynduðu þau aðkomutorg fyrir bæði 

gangandi, hjólandi og akandi umferð upp að skólanum og nýtt útirými fyrir 

börnin. En hér áður hafði ekki verið hægt að keyra börnin upp að skólanum.  

  

 

 

 

 

                                                
47Heimasíða maria montessori, At least in the traditional sense, án útgáfuárs, sótt 30.desember 

2012, http://mariamontessori.com/mm/?page_id=457 
 

Mynd 21. Sýnir byggingarreit í grunnplani. 
 

Mynd 22. Sýnir leyfða hæð í deiluskipulagi 
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Þegar kom að útliti nýju viðbyggingurnar var 

horft á hvernig hverfið í kring er uppbyggt en 

það einkennist af rétthyrndum steinuðum 

mössum sem ekki eru með mikið af útskotum 

eða viðbygginum. Á þennan hátt vildu þau 

tengja sig inn í hverfið. En nýja viðbygging er 

ferkantaður massi sem fékk sömu áferð og 

eldra húsið hefur, þessa ljósu steiningu.  

 

 

 

  

 Viðbygging er byggð upp á þremur hæðum líkt og eldra húsið. En sökum 

deiluskipulags mátti ekki fara uppfyrir þakbrún gamla húsins. Því staðsettu þau 

verkgreinarnar s.s. smíða-, handmennt- og listgreinarnar í kjallarann. Þar 

mynduðu þau eitt stórt rými til þess að ólík fög gætu unnið saman. Út frá 

vinnustofunum er svo útgengt sem tengir rýmið við nærliggjandi umhverfi. 

Þannig vildu hönnuðurnir að börnin gæti unnið verkefnin úti eða nýtt efnivið sem 

finnst utandyri í verkefnin sín.  

 

Mynd 24. Grunnmynd af kjallara  

Mynd 23. Útlit viðbyggingar Laugarnesskóla. Á neðstu hæðinni 
sést í útisvæðið frá vinnustofum nemenda. Tónlistarrýmið sem 
tengist matsal kemur svo og á efstu hæð eru kennslustofur 
nemenda. 
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 Fyrsta hæðin í viðbyggingunni heldur um aðalinngang byggingarinnar í 

dag, matsal, eldhús, tónlistarherbergi og salerni. En þetta svæði var einnig 

hugsað að hægt væri að nýta fyrir nærsamfélagið. Það var hluti af 

stefnuyfirlýsingu skólans að ytra samfélagið gæti nýtt bygginguna og var það þá 

helst hugsað fyrir eldri borgara sem félagsmiðstöð. Hefur það þó ekki gengið 

eins vel eftir og væntingar stóðu til um.48 

 Í samkeppninni var ekki bara boðið út að 

byggja nýja viðbyggingu við skólann heldur líka að 

endurhanna hluta gamla skólans þ.e. fyrsta áfangann 

sem var byggður (sjá mynd 24). Þannig er 

bókasafn skólans og tölvuherbergi komið fyrir á 

fyrstu hæðinni í eldri hlutanum. 

                                                
48 „Opportunities in various educational settings“, ráðstefna og vettvangsferðir í Sjálandsskóla, 

Laugarnesskóla og Norðlingaskóla á vegum Helga Grímsson Skólastjóra Sjálandsskóla 
fyrir erlenda gesti dagana 23-28 september. 

 

Mynd 26. Sýnir þann hluta gömlu 
byggingarinnar sem var endurnýjaður að 
innan. 

Mynd 25. Grunnmynd af 1.hæð  
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 Á annarri hæðinni í viðbyggingunni eru svo kennslurýmin. Hjördís og 

Dennis lýsa rýminu svo: 

 Á annarri hæð er svo þetta miðrými með kennslustofunum í kring. 
Eins og þú sérð [talað til rithöfundar] eru þetta ekki hefðbundar 
stofur. Þar er meira hægt að vinna í hópum eða sem einstaklingar. 
Svo er einnig miðrými sem hentar í allskonar sameiginleg verkefni. 
Það er glerveggur alveg hringinn [sem snýr inn að miðrýminu] og 
hafa þannig kennarar yfirsýn yfir öllu rýminu. ... Þannig verður 
rýmið sveigjanlegra og gefur meiri möguleika heldur en þær 
skólastofur sem sjá má í eldri hlutanum.49 

 
 

 Hægt er að ganga inn af annarri hæð viðbyggingar í eldri hlutann þar sem 

eru m.a. kennara- og skrifstofa. Á þriðju hæð eldri byggingarinnar eru svo áfram 

kennararými þar sem fundarherbergi, hjúkrunarfræðingur, vinnuherbergi 

kennara, sál- og félagsfræðingur eru til staðar.  

 

 

 

                                                
49 Hjördísi og Dennis arkitekta, munnleg heimild tekið 17.desember 2012 

Mynd 27. Grunnmynd af 2.hæð  
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 Skoðun kennara 

 

 Rúna Björg Garðarsdóttir er kennari við Laugarnesskóla og kennir 5. – 6. 

bekk. Annað hvert ár kennir hún elstu krökkunum þá staðsett í viðbyggingunni 

og svo yngri bekkina hin árin í eldri byggingunni.  Fyrsta árið eftir viðbyggingu 

voru yngstu krakkarnir staðsettir þar en því fyrirkomulagi var breytt mjög fljótt. 

Rúna talar um að ástæðan fyrir þessari breytingu væri sú að: „Kennarar sem voru 

að kenna yngstu bekkina fannst þetta [rýmið sem byggingin bauð upp á] ekki 

henta nógu vel í þeirra kennslu svo við fórum með 6. bekkinn hingað inn. Þá 

kom þetta rosaleg vel út, nýtingin á miðrýminu var meiri, þau orðin sjálfstæðari í 

vinnu og flinkari í hópastarfi og samvinnu.”50   Fyrstu árin var mikið um 

teymisvinnu milli kennara þar sem þrír kennarar kenndu saman einum árgangi 

innan nýju byggingarinnar. Í dag virkar samstarfið ekki svoleiðis. Þetta er komið 

í bekkjarmiðað kennslu og þar af leiðandi er nýtingin á rýminu ekki eins og 

upphaflega var lagt til með, en það er eitt sem Rúna vill sjá breytingu á: „ ... ég 

myndi vilja nýta rýmið samt miklu miklu meira en við gerum”51. Rúna segir þó 

að kennarar nýti miðrýmið eitthvað til kennslu:  

 

„ … ef ég er með verkefni þar sem ég vill vera með fáa eftir í innlögn 

hjá mér og aðrir orðnir sjálfstæðari í vinnu þá geta þeir farið fram og 

unnið þar, bjargað sér svoldið sjálfir. Hérna [í kennslustofunni] ertu 

þá með meira aflokað og haft þá sem þú þarft að ná betur til staðsetta 

nær þér.”52  

 

Samvinna og flæði milli kennara er ekki mikil í dag. Ólíkt hinum skólunum sem 

teknir voru fyrir. Hérna hafa kennslustofur glervegg sem snúa inn að miðrýminu 

sem Rúna telur til hins betra en þau sem eru alveg lokuð: „ ... þú getur framlengt 

kennslurýmið út fyrir ramma stofunar.”53 En hún veit til þess að sumir kennara 

byrgja fyrir gluggana með því að raða húsgögnum fyrir þá.   

 Rúna nefndi einnig lista- og verkmenntagreinarnar en þær fengu nýja 

aðstöðu í viðbyggingunni líka. Kennarar við þær greinar vorum mjög skeptískir á 

þær hugmyndir sem þar átti að útfæra en var fyrirhugað að byggja greinarnar 

                                                
50 Rúna Björg Garðarsdóttir kennari við Laugarnesskóla, munnleg heimild  tekið 8.janúar 2013 
51 Rúna Björg Garðarsdóttir kennari við Laugarnesskóla, munnleg heimild  tekið 8.janúar 2013 
52 Rúna Björg Garðarsdóttir kennari við Laugarnesskóla, munnleg heimild  tekið 8.janúar 2013 
53 Rúna Björg Garðarsdóttir kennari við Laugarnesskóla, munnleg heimild  tekið 8.janúar 2013 
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saman í eitt rými þannig að innangengt yrði á milli stofanna.  Viðhorf gagnvart 

þessum stofum í dag er þó önnur og jákvæðari: „Þær segja það núna kost, þó 

ekki eiginleg samkennsla fari á milli greinanna. Þá hefuru samt þennan stuðning 

hver af annarri.”54   Í lokinn svaraði Rúna því að: „Almenn ánægja er meðal 

kennara sem kenna í viðbyggingunni. Mér finnst þetta vinnuumhverfi betra og 

henti betur til kennslu en það sem fyrir er í gömlu byggingunni. Þetta er bjartara 

og meira rými og ég finn fyrir því að ég nenni að vera hérna lengur í 

undirbúningu og svoleiðis.”55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Rúna Björg Garðarsdóttir kennari við Laugarnesskóla, munnleg heimild  tekið 8.janúar 2013 
55 Rúna Björg Garðarsdóttir kennari við Laugarnesskóla, munnleg heimild  tekið 8.janúar 2013 
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Lokaorð 
 

 Þegar dregið er saman niðurlag frá skólunum þremur sést greinilega að 

farnar eru aðrar aðferðir en áður var og hafa þær leitt af sér ólíkar og fjölbreyttar 

skólabyggingar. Allir arkitektar þessara skóla lögðu áherslu á að ná sem 

fjölbreyttustu og sveigjanlegustu húsnæðum sem stuðla að vellíðan nemenda og 

starfsfólks. Einnig voru þeir vel vakandi fyrir því að skólabyggingin ætti einnig 

að þjóna samfélaginu. Mynd 26 dregur saman helstu þætti sem koma fyrir í ferli 

og undirbúning hvers skóla fyrir sig.   

 

  

 Allir skólarnir einkennast af þeim nýju stefnum sem komu eftir 

aldamótin. Enginn skólanna var hannaður alfarið eftir hinu hefðbundna 

kennslurými. Opnir- eða klasaskólar voru fyrirmyndin og það sem einkennir  

einstaklingsmiðað nám. Auðvelda þannig samstarf milli kennara, auka 

möguleikana að sníða starfið að þörfum ólíkra hópa og auka fjölbreytileikann í 

námsumhverfi og kennslu. Allir skólarnir endurspegla sína gerð af 

kennslurýmum einkar vel. Bæði Krikaskóli og Sjálandsskóli fóru alla leið með 

opnum rýmum á meðan Laugarnesskóli fór þá leiðina að líkjast klasaskóla meira. 

Ekki var þó í öllum tilvikum í hönnunarferlinu leitað eftir þátttöku eða viðhorfum 

þeirra sem komu til með að starfa eða nota viðkomandi skólabyggingu. Í þeim 

skólum sem sérstakar aðferðir voru farnar, Sjálandsskóla og Krikaskóla, tóku 

arkitektar sérstaklega fram hversu áhrifaríkar aðferðirnar skiluðu sér í hönnun 

byggingarinnar. Skólarnir gerðu allir ráð fyrir því að þjóna stærra hlutverki en 

Mynd 28. Niðurstöður dregnar saman frá skólunum þremur 



Listaháskóli Íslands    //     Vorið 2013     //    Hallgerður Kata Óðinsdóttir     37 

bara sem menntastofnun. Sjálandsskóli og Krikaskóli voru þeir sem komust 

lengst í þeim áformum en báðir skólarnir eru mikið notaður af nærsamfélaginu í 

kring. Laugarnesskóli lagði upp með sama markmið en náði ekki eins langt. Til 

þess að sjá hver helstu örsök af því gætu verið, væri næsta skref að taka fyrir 

sambærilega skóla sem byggjast upp af sömu hönnunaraðferðum og bera saman. 

Sjá þannig hvort þessar hönnunaraðferðir sem farnar er skiluðu svo góðri 

tengingu til samfélagsins. 

 Með þessum breyttu aðferðum er þó helst sú eftirbreytni að sjá hversu 

námsumhverfið er orðið meira gefandi og ánægjulegra. Þó þetta hafi verið mikil 

barátta að ná fram og  þá ekki bara með því að koma þessum mannvirkjum á 

kortið heldur einnig að innleiða starfsfólk í byggingarnar.  En með nýju fólki 

koma nýjir tímar og nýjar áherslur. Bæði þau hjá Arkiteó og Zeppelín sem unnu 

verkin eftir ákveðnum aðferðum höfðu báðir góðar sögur að segja um svona ferli 

og höfðu orð á því að það mætti jafnvel yfirfæra það á aðra stofnanir. Það sem 

aftrar örugglega helst því að svona aðferðir eru farnar hjá verkkaupunum er bæði 

kostnaðurinn og lengdin á ferlinu.  

 Eftir þó að hafa kynnt mér málið er ég á því að þessar hönnunaraðferðir 

hafi góð áhrif á vinnulag arkitekta og hvernig þeir koma að hönnun. Verkin verða 

markvissari og fleiri sjónarhorn koma upp á borðið. Vankantar og tækifæri við 

nýtingu rýma sem notendur skynja geta farið framhjá arkitektum. Enda 

bakgrunnur og hugmyndarfræði önnur. 

 Fróðlegt verður að fylgjast með framgöngu þessara skóla í framtíðinni. 

Hver verða afdrif opnu- og klasaskólanna í íslenska skólasamfélagi? Er þetta 

bara enn ein tískubólan sem kemur hingað til lands eða munu þessar gerðir 

mannvirkja byggja upp samfélagið hér innanbæjar og ekki síður út á landi líkt og 

skólar gerður hér á árum áður? 
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