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YFIRLÝSING HÖFUNDAR

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér og 
að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

Heiðar Smári Harðarson
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ÁGRIP

Meginmarkmið þessa verkefnis var að kanna hvernig skipuleggja má umhverfi skólalóðar fyrir 
hreyfi- og þroskahömluð börn, sem hefur jákvæð á þroska og líðan þeirra, með hliðsjón af þeim 
kröfum sem gerðar eru til þannig umhverfis. 

Verkefni þetta gekk út frá hugmyndafræði um lækningargarða og kenningum um áhrif 
náttúrulegs umhverfis á andlega heilsu notenda. Hvernig nota megi hönnuð svæði í náttúrulegu 
umhverfi til þess að efla skynjunartækifæri þeirra sem búa við skerðingar á einhverju sviði og 
auka skilning og umhyggju nemenda fyrir skólalóðinni sinni og náttúrunni. 

Skoðuð voru erlend fordæmi til þess að kanna hvaða lærdóm draga má af þeirri vinnu, þar 
sem þekking og reynsla erlendis frá er talsvert meiri en hér á landi. Framkvæmd var rannsókn 
meðal starfsfólks og nemenda skólans í formi spurningarlista um upplifun þeirra af lóðinni og 
óskir um úrbætur. Niðurstöður rannsókna og greininga voru svo notaðar til þess að setja saman 
hönnunarforsendur sem útfærðar voru í hönnunartillögu.

Hönnunartillaga var unnin á hugmyndastigi og valin svæði kynnt sérstaklega með útfærslum 
og skýringarmyndum. Í tillögunni sjálfri var gengið út frá því að skerða leikumhverfi barnanna 
ekki, þrátt fyrir tvöföldun á byggingarmagni skólans og bæta aðgengi að náttúrulegu svæði á 
austurhluta lóðarinnar með hjólastólafærum stíg, sem einnig myndi nýtast sem “skynjunarstígur” 
með þar til gerðum dvalarsvæðum.

Lykilorð: skólalóð, börn með sérþarfir, lækningargarðar, andleg heilsa, skynjun, náttúra, ræktun
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ÞAKKIR OG TILEINKUN

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Svövu Þorleifsdóttur fyrir góðan stuðning og ábendingar við 
gerð verkefnisins. Einnig fyrir að bregðast vel við breytingum sem urðu á verkefninu á fyrstu metrunum.
Foreldrum mínum, Herði Hjartarsyni og Báru Skæringsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning á námstímanum 
og í lífinu almennt. Án ykkar hefði ég aldrei getað þetta.
Vinum mínum vil ég færa sérstakar þakkir fyrir að þola tuðið í mér öll þessi ár, þá sérstaklega þeim 
Róberti Ísleifssyni og Rafni Herlufssyni. Hvatning ykkar og stuðningur í gegnum árin er mér meira virði 
en orð fá lýst. Rafni vil ég einnig færa kærar þakkir fyrir yfirlestur og ábendingar. 

Auði Sveinsdóttur færi ég sérstakar þakkir fyrir að gefa mér tækifæri á að stunda þetta frábæra nám á 
Hvanneyri og fyrir afnot af teikningum og ljósmyndum af Öskjuhlíðarskóla.
Garðari Guðnasyni og Sigurði Gústafssyni hjá OG Arkitektastofu færi ég kærar þakkir fyrir afnot af 
gögnum.
Artúri Morthens fyrir gott spjall um sögu sérkennslu á Íslandi.
Erlu Gunnarsdóttur og Guðrúnu Gunnarsdóttur, stjórnendum Klettaskóla, færi ég sérstakar þakkir fyrir 
alla aðstoðina og áhugann. Öðru starfsfólki Klettaskóla þakka ég hjálpina og áhugann.

Samnemendur mínir eiga einnig stóran þátt í því að nú er þessum stóra áfanga að ljúka og eiga meiri 
þakkir skilið en ég get talið upp. Þið hafið kennt mér meira en allir kennarar til samans. Þið eruð frábær!
Aron Stefán Ólafsson, vinur, bekkjarfélagi og sambýlingur í Sóltúninu, áfram Arsenal! 

Síðast en ekki síst vil ég þakka nemendum Klettaskóla fyrir þátttökuna og skemmtilegan dag í 
skólanum ykkar.
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1. INNGANGUR

Klettaskóli er einn af grunnskólum 
Reykjavíkur sem þjónustar nemendur með 
miðlungs og alvarlega þroskahömlun en 
einnig nemendur með fjölfötlun af ýmsu tagi 
til viðbótar við væga, miðlungs eða alvarlega 
þroskahömlun.(Starfsáætlun Klettaskóla 2012-
2013). Klettaskóli varð til við sameiningu 
Öskjuhlíðarskóla og Safamýrarskóla haustið 
2011 en báðir þessir skólar hafa þjónustað 
fatlaða nemendur um árabil. Í kjölfar 
sameiningarinnar stendur til að byggja við 
skólann og bæta við aðstöðu til íþrótta og 
sundkennslu auk þess sem dagvistun færist í húsnæði skólans. Verulegra úrbóta er þörf á 
skólalóðinni nú þegar og mun sú þörf verða enn brýnni eftir sameiningu skólanna, ekki síst 
vegna breytinga á notkun húsnæðisins heldur einnig vegna breytingu á samsetningu nemenda 
við skólann. Verkefni þetta fjallar um þær kröfur sem gerðar eru til umhverfis fyrir nemendur 
með sérþarfir en með aðaláherslu á hvernig bæta má upplifun, þroska og líðan nemenda á 
skólalóðinni.

Verkefnið skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um stöðu svæðisins í dag og notendur 
svæðisins. Markmiðum verkefnisins eru gerð skil og fjallað verður lauslega um þær kenningar 
sem stuðst er við og þær aðferðir sem ætlunin er að beita.
Í öðrum hluta verkefnisins er farið ítarlega í vinnuferil verkefnisins og þær aðferðir og 
rannsóknir sem notast var við auk þeirra greininga sem unnar voru á svæðinu. Farið verður yfir 
sögu skólans og fjallað um kenningar og niðurstöður rannsókna.
Þriðji hluti verkefnisins fjallar um hönnunarviðmið sem byggð eru á niðurstöðum rannsókna 
og greininga, hönnunartillaga á hugmyndastigi að lóðinni er kynnt auk teikninga af þremur 
völdum sérsvæðum sem gerð eru skil með útlits- og sniðteikningum. Í lokin eru umræður um 
verkefnið, ferlið og þær ályktanir sem draga má af vinnu þessari. 

Mynd 1: Aðalinngangur Klettaskóla. Þennan inngang 
nota nemendur einnig til þess að komast út á skólalóðina.
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1.1 Lýsing á staðháttum

Lóð Klettaskóla stendur við Suðurhlíð 9 í Öskjuhlíðinni í Reykjavík. Lóðin afmarkast af 
Suðurhlíð vestan megin og Birkihlíð að austan. Íbúðarhús sem standa norðan lóðarinnar tilheyra 
Beykihlíð en húsin sunnan hennar Víðihlíð. Talsverður hæðarmunur er innan lóðarinnar en 
efsti hluti lóðarinnar við Birkihlíð stendur í 46 m.y.s og lægsti punktur við Suðurhlíð í 36 
m.y.s. Lóðin er girt af með 1,5m hárri netagirðingu meðfram lóðarmörkum sunnan bygginga 
skólahúsnæðisins en hluti lóðarinnar norðan megin er nýttur undir bílastæði og opna grasflöt. 
Sá hluti er ekki afgirtur en staðið hefur til að byggja við núverandi skólahúsnæði á því svæði 
frá upphafi. (Teikning OÖ Arkitektastofu, 1983) (og úr gömlu blaðagreininni) Aðkoma að 
bílastæði Klettaskóla er frá Suðurhlíð og er aðalinngangur skólans á austurhlið tengibyggingar 
sem tengir saman mismunandi hluta húsnæðisins. Aðkoman er með hellulögðu og malbikuðu 
yfirborði og gróðurbeðum meðfram veggjum. Lóðin sjálf er að miklu leyti með malbikuðu 
yfirborði á leiksvæðum og er í stöllum vegna hæðarmunar innan lóðarinnar. Tengingar milli 
leiksvæða sem ýmist eru með þrepum eða römpum gerir nemendum sem notast við hjólastól og 
aðrar hreyfihamlanir möglegt að ferðast milli lóðarhluta en þessar tengingar eru ekki til staðar 
á austurhluta lóðarinnar.

Mynd 2: Reykjavíkursvæðið. Klettaskóli 
er staðsettur í sunnan megin í 
Öskjuhlíðinni.

Mynd 3: Lóðin hallar öll á móti suðri 
og er því sólríkur staður. Byggðin í 
kring og Fossvogskirkjugarður veita 
svæðinu einnig skjól.

Suðurhlíð

Víðihlíð

Birkihlíð
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Mynd 4: Náttúrulegt mólendi má 
finnan innan lóðarinnar og er það 
mikið sótt af nemendum sem það geta.

Talsvert stórt náttúrulegt svæði er að finna meðfram austurhlið lóðarinnar en þar er mosagróður 
með holtagrjóti, stökum runnum og grasbölum, dæmigert mólendi. Sunnan við náttúrulega 
svæðið er stór gróin grasflöt sem tengist opnu svæði fyrir utan lóðina en það svæði afmarkast 
af Víðihlíð og Birkihlíð. Leiksvæðin sjálf eru rislítil, búin fáum og stöðluðum leiktækjum eins 
og rólum, sandkassa og kastala með rennibraut auk klifurgrindar. Frekar lítið er um gróður 
á lóðinni fyrir utan náttúrulega móann en lítill trjálundur afmarkar lítinn sparkvöll frá neðra 
leiksvæðinu.

Eins og áður hefur komið fram samanstendur nemendahópurinn af börnum með sérþarfir. Þar 
er gríðarlega fjölbreyttur hópur barna með mismunandi fötlun og þroskahamlanir, börn með 
misalvarlegar hreyfihamlanir, alveg frá því að vera með lélegt jafnvægi upp í að vera bundin 
við hjólastól. Sum þeirra eru það mikið fötluð að þau eru ekki fær um að ferðast um lóðina upp 
á eigin spýtur. Allir nemendur fara í frímínútur klukkan 09:50 og eru utanhúss í um 30 mínútur. 
Klukkan 11:30 er 1.-6.bekkur úti til hádegis en þá koma eldri nemendur úr mat og þau yngri 
fara inn að snæða hádegisverð. Einhver útivera á sér stað að loknum hefðbundnum skóladegi 
en mörg barnanna nýta sér þjónustu frístundaheimila sem staðsett eru utan skóla og er þeim 
ekið þangað að skóla loknum. Sú starfsemi kemur til með að flytjast í húsnæði Klettaskóla eftir 
stækkun skólans og mun viðvera barnanna á lóðinni því aukast talsvert.
Lóðin uppfyllir ekki hlutverk sitt eins og staðan er í dag og ljóst að verulegra úrbóta er þörf 
í kjölfar breytinga á starfsemi skólans þar sem fjöldi nemenda mun aukast og viðvera þeirra 
á lóðinni að sama skapi. Tengingar eru ekki góðar og aðgengi nemenda að einstaka hlutum 
lóðarinnar takmarkast af hreyfigetu þeirra. Þá skortir valmöguleika fyrir börnin til þess að 
þroska líkamlega færni og félagslega hæfni í gegnum leik á lóðinni.  Mörg frábær tækifæri 
eru til staðar til þess að virkja svæðið til kennslu og fjölbreyttari notkunar heldur en núverandi 
aðstæður veita möguleika á.
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1.2 Markmið

Meginmarkmið verkefnisins er að skipuleggja 
umhverfi sem hefur jákvæð áhrif á þroska og 
líðan nemenda skólans og má einnig nýta til 
kennslu og skynörvunar. Einnig er lagt upp 
með að bæta aðgengi innan lóðarinnar með 
hjólastólafærum stígum og draga þannig 
úr þeim landfræðilegu takmörkunum sem 
núverandi aðstæður skapa hreyfihömluðum 
nemendum. Annað markmið er að útbúa svæði 
sem henta mismunandi aldurshópum innan 
skólans. 

Lóðin þarf einnig að bjóða uppá möguleika á mismikilli þáttöku í leik. Þar þurfa að vera svæði 
sem henta nemendum sem vilja ekki eða geta ekki verið í hóp og kjósa einveru eða að fylgjast 
með úr fjarlægð en einnig stærri svæði til hópleikja og boltaleikja.
Að lokum verður reynt að skapa vitund og umhyggju nemenda á skólalóðinni sinni og 
náttúrunni með aðstöðu til markvissra garðyrkjutengdra starfa utandyra og möguleika á að taka 
þátt í uppbyggingu lóðarinnar. Því er mikilvægt að virkja nemendur og starfsfólk til samstarf 
frá upphafi hönnunarferilsins. 

Meginmarkmið verkefnisins má því draga saman í eftirfarandi atriði:

Að skipuleggja umhverfi sem hefur jákvæð áhrif á þroska og 
líðan barna með sérþarfir með hliðsjón af þeim kröfum sem 

gerðar eru til slíks umhverfis
Greina þarfir og óskir bæði nemenda og starfsfólks við skólann 

til útivistar, hreyfingar og náms á skólalóðinni

Vinna með umhverfið þannig að það örvi öll skilningarvitin fimm

Skapa leikvænlegt umhverfi sem einnig má nota til fræðslu

„Leiðarljós verkefnisins er að lóð skólans verði leiðandi fordæmi í öllu því er við kemur 
ferilmálum fatlaðra og setji ný viðmið hvað varðar þá upplifun sem umhverfið býður uppá“

Mynd 5: Eitt af markmiðum verður að skapa mismunandi 
svæði fyrir mismunandi athafnir innan lóðarinnar.
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1.3 Aðferð

Mynd 6: Vinnuferli verkefnisins.

Verkefnið verður nálgast út frá kenningum um Lækningagarða (e. Healing Gardens) þar sem 
áherslan er á bætta líðan notenda og andlegar framfarir í gegnum náttúrulegt umhverfi. Hér er 
þó ekki þörf eða möguleiki á að lækna nemendur skólans af sínum fötlunum og kýs ég því að 
kalla þessa tegund umhverfis Hæfingargarð þar sem markmið hans er að bæta hæfni nemenda 
á félagslega, andlega og líkamlega sviðinu. Meðal annarra kenninga sem stuðst er við má 
nefna Athyglis endurheimtar kenningu Kaplan &Kaplan (e. Attention Restoraton Theory) og 
Þátttökupýramída félagslegrar getu og 8 einkenni garðrýma Patrick Grahn og Ulriku Stigsdotter. 
Hugmyndir Helle Nebelong um Upplifunargarða (e. Sensory Garden) og Náttúruleg leiksvæði 
(e. Nature‘s Playground) eiga einnig stóran þátt í útfærslum og hugmyndafræði á bak við nýja 
nálgun á útfærslu lóðarinnar.

Til þess að fá skýra mynd af stöðu svæðisins var stuðst við vettvangsferðir og ljósmyndun á hlutum 
lóðarinnar, unnar voru staðháttagreiningar á stöðu svæðisins í dag og nærumhverfisgreiningar 
á umhverfi lóðarinnar, meðal annars vegna þess hve mikið starfsfólk notar hverfið til 
gönguferða. Rýnt var í sögu skólans og þróun húsnæðisins og lóðarinnar í gegnum árin og 
fjallað um framtíðaráform Reykjavíkurborgar um stækkun húsnæðisins. Til þess að fá betri 
innsýn í þær aðstæður sem nemendur og starfsfólk skólans búa við var ákveðið að virkja þessa 
framtíðarnotendur svæðisins. Það var gert með megindlegri rannsókn í formi spurningarlista sem 
lagðir voru fyrir valda nemendur og allt starfsfólk skólans. Þannig skapaðist bæði tækifæri til 
þess að greina nánar þau vandamál og tækifæri sem leynast innan lóðarinnar sem og vettvangur 
fyrir þennan sama hóp til þess að koma óskum sínum á framfæri. 

7) Hönnunarviðmið

9) Framsetning

8) Hönnun

6) Úrvinnsla gagna

5) Greiningarvinna

1) Markmiðasetning

2) Gagnaöflun

3) Vettvangsferðir

4) Rannsókn
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Þær aðferðir og kenningar sem stuðst var við, auk niðurstöður rannsókna, voru að lokum 
notaðar til þess að setja saman hönnunarviðmið sem gáfu grundvöll að nýrri hönnun fyrir lóð 
Klettaskóla.
Hönnunarferlið fór fram með greiningum og skissuvinnu. Greiningar voru meðal annars unnar 
í Adobe Illustrator CS5.1 en hönnunartillagan í Microstation 8V ásamt Google SketchUp 8 Pro. 
Tölvuteikningar voru litaðar og unnar nánar í Adobe Photoshop CS5.1 og var Adobe InDesign 
CS5.1 notað til uppsetningar á verkefninu.
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2. VINNUFERILL OG GAGNAÖFLUN

2.1 Samstarfsaðilar

2.2 Vettvangsferðir

Þessi kafli fjallar um þá undirbúningsvinnu sem átti sér stað áður en greiningar og hönnunarfasi 
verkefnisins hófst. Leitast var eftir samstarfi við starfsfólk og nemendur skólans við framkvæmd 
rannsóknar í upphafi verkefnisins og þá arkitekta sem komu að hönnun viðbyggingar og 
breytingum á húsnæði skólans. Farnar voru þónokkrar vettvangsferðir á svæðið og lóðin 
ljósmynduð. Fjallað er um framkvæmd megindlegrar rannsóknar og samanburðarrannsókn 
sem fylgdi í kjölfarið. Að lokum eru fordæmi erlendis frá skoðuð, bæði skólalóðir og 
almenningsgarðar, og þau borin saman við núverandi aðstæður á lóð Klettaskóla.

Strax í upphafi var leitast eftir samstarfi við stjórnendur og starfsfólk Klettaskóla um aðstoð við 
framkvæmd könnunar meðal starfsfólks og nemenda skólans. Markmið könnunar var að leita 
eftir áliti, óskum og þörfum þeirra sem koma til með að nota svæðið í framtíðinni. Vel var tekið 
í þær hugmyndir og var virkur áhugi fyrir þátttöku. Framkvæmd könnunar var rædd á nokkrum 
fundum með Erlu Gunnarsdóttur skólastjóra og Guðrúnu Gunnarsdóttur aðstoðarskólastjóra og 
spurningarlistar mótaðir í kjölfar þeirra. Starfsfólk skólans er það fólk sem hefur mesta reynslu 
af vinnu með nemendum skólans og aðstæðum á lóðinni. Framlag þeirra gæti því gefið skýra 
innsýn í þær aðstæður sem börnin búa við í dag og gefið greinagóðar ábendingar um hvað betur 
mætti fara. Nemendur skólans eru einnig sá hópur sem lagt er upp með að fái hvað mest út úr 
nýrri skólalóð og því mikilvægt að heyra hvað þeir hafa að segja.
Einnig var haft samband við hönnuði nýrrar viðbyggingar skólans, Garðar Guðnason og 
Sigurð Gústafsson hjá OG Arkitektastofunni, en þeir hafa einnig endurskipulagt núverandi 
húsnæði að innan. Óskað var eftir teikningum og öðru efni frá þeim svo að verkefnið tæki mið 
af framtíðaráformum. Þeir voru mjög áhugasamir um verkefnið og gáfu góðar upplýsingar 
um aðdraganda verkefnisins, stöðu þess í dag og lögðu einnig til ýmis gögn eins og 
deiliskipulagstillögu, kynningarmyndir og tölvugrunna.

Farnar voru nokkrar vettvangsferðir um lóðina. Sú fyrsta var aðeins til þess að skoða svæðið 
og átta sig á umfangi verkefnisins. Þar kom í ljós að ástand lóðarinnar er afar dapurt og ekki til 
sóma að nemendum sé boðið uppá slíkar aðstæður.
Önnur vettvangsferð var farin þann 23. febrúar með það að markmiði að mynda lóðina, meta 
aðstæður á staðnum og gera greiningar ofan í loftmynd. Meðal annars var kannað hvar inngangar 
í húsið eru í dag og hvaða starfsemi er að finna í einstaka húshlutum með aðgengi út á lóðina. 
Lega lóðarinnar gagnvart sól var skoðuð og lagt mat á hvar sólríka staði er að finna og hvar 
helstu skuggasvæði myndast en sú greining var einnig unnin á tölvulíkani, þá með fyrirhugaðri 
viðbyggingu viðbættri. Lagt var mat á gróður innan lóðarinnar en þar er að finna tré sem hafa 
líklega verið gróðursett á svipuðum tíma og lóðin var upphaflega unnin. Nánar verður fjallað 
um greiningar og stöðu svæðisins í Kafla 3.2: Staða svæðisins í dag.
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Þriðja vettvangsferðin 3. apríl var farin til 
þess að vera vera á staðnum við hefðbundið 
skólahald. Þar var fylgst með krökkunum á 
lóðinni í frímínútum. Þessi tími var notaður 
til þess að vinna stutta samanburðarrannsókn 
á notkun barnanna á lóðinni til þess að bera 
saman við niðurstöður kennara og nemenda. 
Að sama skapi var framkvæmd úttekt á öryggi 
á leikumhverfis barnanna samkvæmt tékklista 
Umhverfisstofnunar. Niðurstöður kannana og 
samanburðarrannsóknir verða birtar í kafla 
3.5: Niðurstöður rannsókna. 

Mynd 7: Leiktækin á lóðinni eru stöðluð og ástand lóðar 
almennt mjög dapurt.

Að auki voru farnar nokkrar stuttar ferðir á svæðið til þess að kanna bæði hvort einstaka 
útfærsluatriði myndu ganga upp á lóðinni sem og til þess að framkvæma mælingar og skissur 
á útfærslum.

2.3 Megindleg rannsókn
Til þess að fá glögga mynd af þörfum og óskum nemenda og kennara á draumalóðinni voru 
útbúnar kannanir í formi spurningarlista með korti af lóðinni. Samdar voru spurningar fyrir 
starfsfólk annars vegar og nemendur hins vegar auk þess að báðir hópar voru beðnir um að merkja 
á kortið ýmis atriði eins og hvar börnum þykir skemmtilegast að vera á lóðinni og hvar kennarar 
teldu að börnin eyddu mestum tíma á lóðinni. Notuð voru skemmtileg tákn fyrir krakkana 
til þess að gera framkvæmd könnunarinnar að eins konar leik. Erla skólastjóri og Guðrún 
aðstoðarskólastjóri lögðu til að framkvæmd nemendakönnunar yrði unnin af starfsmönnum 
skólans þar sem líklegt þótti að svörun yrði betri heldur en ef þau töluðu við ókunnugan 
einstakling. Þá lögðu þær einnig til að skólinn myndi velja heppilega einstaklinga sem fulltrúa 
hverrar deildar innan skólans þ.e frá yngsta stigi, miðstigi og elsta stigi, því ómögulegt væri að 
taka viðtal við alla nemendur, ásamt þeirri staðreynd að stór hluti nemenda er einnig ófær um að 
taka þátt í þessari tegund könnunar vegna fötlunar sinnar. Þessir nemendur yrðu tveir til fjórir á 
hverju skólastigi og myndu þeir einnig fá að svara saman í hóp að einstaklingsviðtölum loknum 
til að hvetja til umræðna. 
Einnig var útbúin myndaröð sem sýnir samansafn mismunandi leikumhverfa, fjölbreytt leiktæki, 
bæði hefðbundin og óhefðbundin, náttúrulegt og mjög manngert umhverfi auk mismunandi leikja 
eins og drullumall. Þessum myndalista var ætlað að koma af stað umræðum milli nemanda og 
þess sem viðtalið framkvæmdi um hvað nemendanum þætti mest spennandi en myndalistanum 
fylgdu opnar spurningar sem gáfu möguleika á umræðu.
Spurningarlisti fyrir kennara skólans var með svipuðu sniði og sá sem lagður var fyrir nemendur.
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2.4 Samanburðarrannsókn
Unnin var samanburðarrannsókn til þess að bera saman við niðurstöður kennara og nemenda 
af helstu dvalarsvæðum, leikjum og ferðavenjum innan lóðarinnar. Hún var unnin með viðveru 
í skólanum meðan hefðbundið skólastarf var í gangi þann 3. apríl, fylgst með nemendum úti í 
frímínútum og merkt á kort þá staði sem nemendur notuðu til að ferðast um lóðina og þá staði 
sem þeir voru við leik eða dvöldu við í einhvern tíma. Skráðar voru athugasemdir um einstaka 
þætti eins og hvaða leikir voru í gangi og hvort einhverjir nemendur væru ekki virkir í leik. 
Samhliða þessari rannsókn fór fram úttekt á skólalóðinni samkvæmt gátlista Umhverfisstofnunar. 
Niðurstöður samanburðarrannsóknar almennt má sjá í kafla 3.5: Niðurstöður rannsókna.

Yngsta stig
1.-4.bekkur

Miðstig
5.-7.bekkur

Elsta stig
8.-10.bekkur

Myndaspurningar
(Valdir nemendur)

Spurningarlistar

Starfsfólk Valdir nemendur Frístundaheimili

Kennarar
1.-10.bekkur AskjaMiðstig

5.-7.bekkurSérkennarar GarðurElsta stig
8.-10.bekkurÍþróttir GulahlíðYngsta stig

1.-4.bekkur

Myndmenntaverkefni
(Allir nemendur)

Rannsókn

Samanburðarrannsókn

Mynd 8: Hér má sjá umfang megindlegrar 
rannsóknar sem framkvæmd var meðal 
nemenda og starfsmanna skólans.

Ákveðið var að kennarar úr hverjum árgangi svöruðu saman einum spurningarlista til þess 
að koma af stað umræðum þeirra á milli og til þess að minnka umfang, en yfir 100 kennarar 
starfa við skólann í mismiklu starfshlutfalli og einstaka kennarar kenna jafnvel aðeins einum 
nemanda.
Einnig var ákveðið að bæta við kennurum sérgreina eins og heimilisfræði, myndmenntar og 
tónlistar sem myndu skila saman áliti og svo íþróttakennurum, en lóðin er notuð til útikennslu í 
íþróttum í 2 mánuði á ári. Starfsfólk frístundaheimila sem sinna dagvistun að skólahaldi loknu 
fengu einnig að svara listanum þar sem sú starfsemi færist í Klettaskóla eftir að framkvæmdum 
við viðbyggingu og lóð er lokið og því sjálfsagt að fá álit þeirra.
Að lokum var rætt að koma af stað myndmenntaverkefni meðal allra nemenda við skólann. Þar 
áttu allir nemendur tækifæri á að teikna mynd af draumaskólalóðinni og því sem er „skemmtilegt 
að gera úti“. Það gæti orðið fróðlegt að skoða listaverk nemenda því þar gætu leynst mikilvægar 
vísbendingar um litanotkun, skemmtilega leiki eða element til þess að koma í hönnun lóðarinnar.
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2.5 Gögn

Gögnin sem notuð voru til verksins voru úr ýmsum áttum. Bókin Healing Gardens kom að góðum 
notum og var stuðst við 2. Kafla bókarinnar „Effects of Gardens on Health Outcomes: Theory 
and Research“ sem er eftir Roger S. Ulrich og einnig 7. Kafla „Healing Gardens for Children“ 
eftir Robin C. Moore. Greinar eftir Ulriku A. Stigsdotter og Patrik Grahn um lækningargarða 
og nokkrar greinar eftir Helle Nebelong um leikumhverfi barna og skynjunargarða auk greinar 
eftir Stephen Kaplan um athyglisendurheimtarkenninguna.
Notast var við heimasíður skóla, garða, bæjarfélaga og arkitektastofa við gagnaöflun en einnig 
tímarit.is þar sem leitað var að gömlum blaðagreinum og efni sem tengist sögu svæðisins auk 
viðtals við Artúr Morthens sem er einn helsti sérfræðingur okkar íslendinga á sviði sérkennslu.
Gátlistar Umhverfisstofnunar voru notaðir við úttekt á ástandi lóðarinnar og þá var loftmynd 
var keypt af Loftmyndum ehf. Tölvugögn og grunnar um viðbyggingu skólans voru fengnir hjá 
AO Arkitektastofu.



11

3.1 Ágrip af sögu Klettaskóla
Ekki er hægt að fjalla um sögu Klettaskóla án þess að rekja sögu 
sérkennslu á Íslandi í stuttu máli. Saga markvissrar umönnunar 
og kennslu þroskaheftra er þó ekki löng hér á landi. Árið 1930 
fluttist Sesselía Hreindís Sigmundsdóttir aftur heim til Íslands 
eftir sex ára nám í Danmörku, Sviss og Þýskalandi þar sem 
hún nam meðal annars uppeldisfræði, barnahjúkrun og rekstur 
barnaheimila. Hún var fyrsti Íslendingurinn sem lærði umönnun 
þroskaheftra og hóf rekstur Sólheima í Grímsnesi 5. júlí árið 
1930. Heilbrigð börn sem áttu við erfiðar heimilisaðstæður 
að stríða voru fyrst um sinn stærstur hluti skjólstæðinga 
Sólheima en árið 1931 kom fyrsta þroskahefta barnið í vist . 
Á þeim tíma voru engin úrræði fyrir þroskahefta og dæmi um 
að fatlaðir einstaklingar væru geymdir í útihúsum. Þroskaheft 
börn fóru þó fljótt að verða stærri hluti vistmanna og eftir seinni 
heimstyrjöldina voru nær eingöngu þroskaheftir einstaklingar á 
Sólheimum.(Heimasíða Sólheima)

3. GREININGAR OG ÚRVINNSLA

Í þessum kafla verður ágrip af sögu Klettaskóla og stöðu svæðisins í dag þar sem lóðinni verða 
gerð ýtarleg skil í máli og myndum. Fjallað verður um nýja hönnun á viðbyggingu skólans og 
niðurstöður rannsókna um notkun barnanna á lóðinni. Að lokum er farið yfir kenningar á bak 
við þá hugmyndafræðilega nálgun sem notuð var við hönnun á skólalóðinni og samantekt þar 
sem dregnar eru saman þær hönnunarforsendur sem lagt er upp með að nota í hönnun lóðarinnar.

1930

1944

1961

1936

Alþingi samþykkti lög um „fávitastofnanir“ árið 1936 en 
ríkisrekin „fávitaheimili“ hófu ekki starfsemi fyrr en árið 1944, 
það fyrsta á Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði og starfaði það 
þar til Kópavogshæli var stofnað árið 1956 og tók við öllum 
vistmönnum þaðan.

Höfðaskóli tók formlega til starfa árið 1961 í gamla 
Ármannsheimilinu við Sigtún. Magnús Magnússon var 
þá skólastjóri en hann hafði sinnt kennslu þroskaheftra að 
einhverju leyti í Miðbæjarskólanum fram að þeim tíma. Fór 
nemendafjöldi ört vaxandi þar til skólinn fylltist árið 1968. 

Mynd 9: Sólheimar í Grímsnesi

Mynd 10: Sesselía á Sólheimum

Mynd 11: Sesselía með skjólstæðingum sínum

Mynd 12: Magnús við kennslu í Höfðaskóla.
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Mynd 15: Öskjuhlíðarskóli rís upp úr hlíðinni og menn voru 
bjartsýnir á að málefni fatlaðra væru að komast á réttan kjöl.

Þá þegar var farið að tala um að byggja nýjan skóla samkvæmt 
nýjustu kröfum og stefnt að því að hefja kennslu þar haustið 
1975.(mogginn, 1974)

1944

„Gönguferðir og náttúruskoðun eru snar þáttur þess starfs sem unnið 
er á svona stað. Þá er rætt um það, sem fyrir augun ber, svo sem 
mófuglana, mosa og annan gróður, steina og læki. Við slíkar ferðir eykst 
hæfni til athugunar á umhverfinu og einnig orðaforðinn. Þess á milli 
eru þroskandi leikir og starf, svo sem húsbyggingar, brúarsmíði eða skip 
er byggt til kappróðra.“ 

– Magnús Magnússon, skólastjóri Höfðaskóla úr Vikunni, 35tbl 1970

Á fundi borgarstjórnar í nóvember árið 1971 var samþykkt að 
byggja nýjan sérskóla í stað Höfðaskóla. Sú bygging átti að 
þjónusta alla þá „hópa afbrigðilegra nemenda, sem ekki verður 
með árangri sinnt í almennum skólum eða sjúkrahúsum.“ Hér 
átti því að byggja stofnun sem sinna átti umönnun og kennslu 
allra þeirra sem ekki töldust eðlilegir

1971

Árið 1972 hófst undirbúningur við framkvæmdir nýs Höfðaskóla og var skólanum valinn staður 
í Öskjuhlíðinni gengt Fossvogskirkjugarði. Lóðin sem stofnunin átti að standa á var alls um 
7,8ha að stærð og þar átti að rísa heildarlausn fyrir sérkennslu á Íslandi og greinilegt að áherslur 
í uppbyggingu náms fyrir fatlaða höfðu breyst talsvert frá því sem áður var. Upphaflega var gert 
ráð fyrir að þarna myndu rísa almennar kennslustofur, handavinnustofur og tónlistarstofa fyrir 
„músikterapíu“. Þar var einnig gert ráð fyrir að Höfðaskóli yrði í þremur byggingum þar sem 
meðal annars átti að vera íþróttasalur og sundlaug.

Þegar fyrsti áfangi skólabyggingarinnar 
var vígður árið 1975 fékk hann nafnið 
Öskjuhlíðarskóli og jókst verksvið hans í 
kjölfarið. Starfsfólki var fjölgað og bættust 
þá í hóp kennara meðal annars sjúkraþjálfi 
og talkennari. Hlutverk skólans var að 
gera nemendur hans hæfa til almennrar

1974

skólagöngu eða einfaldra starfa í samfélaginu og hafði Magnús Magnússon skólastjóri kallað 
skólann „hæfingarskóla“.(Tíminn, 1975 bls3) Í kringum 1980 voru mjög fötluð börn farin að 
koma í Öskjuhlíðarskóla sem þurftu mun meiri umönnun og leiðsögn heldur en aðrir nemendur 
skólans. (Artúr Morthens, viðtal)

Mynd 13: Magnús Magnússon, skólastjóri 
Höfðaskóla og síðar Öskjuhlíðarskóla. 

Mynd 14: Fyrsta skipulagstillaga að 
Skólasvæðinu frá 1971
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Safamýrarskóli var stofnaður árið 1980 og í kjölfarið var nemendahópi Öskjuhlíðarskóla skipt 
þannig að kennsla mest fötluðu einstaklinganna var flutt yfir í Safamýrarskóla en þeir nemendur 
með vægari þroska og hreyfiraskanir voru áfram í Öskjuhlíðarskóla.

1974

Í janúar 1984 lýsti þáverandi félagsmála-
ráðherra, Alexander Stefánsson því yfir að 
framvæmdum við viðbyggingu skildi slegið á 
frest vegna breytinga á reglum um úthlutanir 
úr framkvæmdasjóði en þá var þegar búið að 
steypa sökkla og verkið í fullum gangi. Þegar 
þar var komið við sögu var verulega farið að 
þrengja að skólastarfinu og voru þar þá 120-
140 nemendur í húsnæði ætluðu fyrir 80 manns 
og brýn þörf á stækkun skólans. Jóhanna 
Kristjánsdóttir þáverandi skólastjóri hafði 
orð á því að starfsfólk sem starfað hefði við 
skólann „meira af vilja en mætti“ myndi gefast 
upp og hætta. Áframhaldandi framkvæmdir 
drógust á langinn og það var ekki fyrr en árið 
1985 sem annar áfangi skólahússins var tekinn 
í notkun.(Tíminn, 1984 bls2)

1983

1984

1987
Um þetta leyti kom Auður Sveinsdóttir að 
hönnun lóðarinnar. (Teikning Auðar frá 1987) 
Þá var upprunalegum bílastæðum breytt í 
slétt leiksvæði og hæðarmunur milli efra og 
neðra leiksvæðis tekinn niður með steyptum 
setstöllum. Skipulag lóðarinnar er að mestu 
leyti eins og það er í dag en „trimmbraut“ 
í náttúrulega móanum komst þó aldrei til 
framkvæmda og sömu sögu er að segja af

Mynd 18: Frá byggingarsvæði viðbyggingarinnar í janúar 
1984.

Mynd 19: Teikning Auðar Sveindsóttur, landslagsarkitekts 
af lóð skólans frá árinu 1987.

Mynd 17: Frá skólastarfi Öskjuhlíðarskóla veturinn 1983.  
En þá var orðið þröngt á þingi og þörfin á stækkun brýn.

Mynd 16: Magnús stendur fyrir framan nýbyggðan Öskjuhlíðarskóla.
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Mynd 20: Neðra leiksvæði skólans eftir útplöntun gróðurs.

skóla um sameiningu um 2005 vegna félagslegrar eingangrunar barnanna. Það var þó aldrei 
vilji til þess af hálfu Öskjuhlíðarskóla vegna aðstöðu og plássleysis. Spor í átt að sameiningu 
voru stigin árið 2010 og fagleg vinna stýrihóps um sameiningu skólanna var hófst um svipað 
leyti.(Artúr Mortens, viðtal)

Árið 2011 var komist að samkomulagi og Öskjuhlíðarskóli og Safamýrarskóli voru sameinaðir 
undir þeim formerkjum að öll starfsemi fluttist í húsnæði Öskjuhlíðarskóla. Nýi skólinn fékk 
nafnið Klettaskóli og er Erla Gunnarsdóttir skólastjóri en hún var áður skólastjóri Safamýrarskóla. 
Sameiningin varð til þess að nú var farið að ræða stækkun skólans af fullri alvöru. Ljóst er að 
mikil hagræðing næst með því að sameina nemendur beggja skóla og bæta aðstöðu því akstur 
nemenda í frístundir/íþróttir verður óþarfur og félagsleg aðstæða nemenda bætist til muna. 
Nýjar hönnunarútfærslur eru talsvert ólíkar upphaflegum áformum meðal annars vegna aukinna 
krafna um pláss og breyttrar samsetningu nemendahóps skólans. Nánar verður fjallað um nýja 
hönnun viðbyggingar klettaskóla í kafla 3.4 Ný hönnun á húsnæði skólans.

af malbikuðum boltavelli fyrir ofan núverandi 
sparkvöll. Fjölnota grasflöt til leikja var ekki 
fullkláruð og áhorfendabrekka í suðurhorni 
lóðarinar aldrei framkvæmd. Aðkoman og 
bílastæðin eru enn eins og þau voru teiknuð 
1987 og meirihluti þess gróðurs sem gert var 
ráð fyrir í þessu skipulagi er enn til staðar og í 
ágætis ástandi.

1987

Árin liðu og ekkert bólaði á þriðja og síðasta áfanga Öskjuhlíðarskóla. Breytingar urðu á 
námstilhögun þroskaheftra og foreldrar gátu sótt um skólavist fyrir fötluð börn í almennum 
grunnskólum á árunum 1990-1991. Fleiri mikið fatlaðir nemendur fóru því aftur að stunda nám 

Við Öskjuhlíðarskóla þar sem nemendur 
með vægar þroskahamlanir sóttu almenna 
skóla að miklu leyti. Á þessum árum var 
þegar farið að ræða sameiningu Öskjuhlíðar 
og Safamýrarskóla en af því varð aldrei þó 
samstarf þeirra á milli hafi aukist. (Artúr 
Morthens, viðtal)
Umræður um sameiningu skólana komu upp 
annað slagið og var mikill þrýstingur farinn að 
myndast frá foreldrum barnanna við Safamýrar-

2011 - 

Mynd 21: Deiliskipulag “Suðurhlíða” frá árinu 1987. Það 
er enn í gildi en 3. áfangi skólans var aldrei byggður.
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Eins og áður hefur komið fram var húsið byggt 
í áföngum og var fyrsti hluti skólahússins 
tekinn í notkun árið 1975.(Forsögn, 2012) 
Við enda bílastæðis og aftur fyrir bygginuna 
má enn sjá hvar moksturslína fyrir grunni 2. 
áfanga var og greinilegt að sá hluti lóðarinnar 
hefur aldrei verið kláraður, enda stóð til að 
byggja 3. áfanga í kjölfarið en það gerðist þó 
ekki fyrr en árið 1985. Bílastæðið er stórt og 
aðgengi fyrir stóra skólabíla ágætt. Þar eru þó 
vélsteyptir kantsteinar sem aðskilja gangstéttar 
frá bílastæði sem gerir hreyfihömluðum erfitt 
um vik. Aðkoman við aðalinngang skólans 
er hellulögð og stórt stálrimlahlið er á 1,5m 
hárri netagirðingu sem aðskilur bílastæði frá 
lóðinni. 
Líflausa aðkomuna og aðalinnganginn nota 
börnin meðal annars til þess að komast út á 
lóðina í frímínútur í dag. Frekar þéttur gróður 
er meðfram byggingu skólans inn eftir lóðinni, 
en gróður meðfram girðingum er frekar 
gisinn og illa farinn. Malbikað svæði liggur 
frá aðalinngangi og inn á lóð skólans. Það er 
tiltölulega slétt þó að það sé farið að láta að sjá 
og eru engin leiktæki eða neitt við að hafast á 
þessari löngu leið inn á sjálft leiksvæðið ef frá 
eru taldir setbekkir meðfram gróðurbeðum og 
á stöku stað á malbikssvæðinu.
Netagirðing meðfram lóðarmörkum við 
Suðurhlíð er í ágætu standi en lóðin sjálf er 
illa farin meðfram henni og er hún einnig 
berskjölduð fyrir aðal umferðargötu hverfisins 
sem gæti haft truflandi áhrif á börnin. 
Efra leiksvæðið er fyrir framan inngang 1. 
áfanga byggingarinnar. Það er frekar stórt, slétt 
malbikað svæði þar sem finna má sandkassa, 
tvær rólur og klifurgrind.

3.2 Staða svæðisins í dag

Mynd 22: Afstöðumynd af lóð skólans.

Mynd 23: Moksturslína fyrir grunni 2. áfanga frá 1984. 
Þessi svæði hafa aldrei verið frágengin.

Mynd 24: Gróðurbeð meðfram byggingunni eru þétt.

Mynd 25: Netagirðing meðfram lóðarmörkum og lítill 
gróður gerir það að verkum að lóðin stendur berskjölduð 
fyrir aðal umferðargötu hverfisins.
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Þau leiktæki sem fallhætta er af á þessu svæði 
eru umkringd gúmmímottum sem festar eru á 
malbikið. Umhverfis leiksvæðið er um eins og 
hálfs meters há stálröragirðing og gróðurbeð 
sem skilur að gönguleið og leiksvæði auk þess 
að taka niður hæðarmun sem myndast milli 
þessara svæða. Litla afgirta grasbala má sjá 
meðfram byggingunni en þeir standa um 0,6m 
lægra en sjálft leiksvæðið og er sá hæðarmunur 
leystur með hlöðum vegg úr brotsteini.
Talsverður hæðarmunur er milli efra og neðra 
leiksvæðis og er þar lítil grasbrekka sem börnin 
nota til að renna sér á sleðum á veturna. Þar eru 
einnig tröppur og setstallar úr steinsteypu sem 
eru mjög illa farnir og stórhættulegir að mati 
kennara.
Neðra leiksvæðið er einnig afgirt með 
stálröragirðingu og gróðurbelti með sígrænum 
trjám og lauffellandi runnum. Það svæði er 
einnig malbikað og frekar illa farið en róla 
og kastali með hengibrú og rennibraut eru 
einu leiktækin á því svæði. Þau tæki standa í 
leikvallaperlu og eru öryggissvæði römmuð 
inn með 95x95 timburköntum. Laus möl berst 
því út á malbik og skapar hættu fyrir börn sem 
eru á hlaupum á svæðinu.
Fyrir neðan neðra leiksvæðið er svo malbikaður 
sparkvöllur með gömlum fótboltamörkum. 
Það svæði er einnig mjög illa farið og má sjá 
hvernig rótarskot Alaskaaspar sem þar hefur 
staðið eru búin að brjóta sér leið í gegnum 
malbikið og gras farið að vaxa í sprungum á 
malbikinu auk þess að brunnar standa orðið 
hærra en yfirborðið. Þessi völlur er ekki mikið 
notaður og höfðu sum börnin orð á því við 
vettvangsskoðun að þeim fyndist hættulegt að 
hlaupa þarna.

Mynd 26: Gúmmíhellur eru notaðar sem fallvörn á efra 
leiksvæðinu.

Mynd 27: Hæðarmunur milli lóðarhluta er talsverður og 
leystur með setstöllum og þrepum.

Mynd 28: Neðra leiksvæðið er með fáum leiktækjum og 
öryggismöl sem fallvarnarefni.

Mynd 29: Boltavöllurinn er illa farinn og sjá má hvernig 
rótarskot Alaskaaspar brjóta sér leið í gegnum malbikið.
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Færanlegar kennslustofur sem nýtast sem 
skjalageymsla og tónmenntastofa var komið 
fyrir á lóðinni fyrir nokkrum árum. Þær eru 
staðsettar milli náttúrulega svæðisins og neðra 
leiksvæðis. Þar má enn sjá hvar mokað hefur verið 
fyrir jarðvegsskiptum og í stað þess að ganga 
frá svæðinu umhverfis stofurnar hefur verið sett 
upp 1,25m há stálrimlagirðing í kring. Hellulagt 
hefur verið að inngöngum þessara skúra en 
halli á stéttum er mjög mikill og allt yfirbragð 
frágangs ber keim af bráðabirgðalausnum. 
Austan við bygginguna er hellulagt dvalarsvæði 
þar sem innangengt er í skólabygginguna á efri 
hæð. Þar eru körfuboltakörfur og einn bekkur 
en þetta svæði er ekki mikið notað. Svæðið 
sem tengir dvalarsvæðið við neðra leiksvæðið 
er ekki frágengið. Þar er möl að mestu leyti á 
yfirborðinu og gisnar, brotnar hellur sem eru 
farnar að skríða niður brekkuna. Þar er jaðarinn 
á náttúrulega móanum enn ófrágenginn og 
aðgengi að móanum því talsvert skert fyrir 
stóran hluta nemenda skólans.
Náttúrulega svæðið austast á lóðinni er með 
talsvert miklu holtagrjóti, lynggróðri í bland 
við grasbala og stöku runna og lágvaxin 
tré. Svæðið er frekar langt frá skipulögðum 
leiksvæðum og óaðgengilegt hluta nemenda 
við skólann. Neðst í lóðinni er skurður þar sem 
yfirborðsvatn safnast í rigningum og rennur 
í átt að sparkvellinum. Skurður þessi aðskilur 
náttúrulega móann og opna grasflöt sem liggur 
að lóðarmörkum sunnan megin á lóðinni. 
Grasflöt þessi er ekki mikið fyrir augað og er 
eins konar afgangssvæði. Þar er engan gróður 
að sjá og nýtist hún illa til útileikja þar sem hún 
stendur talsvert hærra en svæðin í kring og er 
ekki nógu slétt.

Mynd 30: Færanlegar kennslustofur eru á lóðinni. Allur 
frágangur umhverfis þær ber keim af bráðabirgðalausnum.

Mynd 31: Moksturslína fyrir jarðvegsskiptum er girt af 
með girðingu í stað þess að ganga frá aðliggjandi landi.

Mynd 32: Tenging svæða austan við húsið er ekki góð og 
enn má sjá moksturslínu í ófrágengnu barðinu á móanum.

Mynd 33: Skurðlína aðskilur náttúrulegan móann frá 
grasflöt neðst á lóðinni.
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Mynd 34: Álit barnanna á hvort 
nóg framboð sé á leiktækjum eða 
athöfnum á skólalóðinni.

Mynd 35: Börnunum líður almennt 
mjög vel meðan þau eru úti á lóðinni.

3.3 Niðurstöður rannsóknar

Alls skiluðu sér 18 svarblöð frá nemendum sem var vel umfram væntingar.  Við var að búast að 
svörin frá nemendum yrðu í styttra lagi og alls ekki víst að svörun frá þeim myndi skila miklu. 
Svör við nokkrum spurningum gáfu áhugaverð svör og varpa ef til vill ljósi á hvernig börnin 
nota skólalóðina.
Eins og við var að búast skiluðu kennarar af sér mjög gagnlegum upplýsingum úr könnun sem 
framkvæmd var meðal þeirra. Sú tilhögun að fá árganga til þess að svara saman í hóp hefur 
vonandi skilað umræðum milli starfsmanna og svörin ef til vill nákvæmari í kjölfarið. Alls 
skiluðu sér 8 svarblöð frá kennurum, 1 frá sérgreinakennurum og 2 frá dagvistunarúrræðum. 
Ekkert svar skilaði sér frá íþróttakennurum sem er miður þar sem sá hópur notar lóðina einna 
mest til útikennslu.

Niðurstöður könnunar meðal barnanna leiddu í ljós að tæplega 
helmingur þátttakenda telur sig ekki hafa nóg að gera á lóðinni. 
Krakkarnir sem leika sér helst í hefðbundnum leiktækjum eru 
jafn líkleg til að finnast ekki vera nóg að gera og þeir sem vilja 
helst rannsaka móann eða spila fótbolta. Það vantar því klárlega 
valkosti fyrir börnin á lóðina.
Börnunum líður almennt mjög vel á lóðinni og finnst klárlega 
gott að komast út. Vel er fylgst með börnunum þegar þau eru úti 
við og andinn meðal þeirra er góður.
Þegar þau voru spurð að því hvar þeim þætti helst gaman að vera 
skarar náttúrulega svæðið frammúr en 7 af 18 þátttakendum 
nefndu móann sem skemmtilegasta svæðið á lóðinni. Ráða má 
af þessum niðurstöðum að svæðin við körfuboltavöllinn og 
grasflötina séu vannýtt og nauðsynlegt að virkja. Móann þyrfti 
einnig að halda í og gæta þess að skerða hann sem allra minnst, 
en samt sem áður reyna að opna hann og bæta aðgengi fleiri 
nemenda að honum.

Mynd 36: Vinsælir staðir á lóðinni að mati barnanna.
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Allt starfsfólk skólans er á einu máli um að lóðin henti ekki 
nemendahópi skólans og að það séu þá þeir nemendur sem 
notast þurfa við hjólastóla sem lóðin hentar alls ekki fyrir. 
Illmögulegt er að ferðast milli mismunandi hluta lóðarinnar, 
stéttar eru ekki nógu sléttar og lausamöl er að finna víða á 
samgönguleiðum innan lóðarinnar. Þá eru engin leiktæki 
á lóðinni sem miðast við getu og þarfir barna í hjólastólum, 
ekkert yfirbyggt svæði þar sem hægt er að leita skjóls fyrir 
sterku sólskini eða rigningu, stéttar eru ekki snjóbræddar nema 
að litlu leyti og upplifunartækifæri þessa hóps af umhverfi 
sínu er mjög takmarkað. Dæmi eru um að starfsfólk taki börn 
úr hjólastólum og komi fyrir í leiktækjum á borð við rólu til 
þess að þau fái að upplifa þá tilfinningu sem fylgir því að láta 
vindinn leika um andlitið. Starfsfólkið hefur einnig lagt fötluð 
börnin í móann til þess að þau fái að kynnast því hvernig er að 
liggja í mosanum, innan um gróðurinn og fuglana.
Þá kemur einnig sterkt fram að svæðið henti ekki nógu vel elstu 
nemendum skólans en það eru unglingar á aldrinum 13-16 ára. 
Þeir sækja mikið í leiktæki fyrir yngri börn og vantar sárlega 
svæði fyrir athafnir við sitt hæfi.
Lóðin er að einhverju leyti notuð til kennslu og leiðsagnar af 
starfsfólki skólans og eru skipulagðir leikjadagar og ratleikir 
fyrir börnin á sérstökum dögum. Aðstöðu vantar hins vegar svo 
hægt sé að kenna hefðbundið námsefni útivið þegar veður er 
gott. Náttúrulega svæðið er það svæði sem kennararnir nefna 
oftast sem börnin nota mest, en kennarar telja einnig að börnin 
eyði talsvert miklum tíma í hefðbundnum leiktækjum þó það 
komi hvergi nærri móanum í vinsældum.

Mynd 37

Mynd 38

Mynd 39

Mynd 40

Mynd 41: Mest notuðu svæðin á lóðinni að mati kennara
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Mynd 42: Atriði sem kennarar nefndu sem gæti 
orðið til þess að nemendur gætu notið bættrar 
upplifunar og fjölbreyttari leik á lóðinni.

Mynd 43: Það sem kennarar telja að nemendur 
þyrftu að geta gert á lóð skólans.

3.4 Samanburðarrannsókn höfundar

Setið og spjallað

Börn að leik

Börn að ferðast

Áberandi ferðaleiðir

Mynd 44: Athugun framkvæmd milli 
klukkan 9:50-10:20. Allar deildir 
skólans eru úti á þessum tíma. Börnin 
dreifast mjög um lóðina en álagssvæði 
eru áberandi mest á efri og neðri 
leiksvæðum auk náttúrulega svæðisins 
austan byggingarinnar.

Samanburðarrannsóknin fór fram þann 3. apríl með viðveru á hefðbundnum skóladegi. Skráning 
á notkun barnanna á lóðinni fór fram í þrígang. Fyrsta skráning þegar öll börnin voru úti á 
sama tíma, og hinar tvær þegar yngri nemendur annars vegar og þeir eldri hins vegar voru úti 
við. Ætlunin var að bera saman svörun kennara og nemenda á notkuninni en einnig til þess að 
athuga hvort einhver munur var á notkun barnanna á lóðinni eftir aldri. Gengið var um lóðina 
og merkt við þar sem börn voru að leik, þar sem þau sátu að spjalli, þar sem þau voru að ferðast 
um lóðina og loks þær ferðaleiðir sem einna helst voru notaðar.
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Rannsóknin gaf mikilvæga innsýn í hvernig kennarar og nemendur nota lóðina í dag. Nokkur 
augljós atriði komu fram sem bæta þyrfti úr eins og aðgengi nemenda með hreyfihamlanir að 
vissum svæðum og leiktæki sem hæfa mikið fötluðum börnum vantar á svæðið. Önnur atriði 
eins og til dæmis hvaða svæði væru mest notuð af nemendum var aðeins hægt að kanna með 
rannsókn af þessu tagi. Niðurstöður komu, á heildina litið, ekki á óvart og ljóst að ef lóðin á að 
henta öllum aldurshópum nemenda við skólann og koma til móts við mikið fatlaða einstaklinga í 
nemendahópnum er þörf á verulegum úrbótum. Náttúrulega svæðið austan skólabyggingarinnar 
er mikið sótt af nemendum, hvort sem þeir kjósa að skoða svæðið í hóp eða sækja þangað til 
þess að vera einir. Því er mjög mikilvægt að halda í eins mikið af því og mögulegt er en reyna að 
opna það fyrir umferð mjög fatlaðra einstaklinga svo þeir njóti góðs af umhverfinu sem móinn 
býður uppá.

Það sem kom helst á óvart var hve fá börn sem notast við hjólastóla voru úti í frímínútum. Veður 
var gott, sólin hátt á himni og tiltölulega hlýtt úti. Þessi hópur hefur þó ekki mikið að sækja út 
á skólalóðina og mögulegt að umstangið sem fylgir því að koma þeim út sé hreinlega of mikið 
fyrir svo stuttan tíma. 

Setið og spjallað

Börn að leik

Börn að ferðast

Áberandi ferðaleiðir

Setið og spjallað

Börn að leik

Börn að ferðast

Áberandi ferðaleiðir

Mynd 46: Athugun framkvæmd milli 
klukkan 12:00-12:30. Elstu börnin eru 
úti á þessum tíma eða í 7.-10. bekk.
Leiktækin eru vinsæl eins og sjá 
má en það sem vakti athygli mína 
var að starfsmaður skólans kom út 
með börnunum og spilaði með þeim 
fótbolta. Það vakti gríðarlega lukku og 
margir tóku þátt. Um leið og leiknum 
lauk tæmdist boltavöllurinn og börnin 
héldu á önnur mið.

Mynd 45: Athugun framkvæmd milli 
klukkan 11:30-12:00. Yngstu börnin 
frá 1.-6. bekk eru úti á þessum tíma. 
Þessi hópur sækir greinilega mikið í 
náttúrulega svæðið.
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3.5 Ný hönnun AO Arkitektastofu á húsnæði skólans

Þann 9. febrúar 2012 ákvað Borgarráð 
Reykjavíkurborgar að ráðast í hönnun á 
stækkun Öskjuhlíðarskóla og breytingar á 
núverandi húsnæði í kjölfar sameiningar hans 
við Álftamýrarskóla.(Fundargerð Borgarráðs 
nr. 5204, 2012) OG Arkitektastofan fékk verkið 
en sú stofa hefur komið að hönnun hússins frá 
upphafi, þá undir nafninu OÖ Arkitektastofan 
(teikning frá þeim frá 1980) (blaðagrein úr 
mogganaum frá 1973) Breytingartillaga á 
deiliskipulagi lóðarinnar leit dagsins ljós þann 
29. október sama ár og er hún enn í breytinga 
og umsagnarferli en framlengdur frestur til 
þess að skila inn athugasemdum rann út þann 5. 
apríl 2013. Samkvæmt deiliskipulagstillögunni 
er reiknað með að byggingin verði stækkuð 
úr 3.200m2 í 7.000m2. Innan veggja nýju 
viðbyggingarinnar er ráðgert að byggja íþrótta-
aðstöðu, tvær innisundlaugar auk félagsaðstöðu 
fyrir unglingana. Einnig skrifstofurými fyrir 
stjórnendur og nýjan hátíðarsal sem einnig 
mun nýtast sem matsalur.
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GREINARGERÐ

Í gildi er deiliskipulag, Suðurhlíðar, samþykkt í borgarráði þann 10. febrúar 1987.  Tillaga að
deiliskipulagsbreytingu tekur til lóðarinnar nr. 9 við Suðurhlíð, sem er lóð Klettaskóla.  Breytingin felst í því að
byggingarreit er breytt, byggingarmagn er aukið, fyrirkomulagi á lóð er breytt ásamt því að lóðin er stækkuð
lítillega til suðurs. Einnig er staðsett boltagerði á lóðinni.

Klettaskóli, áður Öskjuhlíðarskóli, er sérskóli á grunnskólastigi.  Hann er byggður í tveimur áföngum, árin 1974
og 1985.  Samkvæmt samþykktum aðalteikningum frá 1983 var fyrirhugað að byggja þriðja áfanga með
hátíðarsal, íþróttasal, og sundlaug inni og úti ásamt stoðrýmum, norðvestan við núverandi hús.

Samkvæmt ákvörðun borgarráðs frá 9. febrúar 2012, er nú fyrirhugað að fullgera skólann, samhliða
gagngerum endurbótum á núverandi húsi og lóð.  Frá því að gildandi deiliskipulag var samþykkt hafa kröfur um
húsrými aukist, ekki síst vegna aukinnar áherslu á aðgengi og þjónustu við fatlaða nemendur skólans .  Þetta
gerir að verkum að hluti þeirrar starfsemi sem nú er í skólanum þarf að flytjast í viðbyggingu, það er stjórnun
og félagsaðstaða unglinga.  Áfram er svo gert ráð fyrir háðíðar- og matsal, íþróttasal og sundlaug í
viðbyggingu.  Gert er ráð fyrir stærri íþróttasal en áður og tveimur kennslusundlaugum, báðum innandyra.

Markmið deiliskipulagsbreytingarinnar eru:
Að fullnægja þörfum Klettaskóla um húsnæði sem hæfir starfseminni.
Að byggingarnar fari vel á lóðinni og hafi milda ásýnd gagnvart aðliggjandi íbúðabyggð.

Markmið um þarfir skólans næst best með því að byggja viðbyggingu norðvestan við núverandi hús, eins og
ráðgert var í upphafi.  Þannig verða umferðarleiðir stystar, innra skipulag hagkvæmt, og byggingarmagn eins
lítið og mögulegt er.

Til að ná markmiðinu um milda ásýnd gagnvart aðliggjandi byggð, er gert ráð fyrir að fella hluta viðbyggingar
inn í landið og þekja með torfi, þannig að breytingin verði sem minnst áberandi.  Íþróttasalurinn er niðurgrafinn
til hálfs, þannig að sá hluti hans sem stendur upp úr á norðurhorni lóðarinnar samsvarar aðeins um einni
húshæð.

Leiksvæði á lóð verður endurgert, með það fyrir augum að það henti fötluðum nemendum vel.  Leiksvæðið
verður aldursskipt með láréttum flötum í mismunandi hæð með góðum tengingum á milli.

Bílastæði á lóð verða tvískipt, annars vegar almenn stæði við aðalinngang ásamt stæðum fyrir smárútur og
fyrir hreyfihamlaða, hins vegar stæði fyrir starfsmenn á suðurhorni lóðar.  Lagt er til að lóð verði stækkuð
lítillega í suðurhorni, og gangstétt færð til.  Þetta er gert til þess að bílastæði rýri leiksvæði barna sem minnst.

AÐALSKIPULAG
Hluti úr aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024
Mkv. 1 : 20.000

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið
hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1 mgr.
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var
samþykkt í ____________________  þann
_______  20__ og í  _________________
þann ________ 20__.

Tillagan var auglýst frá ________  20__
með athugasemdafresti til ________  20__.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var
birt í B-deild Stjórnartíðinda þann ________
20__.

_________________________________

GILDANDI DEILISKIPULAG „SUÐURHLÍÐA“
SAMÞYKKT Í BORGARRÁÐI 10.02.87

MKV. 1 : 1.000 NÚVERANDI ÁSTAND LÓÐAR OG GATNA SETT INN Í GILDANDI DEILISKIPULAG
SAMKV. LANDUPPLÝSINGAKERFI REYKJAVÍKUR (LUKR)

MKV. 1 : 1.000 TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGSBREYTINGU MKV. 1 : 1.000

GILDANDI SKIPULAGNÚVERANDI BREYTT SKIPULAG

ALMENN

F. FATLAÐA

F. SMÁRÚTUR

48

-

-

52

1

8

48
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7

FJÖLDI BÍLASTÆÐA

GILDANDI SKIPULAG BREYTT SKIPULAG

BYGGINGARMARMAGN

LÓÐARSTÆRÐ

NÝTINGARHLUTFALL

4.993 m2**

17.223 m2

0,29

7.000 m2

17.851 m2

0,39

STÆRÐIR

BREYTING Á DEILISKIPULAGI „SUÐURHLÍÐA“ VEGNA KLETTASKÓLA SUÐURHLÍÐ 9

NÚVERANDI*

3.207 m2

17.223 m2

0,19

SKILMÁLAR

Innan byggingarreits er heimilt að byggja fræðslustofnun/skóla.
Heimilt hámarksbyggingarmagn er 7.000 m².  Óeinangraðir byggingarhlutar svo
sem þakbrúnir og stoðveggir mega ná út fyrir byggingarreit.
Heimil hámarkshæð þakflata innan byggingarreits A er 5,5 m (1 hæð) og innan
byggingarreits B (1-2 hæðir) 8,5 m, frá frágengnu gólfi 1. hæðar, K=41,38.
Loftræsimannvirki og þakgluggar mega ná upp fyrir þakfleti.
Fyrirkomulag leiksvæða og bílastæða sem sýnt er á uppdrætti er ekki bindandi.

Boltagerði:
Stærð boltagerðis er 13 x 23 m. Mörkin eru 3 m á breidd og 2 m á hæð.
Girðing er umhverfis völlinn og aðkoma um op á langhlið. Girðingin er í um 1m hæð
á langhliðum en hæst um 3m fyrir miðjum velli við mörkin. Sjá skýringaruppdrátt.
Völlurinn verður upplýstur inn á við með fjórum, allt að 8m háum ljósastaurum.
Lýsing er skermuð af, beint inn á grasvöllinn og tímastýrð.
Huga skal að því að frágangur og útlit vallarins taki mið af aðstæðum og falli vel að
mannvirkjum á lóð.

*Skv. Fasteignaskrá
**Skv. mæliblaði

AUKNING

2.007 m2

628 m2

0,10

Skilmálasnið A-A

Mynd 47: Deiliskipulagstillaga OG 
Arkitektastofu.

Mynd 48: Þrívíddarteikning af stækkunaráformum 
Öskjuhlíðarskóla samkvæmt deiliskipulagi frá 1987.

Mynd 49: Samskonar þrívíddarteikning af deiliskipulagstillögu 
OG Arkitektastofu. Tillagan hefur ekki verið samþykkt.
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Þess utan þarf að ráðast í talsverðar breytingar 
á núverandi húsnæði til þess að rúma starfsemi 
skólans en samsetning nemenda hefur breyst 
talsvert frá því sem áður var.(Forsögn, 2012) 
Auknar kröfur eru gerðar til rýmis í dag og 
því nauðsynlegt að rífa veggi og stækka 
herbergi auk þess að aðstaða starfsfólks 
verður mun betri. Skólinn er eins og áður 
sagði deildarskiptur og mun hver deild hafa 
sitt heimasvæði innan veggja skólans. Miðstig 
og yngri deild munu samnýta útgönguleið út 
á skólalóðina en elstu nemendur munu nota 
útgönguleið austan megin á byggingu skólans. 
Breytingar á innra skipulagi húsnæðisins 
eru talsverðar. Dagvistun barnanna færist 
frá þremur núverandi dagvistarheimilum í 
húsnæðið og verður staðsett í kjallara hússins 
við neðra leiksvæði lóðarinnar. 
Þar sem lóðin er staðsett í íbúabyggð var eitt af 
markmiðum hönnuða að draga, eins og kostur 
er, úr ásýnd nýrra bygginga. Nýbyggingar 
verða því niðurgrafnar að hluta og með flötu 
torfþaki til þess að sjónræn áhrif þeirra verði 
sem minnst.(deiliskipulagstillaga OG)

1. Áfangi 1975

2. Áfangi 1985

3. Áfangi 20??

Mynd 51: Áfangaskipting skólabyggingar og fyrirhuguð 
stækkun.

Mynd 52: Drög OG Arkitektastofu að notkun innanhúss 
eftir breytingar.

Mynd 53: Sneiðing frá OG Arkitektastofu af útliti skólans 
frá Suðurhlíð eftir breytingar.

Mynd 50: Núverandi notkun á innirýmum skólahússins.

Núverandi bygging
Fyrirhuguð bygging

Grunnmynd 1. hæð Grunnmynd kjallari
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3.6 Fordæmi og fræðilegar kenningar

Í þessum kafla verður fjallað um þær kenningar sem notaðar eru til grundvallar í hönnunarútfærslu 
skólalóðar Klettaskóla. Kenningar þessar eru úr ýmsum áttum en eiga sameiginlegan hljómgrunn 
varðandi hvernig græn svæði hafa margvísleg góð áhrif á sálarlíf og andlega heilsu notenda 
þeirra. Markvisst skipulag grænna svæða til andlegrar meðferðar í kjölfar áfalla eða slysa 
eru vel þekkt fyrirbæri víða erlendis. Þannig garða má finna við hinar ýmsu sjúkrastofnanir, 
almenningsgarða en ekki síst við sérskóla. 

3.6.1 Fordæmi

Þar sem ekki hefur verið ráðist í verkefni af 
þessu tagi á Íslandi áður, fyrir utan smágarð 
við Barna og unglingageðdeild Landsspítalans 
sem Landmótun vann árið 2012 (Heimild: 
Landmótun, 2012), var nauðsynlegt að skoða 
sambærileg svæði erlendis. Það var gert til 
þess að athuga hvaða lærdóm mætti draga af 
verkefnum sem þessu þar sem reynsla annarra 
þjóða af byggingu slíkra garða á sér töluvert 
lengri hefð en hérlendis og reynsla hönnuða á 
þessu sviði því talsvert meiri.

Mynd 54: Lóð við Barna og unglingageðdeild Landsspítalans 
var unnin sumarið 2012 og hönnuð af Landmótun.

Mynd 55: Grunnmynd af Lucas Garden.

Lucas Gardens í Canada Bay, Ástralíu er 
skóli fyrir börn með sérþarfir og er mjög 
sambærilegur Klettaskóla hvað samsetningu 
nemenda varðar. Skólinn var stofnaður árið 
1938 en endurbyggður árið 1987 og breytt 
í skóla fyrir fötluð börn. Garðurinn er inn á 
milli bygginga skólans og var opnaður árið 
1987 en uppbygging og þróun garðsins hélt 
áfram í mörg ár eftir opnun. (Heimild: Healing 
Gardens) Garðurinn skiptist í mörg rými, meðal 
annars stóra grasflöt til leikja, „leynigarð“ 
og skynupplifunargarð. Þar er einnig 
plöntuuppeldi og svæði til að gróðursetja.
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Skynfærin eru til þess að skynja, upplifa og skilja umhverfi okkar. Ef eitt þeirra skerðist taka hin 
við sér og verða næmari til þess að fylla upp í skarðið. Á sviði fötlunar er fjölskynjunar örvun 
notuð til hæfingar. Notast er við ljós, hljóð, lykt, snertingu, hreyfingu og liti. (Healing Gardens, 
bls 333) Fyrstu skynjunargarðarnir voru byggðir við heimili hreyfihamlaðra og fjölfatlaðra 
einstaklinga til þess að gefa þeim innsýn í náttúruna. Þessir ör-garðar hjálpuðu þessum 
einstaklingum að skilja náttúruna, bera virðingu fyrir henni og vekja áhuga á náttúrulegum 
ferlum. (Helle Nebelong) Að skipuleggja svæði sem eru tileinkuð hverju skynfæri opnar 
möguleika fyrir notendur garðsins til þess að upplifa náttúruna á eigin spýtur eða með leiðsögn 
kennara.

Garden of Senses, Faelledparken í Kaupmannahöfn, var hannaður af Helle Nebelong sem er 
danskur landslagsarkitekt. Hún á og rekur sína eigin teiknistofu, Sensehaven, og sérhæfir sig í 
hönnun leikvalla. Fyrstu skref í hönnun garðsins voru tekin árið 1994 og var hann vígður árið 
1996 þegar Kaupmannahöfn var valin Menningarborg Evrópu. Garðurinn er opinn almenningi 
og er staðsettur í einum vinsælasta almenningsgarði í Kaupmannahöfn. Stígar leiða notandann 
í gegnum garðinn eftir krókaleiðum þar sem mismunandi upplifun á sér stað á meðan ferðinni 
stendur. Þar eru einnig upplifunarsvæði með höggmyndum, sem tileinkuð eru hverju skynfæri. 
Hugmyndin á bak við garðinn er að veita börnum innsýn í fjölbreytileika náttúrunnar til 
þess að vekja áhuga þeirra og virðingu fyrir umhverfinu. (Sansehaven og greinin um natures 
playground) Hugmyndir Helle Nebelong um „náttúruleg leiksvæði“(e. Nature‘s Playground) 
koma einnig lauslega við sögu.

Mynd 56: Faelledparken í Kaupmannahöfn 
er stærsti almenningsgarðurinn í borginni. 
Garden of Senses eftir Helle Nebelong er 
einn af sérgörðum innan hans.

Sjón Heyrn Lykt Snerting bragð
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Mynd 58: Nemendur við Trinity School æfa jafnvægi í 
þrautabraut á leiksvæði lóðarinnar.

Myndir 59, 60 og 61: Svipmyndir frá Henry Tynsdale School, en þar er meðal annars skynörvunargarður, náttúruslóð 
og mjög bjóðandi aðkoma við aðalinngang skólans.

Mynd 57: Ræktunarmöguleikar eru algengir í görðum 
sem ætlaðir eru notendum með ýmiskonar fatlanir.

Trinity School í Dagenham á Englandi, er skóli fyrir börn með mikla námsörðugleika og 
einhverfu. Nemendur eru yfir 220 talsins á aldrinum 3-19ára og er hluti þeirra einnig með 
hreyfihamlanir. Skólinn er þrískiptur eftir aldri líkt og Klettaskóli en þar er einnig sér námsbraut 
fyrir allra elstu nemendurna sem undirbýr þá fyrir lífið utan skóla. Í skólanum er meðal annars 
unnið með garðyrkju, skynjun og íþróttir á útisvæðum. Trinity School er einn af leiðandi skólum 
fyrir börn með sérþarfir á Englandi, hefur fengið fjölda viðurkenninga og hæstu einkunn úr 
Ofsted úttekt breska menntamálaráðuneytisins. (Heimild: heimasíðan)

Henry Tyndale School í Farnborough á Englandi, er annar skóli sem þjónustar börn með sérþarfir 
á aldrinum 2-19ára. Hann er einnig aldursskipur með sérstakri braut fyrir elstu nemendurna. Þar 
má finna skynörvunargarð, ævintýraleikvöll, náttúrubraut sem er staðsett fjarri hefðbundnum 
leikvöllum og því í rólegu umhverfi. Og einnig heillandi aðkomu. Skólinn er mjög sambærilegur 
Trinity School og fékk einnig hæstu einkunn út úr Ofsed úttektinni. (Heimild: Heimasíðan) 
Fjölbreytileiki á lóð sérskólanna er mjög mikill og öll aðstaða og frágangur á útisvæðum til 
fyrirmyndar. 
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Bókin Healing Gardens: Therapeutic Benefits And Design Recommendations fjallar um 
hvernig nota má garða til að flýta bata eftir áföll eða slys og hvernig má hanna umhverfi fyrir 
sjúkrastofnanir. Klettaskóli er að sjálfsögðu ekki sjúkrastofnun en auðvelt er að rökstyðja val 
á þessari nálgun vegna þeirra jákvæðu áhrifa sem grænt umhverfi hefur á andlega heilsu. Börn 
með hreyfi og þroskahamlanir sem eru ekki að „ná sér“ af neinu geta einnig notið góðs af 
lækningargörðum/hæfingargörðum. (Healing Gardens, bls 327) Stuðst var við kafla 2:Effects of 
Gardens on Health Outcomes:Theory and Research og kafla 7:Healing Gardens for Children úr 
bókinni. Hæfingargarðar geta verið vettvangur eða tæki til að læra nýja hæfileika eða styrkja þá 
sem til staðar eru.(Healing Gardens, bls328) Það eru einkum fimm atriði í umhverfi barna sem 
hafa jákvæð og þroskandi áhrif á þau. Að leika sér utandyra hefur eitt og sér mikil áhrif, gæði 

3.6.2 Fræðilegar kenningar

Þessi fordæmi voru skoðuð með það í huga að sjá hversu fjölbreytt framboð er á útileiksvæðum 
á hverjum stað og möguleikum barnanna á að velja svæði sem hentar þeirra fötlun og/eða 
félagslegri getu. Mjög fróðlegt er að bera saman aðstæður á þessum stöðum við þær sem standa 
nemendum Klettaskóla til boða en samantekt má sjá í töflu hér að neðan.

Heiti svæðis Valmöguleikar innan svæða
Lucas Gardens Leynigarður, skynörvunargarður, ormaframleiðsla, garðyrkjusvæði, 

plöntuuppeldi, gróðursetningarsvæði, stór grasflöt til leikja, 
hörð svæði, íþróttasvæði, hefðbundin og óhefðbundin leiktæki, 
möguleikar á óhefðbundnum leikjum.

Garden of Senses Margir hlykkjóttir stígar, mörg upplifunarsvæði með listaverkum, 
árbakkaútsýni (án vatns), völundarhús, ilmgarður með gosbrunni, 
margskonar skynjjunarsvæði, fiðrildargarður og fjöldi hluta til að 
uppgvötva.

Nature’s Playground Skóglendi, hólar og hæðir, fjölnota grasflöt, sand og malarsvæði, 
stígar, kofaþyrping, villiblómasvæði, útsýnishóll, táknræn element, 
náttúruleg leiktæki, möguleikar á óhefðbundnum leikjum

Trinity School Hefðbundin leiktæki, stór fjölnota grasflöt, fjölnota hörð svæði, 
boltavellir, skynörvunarsvæði, íþróttasvæði, garðyrkjusvæði, sér 
svæði fyrir elstu nemendurna, svæði til útikennslu.

Henry Tynsdale School Mörg hörð svæði til leikja, náttúruslóði, skynörvunargarður, afgirt 
leiksvæði fyrir yngstu börnin, ævintýraleikvöllur, stór gervigrasflöt 
til leikja, útikennslusvæði, sér svæði fyrir elstu nemendurna.

Klettaskóli Náttúrulegur mói, nokkur hefðbundin leiktæki, boltavöllur, fjölnota 
malbikað svæði, grasflöt

Tafla 1: Samanburður á svæðum.
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Mynd 62: 5 Atriði sem hafa þroskandi 
áhrif á börn

Að leika úti

Náttúran

Gæði umhverfis

Skipulagðir leikir

Tengingar

umhverfisins hefur einnig mikið að segja varðandi fjölbreytileika 
og gæði í leik barna. 
Áhrif náttúrunnar eru ótvírætt mikilvæg, að börnin komist 
í snertingu við lífgjafa á við mold, vatn, plöntur og dýr svo 
ekki sé minnst á sólskinið. Þjálfað starfsfólk sem skipuleggur 
markvisst starf með börnum utandyra hefur meira að segja 
heldur en ef börnin væru ein að leik. Að lokum eru það tengingar 
milli inni og útirýmis. Það eitt að hafa útsýni yfir grænt eða 
náttúrulegt umhverfi eykur framleiðni og virkni einstaklinga.
(Healing Gardens)
Með því að skipta út malbiki fyrir náttúrulegan gróður og 
dýralíf sem honum fylgir eins og fugla og skordýr á skólalóðum 
má ná fram jákvæðum breytingum á hegðun og líðan barnanna 
sem þar stunda nám. Aukinn líffræðilegur fjölbreytileiki á 
náttúrulegum svæðum auk litadýrðar sem fylgir í kjölfarið 
með blómum og laufskrúði plantnanna verður til þess að börn 
mynda frekar jákvæð tengsl við stofnunina og garðinn. Staður 
myndast þar sem börnin geta týnt sér, fundið ró án þess að hafa 
áhyggjur sem geta skapast í stjórnuðu umhverfi stofnunarinnar. 
Garðurinn verður að athvarfi frá hversdagsleika 
skólabyggingarinnar og staður þar sem börnin hafa stjórn á 
umhverfi sínu en umhverfið stjórnar ekki börnunum. (Healing 
Gardens bls 328-329)
Garðræktarmeðferð (e. Horticultural Therapy) er vel þekkt 
hugtak á sviði geðheilbrigðis og gefur notendum færi á að rækta 
líkamlega og andlega færni. (Stigsdotter, Grahn, what makes 
a garden a healing garden)Svæði til ræktunar eru mikilvæg 
lækningargörðum. Þeir skapa hlutlaust eða jákvætt umhverfi 
sem hjálpar við að styrkja félagsleg tengsl og vinna verkefni í 
hóp eða sem einstaklingur.(Healing Gardens bls 332)
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Upplifun manna af náttúrunni er mismunandi og þörf fyrir rými til ýmissa athafna eftir 
því hversu mikið viðkomandi er tilbúinn til þess að gefa af sér. Sumir gera litlar kröfur til 
umhverfisins aðrar en að það henti til að geta gleymt stað og stund, stað til að vera einn með 
sjálfum sér. Aðrir þurfa aftur á móti að geta fylgst með öðrum án þess þó að taka beinan þátt 
í félagslegum athöfnum og enn aðrir vilja taka þátt og vera virkir án þess þó að leiða hópinn. 
Umhverfi hentar misvel til þessara athafna og nauðsynlegt í hæfingargarði að skapa aðstæður 
sem henta notendum með mismikla getu til félagslegrar athafna. Það er mikilvægt vegna þess 
að umhverfið getur þannig hjálpað einstaklingnum að öðlast félagslega hæfni smám saman með 
því að taka meiri þátt í stuttum skrefum. (Stigsdotter, Grahn, Journal of Theraputic Horticulture)

Mynd 63: Þátttökupýramídi Patrik Grahn og Ulriku 
Stigsdotter. 

Mynd 64: Mynd af dæmigerðum skóladegi í Klettaskóla. Fyrir 
miðju má sjá hóp barna. Þar er einhver aðili (1) sem leiðir 
leikinn og aðrir taka þátt(2). Hægra megin má sjá aðila sem

fylgist með úr fjarlægð en tekur ekki þátt í leiknum(3). Efst í 
horni lóðarinnar leynist svo aðili sem sækir í einveru og tekur 
ekki þátt í hópleikjum(4).

Þessi hugmyndafræði er útskýrð í Þátt-tökupýramída félagslegrar þáttöku Ulriku 
Stigsdotter og Patrik Grahn. Neðsta þrepið táknar notendur sem gera litlar kröfur til 
umhverfisins og möguleikar til félagslegrar þáttöku eru fáir og athafnir framkvæmdar 
í einrúmi og kyrrð. Á næsta þrepi eru notendur sem hafa áhuga á því sem er að gerast í 
kringum þá en eru ekki tilbúnir til þess að taka þátt. Þeir geta þó spjallað og átt samskipti 
við aðra notendur svæðisins. Næst efsta þrepið sýnir hvernig aðilar starfa saman í hóp við 
úrlausn verkefna eða í leik.  Hér gefur fólk af sér og nýtur samvistar við nágranna sína. 
Efst í pýramídanum eru þeir aðilar sem eru mjög sterkir á andlega sviðinu. Þeir eru tilbúnir 
til þess að leiða hóp, taka frumkvæði og ákvarðanir auk þess að fylgja þeim eftir. (Stigsdotter, 
Grahn, Journal of Theraputic Horticulture) 

Leiðandi þáttaka

Virk þáttaka

Fylgst með úr fjarlægð

Þörf fyrir einveru

Þörf fyrir náttúrulegt umhverfi
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Skipulag á rými sem henta til mismunandi félagslegra athafna verður að gera notendum kleift 
að ráða í hverskonar athafnir eru við hæfi á hverjum stað. Hæfingargarður verður að höfða til 
fjölbreytts notendahóps og hver og einn verður að geta fundið svæði við sitt hæfi. Fólk skynjar 
umhverfi sitt á táknrænan hátt og hægt er að flokka garðumhverfi í átta mismunandi flokka eða 
rými. (Stigsdotter, Grahn, Journal of Theraputic Horticulture)
Kyrrláta svæðið, Rýmið og Tegundaríka svæðið hentar best þeim sem flokkast í neðsta þrep 
Þáttökupýramídans. Sameiginlega svæðið og Yndisgarðurinn hentar best þeim sem vilja fylgjast 
með án þess að taka þátt og einnig þeim sem taka þátt. Hátíðarsvæðið hentar þeim sem hafa sig 
frammi og vilja leiða hópinn. (Stigsdotter, Grahn, Journal of Theraputic Horticulture)

Tafla 2: Átta mismunandi garðrými samkvæmt 
kenningu Ulriku Stigsdotter og Patrik Grahn við 
háskólann í Alnarp, Svíþjóð

Mynd 65: Einkenni garðrýma skv. Grahn & Stigsdotter

Átta mismunandi garðrými Einkenni rýmis
1. Kyrrláta svæðið Ró og friður. Lauf bærast í vindi og vatn leikur um steina. Fuglar 

og önnur dýr láta heyra í sér. Ekkert rusl og hátt viðhaldsstig.
2. Villta svæðið Villtur, sjálfsáinn gróður og mosagrónir steinar. Leifar af 

gömlum stígum.
3. Tegundaríka svæðið Fjölbreyttar tegundir dýra og plantna. 
4. Rýmið Svæði sem opnast eins og annar heimur. Samhangandi heild.
5. Sameiginlega svæðið Grænt opið svæði sem er bjóðandi og býður uppá leik og dvöl.
6. Yndisgarðurinn Afmarkað og afvikið svæði þar sem hægt er að slaka á, vera 

maður sjálfur, leika sér og skoða.
7. Hátíðarsvæðið Staður sem hægt er að hittast á við hátíðleg tækifæri
8. Menningarlega svæðið Sögulegt svæði með tengingar í fortíðina.

 1 Kyrrláta svæðið

 5 Sameiginlegt svæði

 2 Villta svæðið

 6 Yndisgarðurinn

 3 Tegundaríkt svæði

 7 Hátíðarsvæðið

 4 Rýmið

 8 Menningarlegt
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Athyglis endurheimtarkenning Kaplans & Kaplans var fyrst birt í bók þeirra hjóna The 
Experience of Nature: a psychological perspective árið 1989. Maðurinn hefur takmarkaða getu 
til að framkvæma verkefni sem kerfjast einbeitingar og notar til þess nokkur mismunandi stig 
eftirtektar eða athygli. Directed attention: eða einbeitt athygli krefst orku og einbeitingar auk getu 
til þess að leiða hjá sér truflanir. Við notum einbeitta athygli meðal annars við lausn verkefna og 
við lestur. Geta mannsins til að viðhalda einbeitingu er ekki óþrjótandi og eftir einhvern tíma 
fer að gæta þreytu og einbeitingarskorti; Directed attention fatigue. (Kaplan&Kaplan, 1989) Til 
þess að hvílast og ná sér að fullu í ástand til þess að leysa flókin verkefni á ný er ekki nóg að sofa, 
þó það hafi mikið að segja. Það þarf að finna leið til þess að leiða hugann frá einbeittri athygli 
til þess að hann hvílist á þessu sviði. Þar kemur að öðru stigi athygli sem nefnist áreynslulaus 
athygli; Effortless attention. Það er ástand sem maðurinn kemst í þegar hann til dæmis fylgist 
með dýrum, skýjum á himni eða laufum sem bærast í vindi. Ef umhverfið krefst engrar einbeittrar 
athygli gefst tækifæri á að hvíla þær stövar heilans sem nota einbeitta athygli við krefjandi 
aðstæður.(Kaplan, 1995)

Dvöl í náttúrulegu umhverfi eykur því hæfni mannsins til þess að halda einbeitingu og leysa 
verkefni. Þessi kenning var prófuð á börnum með skerta athygli í rannsókn Taylor og Kuo við 
háskólann í Illinois. Þrír hópar barna með ADHD áttu að dvelja í stutta stund í mismunandi 
umhverfi og leysa svo verkefni í kjölfarið. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að börn með 
skerta athygli og þroskafrávik einbeittu sér betur eftir stutta göngu í náttúrulegu umhverfi, mun 
betur en sambærilegur hópur eftir dvöl í borgarumhverfi eða íbúahverfi. (Taylor, Kuo, 2008)

Mynd 66: Skýringarmynd um athyglis endurheimtar-
kenningu Kaplans & Kaplans. Möguleikar manna á að 
hvíla einbeitta athygli eykst eftir því sem umhverfið er

náttúrulegra. Umhverfi skóla gæti því haft áhrif á eftirtekt 
nemenda og aukið þannig námsárangur þeirra.

Endurheimt athygli
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Móasvæðið er hlutfallslega stærsta svæðið á 
lóðinni og mjög vel notað af þeim nemendum 
sem það geta. Móinn er mikilvægt svæði á 
lóðinni þrátt fyrir að þar séu engin leiktæki. 
Hér verður sjálfsprottinn leikur til hjá 
börnunum og heyfifærni þeirra þjálfast, mun 
betur í náttúrunni heldur en í stöðluðu umhverfi 
hefðbundinna leikvalla (Nebelong, 2010).

Skipulögð leiksvæði innan lóðarinnar er að 
finna á þremur stöðum auk sparkvallar neðst á 
lóðinni. Leikvellir eru útbúnir fáum stöðluðum 
leiktækjum sem henta ekki öllum nemendum 
við skólann.

Núverandi gróður á svæðinu er ekki mikill og 
í frekar slæmu standi, ef frá er talinn sá gróður 
sem stendur næst húsinu og hæstu trén við 
bílastæðið. Gróðurmassar myndu auka skjól 
á svæðinu auk þess að hjálpa til við að skapa 
umgjörð utan um þann ævintýraheim sem 
skólalóðin gæti orðið.

3.7 Greiningar

Efra leiksvæði
austan byggingar

Sparkvöllur

Efra leiksvæði Neðra leiksvæði

Náttúrulegt mólendi

Mynd 67: Leiksvæði

Mynd 69: Náttúrulegt svæði

Mynd 68: Núverandi gróður

Mynd 70: Panorama mynd af móanum

Móinn er stór hluti lóðarinnar og þar er gott umhverfi fyrir sjálfsprottinn leik
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Ferðaleiðir innan lóðar liggja aðallega eftir 
malbikuðum aflíðandi stígum. Góða tengingu 
vantar milli austur og suðurhluta lóðarinnar 
auk þess að tröppur og setstallar gætu skapað 
hættu fyrir börnin á lóðinni. Innganga er að 
finna víða á húsinu og tengingar milli inni og 
útisvæða því mögulegar.

Vannýtt svæði innan lóðarinnar eru talsvert stór 
hluti af heildaryfirborði hennar. Ástæðan er 
líklega vegna þess hve aðgengi að svæðunum 
er slæmt og frágangur á yfirborði slælegur. Á 
jafn lítilli lóð og þessari er gríðarlega mikilvægt 
að ná fram sem hæstu nýtingarhlutfalli.

Þar sem lóðin er staðsett í talsverðum 
landhalla á móti suðri er mjög víðsýnt frá 
efri hlutum lóðarinnar yfir Kópavog og suður 
fyrir Arnarneshæð. Sjónlínur lokast eftir því 
sem farið er neðar í lóðina og takmarkast af 
nærliggjandi húsum og gróðri.

Gras�öt

Ófrágengið svæði

Afgangssvæði

Efra leiksvæði
og tenging

Opnar
sjónlínur

Opnar sjónlínur

Lokaðar
sjónlínur

Mynd 71: Ferðaleiðir og inngangar

Mynd 72: Vannýtt svæði

Mynd 73: Sjónlínur

Myndir 74, 75 og 76: Sjónlínur frá lóðinni

Mjög víðsýnt og sjónlínur opnar Frekar víðsýnt og sjónlínur opnar Lítið útsýni og sjónlínur lokaðar
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Leiktækin á lóðinni eru í ágætis standi þó sum 
þeirra séu aðeins farin að láta á sjá. Tækin eru 
stöðluð leiktæki sem finna má á hefðbundnum 
skóla og leikskólalóðum víða. Þau henta því 
aðeins fyrir hluta nemendahópsins en meira 
fötluðu einstaklingarnir hafa engin leiktæki að 
sækja á lóðina.
Þessi börn verða því af sjálfsögðum upplifunum 
sem við tengjum við hefðbundna leiki eins og 
að róla, vega salt og sandkassaleik. 

Mynd 77: Núverandi Leiktæki

Mynd 78: Stækkun lóðarinnar

Rólur
Kastali

Fótboltamörk

Körfuboltaspjald

Klifurgrind
Setstallar

Sandkassi

Í forsögn frá vinnuhópi um stækkun skólans 
kemur fram að auða lóðin sunnan við skólann 
gæti orðið hluti af skólalóðinni. Ef fyrirkomulag 
bílastæða yrði þannig háttað að þau myndu 
ekki skerða núverandi leikumhverfi lóðarinnar, 
væri mögulegt að útbúa sameiginlegt svæði 
fyrir íbúa hverfisins og nemendur skólans í 
stað þess að sameina svæðin alveg.

Hugmynd AO Arkitektastofu um að breyta núverandi hringtorgi vestan Suðurhlíðar í bílastæði 
yrði til þess að leikumhverfi innan lóðarinnar myndi ekki skerðast, þrátt fyrir töföldun á húsnæði 
skólans. Bílastæði þessi yrðu samnýtt með Kirkjugörðum Reykjavíkur.
Þannig myndi einnig skapast svigrúm til þess að breyta auðu lóðinni í almenningsgarð sem 
íbúar hverfisins gætu samnýtt með nemendum og starfsólki skólans, auk þess að göngutenging 
myndi opnast í gegnum lóðina.

Möguleg bílastæði

Auð lóð við Víðihlíð
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3.8 Samantekt og hönnunarforsendur

Þegar þessar kenningar eru skoðaðar í samhengi við niðurstöður rannsóknar hafa þær sterkan 
hljómrunn. Nemendur sækja áberandi mikið í náttúrulega hluta lóðarinnar og kennarar taka eftir 
jákvæðum breytingum á hegðun og líðan barananna eftir dvölina úti við. Það kemur heim og 
saman við kenningu Kaplan & Kaplan um endurheimt athygli. Tæplega helmingur þáttakenda í 
nemendarannsókninni fannst lóðin ekki bjóða uppá nægar athafnir við sitt hæfi og allt starfsfólk 
við skólann er sammála um að lóðin henti ekki öllum nemendum skólans. Nefnir starfsfólk án 
undantekninga að aðstæður fyrir hreyfihamlaða nemendur séu óviðunandi og brýnt að bæta úr 
því. Önnur atriði sem koma sterkt fram meðal starfsfólksins sem gætu bætt upplifun barnanna 
af umhverfi sínu eru til dæmis garðyrkjutengdar athafnir eins og ræktun og skynjunartækifæri. 
Þá nefnir starfsfólk einnig að elstu nemendurnir við skólann hafa ekki svæði sem hentar þeirra 
aldurs og þroskastigi. Þeir sækja því í leiktæki sem ætluð eru yngri börnunum og verða því 
mögulega af tækifærum til þess að þroska félagslega hæfni og hreyfifærni. Það er því mikilvægt 
að skipuleggja lóðina með tilliti til notendahópsins og útbúa svæði sem henta hverjum aldurshóp 
en einnig mismunandi fötlunum sem nemendur eru að glíma við. Fjölbreytileiki svæða á 
skólalóð sem þessari er gríðarlega mikilvægur vegna mismikillar þáttöku þeirra í hópleikjum 
og nauðsynlegt að höfða til mismunandi getustigs nemenda á félagslega sviðinu. Með því að 
skilgreina svæði eftir félagslegri getu má mögulega skapa vettvang sem gerir nemendum fært 
að þróa félagslega hæfni í stuttum skrefum. 

Með því að draga saman niðurstöður rannsókna, erlendra fordæma og kenninga sem stuðst er 
við koma ákveðin atriði fram í dagsljósið sem munu verða hönnunarforsendur nýrrar skólalóðar 
við Klettaskóla. Notast verður við þessar forsendur til þess að hanna svæði sem standa undir 
þeim markmiðum sem sett eru fram í fyrsta hluta þessa verkefnis. 
Hönnunarforsendur þessar eru eftirfarandi:

Hjólastólafært umhverfi; að allir nemendur geti ferðast 
um alla lóðina með eða án aðstoðar

Svæði fyrir alla aldurshópa; að mismunandi svæði innan 
lóðarinnar henti aldri og þroskastigi allra nemenda

Svæði fyrir mismikla félagslega þáttöku; að lóðin bjóði 
uppá að nemendur geti þroskað félagslega hæfni sína í 
stuttum skrefum á sínum hraða

Ræktunarsvæði; að nemendur geti tekið þátt í 
líffræðilegum ferlum náttúrunnar með ræktun 
nytjaplantna og læri að bera virðingu fyrir lóðinni sinni 
og taki þátt í uppbyggingu hennar

Upplifunarsvæði/skynjun; að lóðin verði vettvangur til 
þess að þjálfa öll skynfæri líkamans og auki skilning á 
umhverfinu

Boltavellir; að aðstæður til boltaleikja verði bættar, 
einnig fyrir hreyfihamlaða nemendur

Nám og kennsla; að lóðin bjóði uppá vettvang til 
útikennslu

Hreyfing; að lóðin geti verið vettvangur til þess að 
þróa hreyfifærni og jafnvægi auk þess að nýtast til 
íþróttakennslu og útileikja
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4. LÝSING Á NÝRRI HÖNNUN

Þar sem ný viðbygging Klettaskóla verður ansi fyrirferðarmikil og staðsett á núverandi 
bílastæði skólans (1) þarf að bregðast við og finna lausn á bílastæðamálum. Við skólann starfa 
yfir 100 manns og eru þar 52 bílastæði í dag. Í stað þess að skerða leikumhverfi barnanna 
var nýjum bílastæðum komið fyrir utan lóðarinnar með aðkomu frá Suðurhlíð líkt og í tillögu 
AO Arkitektastofu og annarra eldri skipulagsáætlana þó án þess að fara inn fyrir lóðarmörk 
með þau. (2) Í samtali við hönnuði viðbyggingarinnar kom fram hugmynd um að nýta svæði 
gegnt núverandi byggingu undir bílastæði. Það svæði tilheyrir Kirkjugörðum Reykjavíkur og 
er þar hringtorg sem virðist ekki þjóna neinum tilgangi. Er því kjörið að útbúa þar bílastæði 
sem geta samnýst Klettaskóla og Fossvogskirkjugarði, þar sem notendur þeirra stæða nota 
þau á mismunandi tímum dags. (3) Heildarfjöldi bílastæða eftir breytingar verður því 70. 
Ávinningurinn af þessu fyrirkomulagi er að leikumhverfi barnanna skerðist ekki. Aðkoma stærri 
bíla verður auðveldari vegna tvískiptrar inn og útgönguleiða (4) af bílaplaninu og sleppistæði 
(5) fyrir stærri bíla verður komið fyrir nærri aðalinngangi skólans auk þess að núverandi gróður 
þarf ekki að skerðast nema að litlu leyti.
Aðkoman að aðalinngangi skólans er hellulögð þar sem stakstæðum trjám (6) með reglulegu 
millibili er komið fyrir og mynda þau trjágöng að inngangi og aðstöðu til þess að geyma 
reiðhjól. (7) Girðingar umhverfis lóðina koma ekki við sögu fyrr en á leiksvæði yngstu barnanna 
á efra svæðinu sunnan við skólabygginguna. (8) Sú hlið lóðarinnar stendur næst Suðurgötu 
og verður girt af til þess að draga úr hávaða og sjónmengun vegna umferðar. (9) Því verður 
notast við lokaða timburklædda girðingu með hljóðdempandi eiginleikum. Það er gert til þess 
að skapa hljóðlátara og einangraðra leikumhverfi fyrir börnin, ævintýraheim afgirtan frá amstri 
hversdagsins.
Aðkoman á sjálfa skólalóðina er við leiksvæði yngstu barnanna. Við tekur malbikað slétt svæði 
með leiktækjum, bæði hefðbundin og einnig fyrir hjólastóla. Meðfram byggingu er steyptur 
hlykkjóttur veggur allt að 140 cm hár. Þessi veggur gegnir tvíþættu hlutverki; að skilja að 
núverandi gróðurbeð frá leiksvæðum sem stendur talsvert lægra og sem vettvangur listsköpunar 
við upphaf hvers skólaárs. (10) Þarna geta nemendur skólans fengið að taka þátt í að skreyta 
vegginn með málningu og setja sitt mark á lóðina. Þarna verður einnig komið fyrir yfirbyggðu 
leiksvæði sem kemur sér vel í sterkri sól og á rigningardögum því hreyfihamlaðir einstaklingar 
komast ekki svo auðveldlega í skjól undan beinu sólskini eða rigningu. (11)
Setstallar sem áður voru notaðir til þess að brúa hæðarmun milli efra og neðra leiksvæðis eru 
fjarlægðir og í stað þeirra er sleðabrekkan stækkuð og grassvæði á þessum hluta lóðarinnar 
því aukið verulega. (12) Stígar milli mismunandi hluta lóðarinnar verða öllum færir (13) og 
tröppur að mestu fjarlægðar. Það er gert til þess að forðast aðgreiningu nemenda eftir getu; 
innan lóðarinnar eru allir jafnir.(Healing Gardens) . 
Á neðra leiksvæðinu er yfirborð malbikað með meira krefjandi leiktækjum. (14) Þetta svæði þarf 
að þjónusta þá nemendur úr yngri deildum sem treysta sér til þess að fara út fyrir þægindarammann 
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sinn og eru tilbúnir að rannsaka umhverfi sitt en einnig eldri nemendum sem vilja halda sig 
nærri og eru ekki tilbúnir í slíka leiðangra. Næst húsinu verður yfirbyggður timburpallur (15) 
þar sem verður aðstaða til þess að snæða nesti og horfa á aðra í leik. Fyrir neðan það svæði verður 
sparkvöllur að hætti KSÍ með gervigrasi og tímastýrðri lýsingu. (16) Núverandi gróðurbelti sem 
skilur að leiksvæðið og sparkvöllinn er styrkt og það stækkað umtalsvert. (17) Þar myndast 
rjóður innan trjágróðursins sem eru verðmæt svæði fyrir börn. Umhverfis sparkvöllinn má 
einnig finna minni dvalarsvæði (18) og hlið sem opnast út á neðra bílastæði skólans (19) og 
talsverðan gróður meðfram lóðarmörkum.
Náttúrulegi móinn er mikilvægt svæði innan lóðarinnar er mjög mikið nýttur af nemendum 
á öllum aldri sem eru færir um að ferðast um þetta svæði. Lagt er upp með að raska þessu 
svæði sem allra minnst (20) en koma þó fyrir hjólastólafærum stíg í gegnum móann til þess að 
auka aðgengi hreyfihamlaðra nemenda að svæðinu. (21) Á stígnum verður einnig komið fyrir 
litlum dvalarsvæðum sem nýtast sem skynörvurnarsvæði, (22) eitt fyrir hvert skynfæri, hljóð, 
lykt, sjón og snertingu en einnig til útikennslu í náttúrulegu umhverfi. Sérstakt svæði helgað 
bragðskynjun verður garðrými með gróðurhúsi þar sem nemendur geta ræktað nytjaplöntur. Þar 
verður aðstaða fyrir hjólastóla með upphækkuðum gróðurbeðum og til kennslu. (23)
Fjölnota grasflatir til útileikja liggja einnig meðfram stígnum. Þar má einnig finna náttúruleg 
leiktæki sem æfa styrk og jafnvægi. (24) Þessi svæði eru umlukin gróðri sem nemendur sjálfir 
taka þátt í að gróðursetja í upphafi hvers skólaárs. 
Sérsvæði elstu nemenda skólans er staðsett á efra svæði austan við bygginguna (25) og 
stendur talsvert hærra en neðra leiksvæðið og því nauðsynlegt að leysa þann hæðarmun með 
þrepum. (26) Þar er lítið sem ekkert rými fyrir hjólastólafæra rampa og því verður sérstök 
úti hjólastólalyfta til hliðar við þrepin. (27) Svæðið verður malbikað og slétt sem skapar 
möguleika á fjölbreyttum boltaleikjum og jafnvel aðstöðu til hjólabretta eða línuskautaiðkunar. 
Þar verður einnig möguleiki á að koma fyrir færanlegum leiktækjum eins og brettapöllum eða 
þrautabrautum og jafnvel smíðavelli til skamms tíma. Aðstaða verður til að sitja og spjalla á 
svæðinu, bæði á færanlegum bekkjum og hlöðnum eða steyptum veggjum í jaðri malbiksins. 
Yfirborðsvatni er safnað af þaki hússins og malbiki á leiksvæði í horn svæðisins (28) og veitt í 
farveg niður eftir náttúrulega móanum. Vatnið er leitt í safntjörn fyrir miðju móans og þaðan í 
lítinn foss (29) sem er sýnilegur frá timburbrú (30) sem þverar skurð sem liggur í móanum. Þessi 
skurður er svo notaður til þess að veita vatninu í meðalstóra tjörn (31) milli sparkvallarins og 
ræktunarsvæðisins. Staðsetning tjarnanna er valin með tilliti til sýnileika frá húsi svo starfsfólk 
geti ávallt fylgst með umgengni í kringum tjarnirnar. Vatnsmagni verður einnig hægt að stjórna 
með kúlulokum og niðurföllum öryggisins vegna og því hægt að stýra því hvenær börnin hafa 
aðgang að tjörnum, þó rigning sé mikil.
Á nýju svæði sem myndast við íþróttasal viðbyggingarinnar (32) verður innangengt 
í félagsaðstöðu nemenda en einnig gúmmílagt útisvæði sem er ætlað til íþrótta. 
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Það svæði verður tengt við íþróttasal, búið æfingartækjum og mun verða mikilvægur hlekkur í 
tengingu lóðarinnar við markvisst íþróttastarf. 
Auð 4.300m2  lóð sem liggur á horni Víðihlíðar og Birkihlíðar (33) verður girt af og nýtt sem 
sameiginlegt garðrými skólans og íbúa hverfisins. Þar verður komið fyrir breiðum ellipsulaga 
göngustíg og litlum dvalarsvæðum og talsvert miklum gróðri. Þetta svæði verður einnig girt af 
frá sjálfri skólalóðinni og er hugmyndin að hægt verði að nota svæðið til hópleikja eða rólegra 
gönguferða með þá nemendur sem þess þurfa en verði ekki opið til frjálsra ferða fyrir nemendur 
almennt. Íbúar hverfisins geta þannig nýtt skipulagðan almenningsgarð sem hingað til hefur 
vantað í hverfið auk þess að ferðaleiðir gangandi vegfarenda munu opnast í gegnum skólalóðina 
utan skólatíma. Bílastæðum er einnig fjölgað lítillega meðfram nýja almenningsgarðinum við 
Víðihlíð og Birkihlíð. (34)
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4.1 Hönnunartillaga af nýrri skólalóð 1:1000 (A3 í prenti)

Mynd 79: Hönnunartillaga að nýrri skólalóð við 
Klettaskóla, Suðurhlíð 9 í Reykjavík. 
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4.1 Skýringarmyndir

Mynd 80: Yfirlitsmynd af lóðinni. Til þess að gera 
samanburð á skýringarmyndum þægilegri er hér birt 
smækkuð mynd af hönnunartillögunni í heild sinni.

Mynd 81: Gróður innan svæðis. Reynt verður að halda í 
sem mest af núverandi gróðri samkvæmt tillögunni. Nýr 
gróður tekur nokkuð mið af núverandi gróðri og stefnt 
að því að notast við tegundir sem samsvara sér vel með 
Öskjuhlíðinni. Lauffellandi tré og runnar verða til að 
mynda Ilmbjörk, Ilmreynir, Selja og aðrar víðitegundir. 
Einnig verða skrautlegir runnar eins og Runnamura, 
Rósir, Koparreynir, Sveighyrnir og Myrtuvíðir svo eitthvað 
sé nefnt, en aðal markmiðið er að setja saman tegundir 
sem skera sig úr á mismunandi árstíðum. Sígrænn gróður 
er einnig fyrirferðamikill og verða hér tegundir eins og 
Sitkagreni, Einir og ýmsar furutegundir.

Mynd 82: Hellur og gras. Grassvæði stækka talsvert miðað 
við núverandi ástand og nýtingarmöguleikar þeirra auknir 
með því að staðsetja þar leiktæki og aðgengilega stíga. 
Sparkvöllur verður með gervigrasi eins og hefðbundnir 
KSÍ battavellir.
Hellulagðir fletir eru að mestu með stórum 
gangstéttarhellum og smáhellum í öðrum lit í jöðrum. Það 
gerir umgengni hreyfihamlaðra og sjónskertra auðveldari. 
Aðkoma að inngöngum og rampar verða með snjóbræðslu 
auk garðræktarsvæðis en gróðurhús verður upphitað með 
affallsvatni.

Mynd 83: Malbik verður áfram helsta yfirborðsefni á 
leiksvæðum auk þess að allir stígar verða malbikaðir. 
Upphafskostnaður og viðhald á malbikuðum flötum er 
talsvert lægri en á hellulögðum flötum auk þess að það 
fellur betur að náttúrulegu landslagi heldur en hellulagnir. 
Stígar verða allir í 1:20 eða minni halla samkvæmt 
byggingarreglugerð um ferilmál fatlaðra.
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Mynd 84: Skynjunarleið. Á malbikaða stígnum austast 
á lóðinni verður komið fyrir um 100m2 dvalarsvæðum 
sem nota má sem útikennslusvæði. Hvert þessara svæða 
verður þá helgað einu skynfæri og verða þar tækifæri til 
þess að reyna á þau og þjálfa. Sérstakt svæði fyrir sjón 
mun þannig hafa skrautlegar plöntur, málaða steina og 
sjónauka á útsýnispalli. Önnur atriði eins og smáspeglar 
sem hanga neðan úr trjágreinum og endurkasta 
sólargeislum verða einnig á því svæði. Garðræktarsvæðið 
er upphafs eða endapunktur Skynjunarleiðarinnar og þar 
verða möguleikar á að efla bragðskynið með því að gæða 
sér á þeim nytjaplöntum sem þar munu vaxa.

Mynd 85: Skipulögð leiksvæði verða stóraukin með bættu 
aðgengi. Náttúrulega svæðið er hér merkt sem skipulagt 
leiksvæði, og með réttu, þó markmið tillögunnar sé að 
hrófla sem minnst við því. 

Mynd 87: Mismunandi garðrými samkvæmt flokkun 
Patrik Grahn og Ulriku Stigsdotter. Ríkjandi einkenni 
svæða eru allt frá því að vera hátíðlegt og menningarlegt 
í rólegt og ævintýralegt. Ný hönnunartillaga býður upp á 
fjölbreytt svæði sem henta við mismunandi aðstæður.

Mynd 86: Svæðisskipting eftir þáttökupýramída Patrik 
Grahn og Ulriku Stigsdotter. Svæði á lóðinni sem nýst geta 
einstaklingum með mismikla getu til félagslegra athafna 
og þeirra sem sækja í minna krefjandi umhverfi. Þeir sem 
búa yfir miklum andlegum styrk þola betur að vera í mjög 
manngerðu umhverfi meðan aðrir sækja í umhverfi sem 
býður upp á minna áreiti; náttúrulegt umhverfi.
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4.2 Sérsvæði A Umfjöllun

Þar sem færanlegar kennslustofur eru á lóðinni í dag verður komið fyrir útiræktunarsvæði 
með gróðurhúsi. Gróðurhúsið sjálft verður hringlaga með einni sléttri hlið samsíða austurhlið 
skólans. Innangengt verður á þremur stöðum í húsið, tveir frá sitt hvorri hlið þess og einn sem 
snýr beint út í ræktunarsvæði. Aðstaða verður til kennslu inni í húsinu og vinnuborð til þess að 
sitja eða standa við meðfram hliðum. Þar verður hægt að sá fyrir nytjaplöntum og trjáplöntum 
sem gróðursettar verða á lóð skólans. Útisvæði er hellulagt með gróðurbeðum í mismunandi 
hæðum, jarðlægum og upphækkuðum með hjólastólaaðgengi. Rúmt verður á milli allra 
gróðurbeða þannig að umgangur um svæðið verður skilvirkur. Hægt verður að ganga beint úr 
ræktunarsvæðinu út í móann á þrepum sem felld verða inn í hæðarmun sem fyrir er á svæðinu. 
Allar stéttar á svæðinu verða með snjóbræðslu og gróðurhúsið upphitað með affallsvatni úr 
skólanum. Gróðurbeðin sjálf verða byggð úr timbri og sérstakt beð verður fellt inn í hæðarmun 
meðfram jaðri svæðisins. Þar verður gert ráð fyrir að hjólastólar komist að beðinu og því gert 
ráð fyrir að neðri hluti þess sé nokkuð inndreginn.
Fjölda nytjaplantna verður hægt að rækta á svæðinu eins og kartöflur, kál og annað grænmeti, 
auk þess að þar verður fjöldi berjarunna sem nemendur geta stolist í og bragðað á, eins og til 
dæmis Rauðrifs, Stikkilsber og ávaxtatré eins og eplatré.

 6 Yndisgarðurinn 3 Tegundaríkt svæði

Mynd 88: Sneiðing af gróðurbeðum

Mynd 90: Innra skipulag gróðurhúss
Mynd 89: Útlit sérsvæðis A austan aðalbyggingar
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4.2.1 Teikning á Sérsvæði A 1:100

Mynd 91: Teikning af sérsvæði A 1:100
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 5 Sameiginlegt svæði

4.3 Sérsvæði B Umfjöllun

Leiksvæði yngstu barnanna verður breytt talsvert. Stór hringlaga sandkassi með steyptum 
veggjum verður niðurgrafinn að hluta og sérstakt dvalarsvæði meðfram húsveggjum og 
leikfangageymslu verður einnig á niðurgrafna svæðinu. Í sandkassanum verður borð sem nota 
má sem sæti eða til þess að hjólastólar komist nær sandkassanum. Fyrir miðjum sandkassanum 
verður 5m há súla. Á henni verður áfastur segldúkur sem hægt verður að festa í þar til gerðar 
festingar og fá þannig yfirbyggt svæði. Þar má leita skjóls fyrir sterkri sól eða í rigningu. 
Rampur tengir neðra svæðið við malbikað yfirborð aðal leiksvæðisins. Á aðal leiksvæðinu 
má finna rólur, hringekjur og niðurgrafin gormadýr. Markmiðið er að öll leiktækin geti nýst 
öllum nemendum, óháð fötlun þeirra. Þannig verður sérstakur festingarbúnaður fyrir hjólastóla 
í hringekju og gormadýri auk þess að 2 af rólunum verða með hjólastólapalli. Nýir kofar eru 
staðsettir meðfram lóðarmörkum. Þeir verða hálf opnir og hægt að aka hjólastólum inn í þá 
og á milli þeirra. Innblásturinn af þeim kemur frá gömlum ljósmyndum Auðar Sveinsdóttur af 
leiksvæðinu frá árunum ‘85-’87. Lögun þeirra tekur mið af fyrsta áfanga sjálfs skólahússins 
með oddmjóu þaki. Í stað núverandi setstalla, verður grasbrekka stækkuð og möguleiki á að 
nýta hana til sleðaferða bættur.(sést ekki á mynd) 

 7 Hátíðarsvæðið

Mynd 92: Útlit gróðursvæðis austan byggingarinnar
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4.3.1 Teikning á Sérsvæði B 1:100

Mynd 93: Teikning af sérsvæði B 1:100
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5. NIÐURSTÖÐUR

Greiningar höfundar á staðarháttum og könnun meðal starfsmanna og nemenda skólans sýnir að 
núverandi ástand lóðarinnar er óviðunandi. Stór hluti nemenda við skólann er ófær um að nýta þá 
aðstöðu sem fyrir er og tækifæri til að meðal annars þroska félagslega hæfileika þeirra sem mest 
þurfa á því að halda eru takmörkuð. Fyrirhugaðar framkvæmdir við skólabygginguna koma til 
með að samnýta aðstöðu og hagræða í rekstri sérskóla á höfuðborgarsvæðinu. Í kjölfarið verður 
að  styrkja þá aðstöðu sem nemendur munu búa við á skólalóðinni og útbúa þar vettvang sem 
nýst gæti skjólstæðingum Klettaskóla í leik og starfi.
Það er mat höfundar að skólalóðin búi yfir miklum tækifærum og mögulegt að bæta aðstöðu 
til upplifunar á umhverfinu með því að styrkja náttúrulegt mólendi og bæta aðgengi nemenda 
að því. Með því að útbúa svæði til ræktunar og bjóða þannig uppá aðstöðu til garðyrkjutengdra 
athafna má virkja nemendur til langtíma uppbyggingar á sjálfri lóðinni og auka þannig á 
umhyggju þeirra fyrir umhverfinu og lóðinni sinni. Náttúruleg svæði eru mun líklegri til þess að 
bæta líðan notenda heldur en kalt og hart yfirbragð sem oft fylgir hellulögðum eða malbikuðum 
flötum auk þess að meiri líkur eru en minni á að námsárangur og félagsleg hæfni nemenda muni 
aukast í grænna umhverfi.
Upplifun notenda á umhverfi sínu er mismunandi. Við Klettaskóla eru nemendur sem glíma 
við fjölbreyttar fatlanir, allt frá misalvarlegum þroskahömlunum, einhverfu og mismiklar 
hreyfihamlanir auk  fjölfötlunar. Skynjunarmöguleikar þessara nemenda er einnig mismunandi 
og því mikilvægt að útfæra aðstöðu þar sem hægt er að virkja mismunandi skynjun. Sérstakir 
áningarstaðir á lóðinni gætu verið helgaðir hverju skynfæri eins og sjón, lykt, snertingu og 
heyrn. Ræktunarsvæði gæti verið eitt þessara svæða og yrði helgað bragðskyni þar sem runnar 
og nytjaplöntur væru ræktaðar af nemendum.
Þessa áningarstaði mætti einnig nota til útikennslu. Þar sem bekkir eru almennt ekki mjög 
fjölmennir í Klettaskóla þurfa þessi svæði ekki að vera mjög stór en þar þarf að vera aðstaða 
fyrir hjólastóla og möguleikar á að sitja og vera saman.
Auð lóð sem tengist neðsta hluta skólalóðarinnar mætti virkja sem sameiginlegt svæði íbúa og 
nemenda skólans. Þar er er möguleiki á stórri grasflöt til útileikja, umkringdri gróðri. Það svæði 
yrði afgirt sjálfri lóðinni og hægt að nýta til rólegra gönguferða með nemendur, hvort sem þeir 
notast við hjólastóla eða ekki. Það svæði mætti einnig nota til útileikfimi þegar veður leyfir.

Það er skoðun höfundar að hönnunartillaga sem sett er fram í þessu verkefni uppfylli þau 
markmið sem sett eru fram í upphafi. Tillagan byggist á rannsókn á notkun framtíðarnotenda 
svæðisins og tekur mið af ábendingum þeirra fagmanna sem þar stunda kennslu auk þess að  
styðjast við kenningar fræðimanna í faginu. Hönnunarviðmið eru ákveðin út frá niðurstöðum 
rannsókna og kenninga og útfærslur unnar út frá þeim.
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6. UMRÆÐUR

Að vinna verkefni af þessu tagi hefur reynst mér afar lærdómsríkt. Að skipuleggja vinnu, halda 
utan um allt efni og láta hvern dag skipta máli er mjög krefjandi. Ég hafði upphaflega valið 
annað viðfangsefni sem lokaverkefni en sigldi því í strand eftir sex vikna vinnu og varð því 
að bregðast við og skipta. Sem betur fer tóku leiðbeinandi minn og námsbrautarstjóri vel í þá 
hugmynd og sé ég sjálfur ekki eftir því.
Með jafn afmarkað viðfangsefni og eina skólalóð gat ég einbeitt mér betur að markvissri 
greiningu og rannsóknum, auk þess að fá tækifæri á að vinna með efnivið sem lítið hefur verið 
skoðaður hér á landi. Í upphafi var hugmyndin að vinna með skólalóð fyrir börn með sérþarfir 
og útfæra nánar svæði sem myndi henta einni tegund fötlunar. Þegar verkefnið fór að taka 
á sig mynd var niðurstaðan þó að vinna hönnunartillögu fyrir alla lóðina út frá hagsmunum 
heildarinnar; að lóðin gæti bætt líðan allra nemenda og stuðlað að auknum tækifærum til þess 
að þroska félagslega hæfni þeirra og upplifun af umhverfinu auk þess að þjálfa hreyfifærni 
þeirra sem eiga kost á því.
Ég vissi svosem að ástand lóðarinnar væri ekki gott en við vettvangsskoðun kom í ljós að þær 
aðstæður sem nemendur skólans búa við eru í raun sláandi. Lóðin hefur breyst talsvert frá 
upphaflegu skipulagi Auðar Sveinsdóttur. Sérhönnuð leiktæki sem áður voru á leiksvæðum 
hafa fengið að víkja fyrir stöðluðum leiktækjum sem finna má á hefðbundnum leiksvæðum og 
nýtast ekki nema hluta nemenda við skólann. Stórir hlutar lóðarinnar nýtast ekki sem skyldi 
og tengingar milli lóðarhluta eru oft ekki til staðar eða það slæmar að aðeins hluti nemenda 
getur nýtt alla lóðina. Frágangur á lóð skólans hefur setið á hakanun allt frá byggingu 1. áfanga 
skólahússins árið 1975, það má sjá á hvernig gengið hefur verið frá jöðrum svæða vegna 
jarðvegsskipta fyrir byggingunni sjálfri.
Ákveðið var í upphafi verkefnisins að leita til starfsfólks skólans um samstarf við framkvæmd 
rannsóknar meðal nemenda og kennara skólans. Rannsóknin var í formi spurningarlista 
sem kennarar áttu að svara og í viðtalsformi fyrir nemendur. Skólinn tók að sér framkvæmd 
rannsóknarinnar. Eitthvað hefur misfarist í viðtölum við nemendur og svör oft ekki nothæf þó 
sumar spurningar gáfu mjög skýr og greinagóð svör. Framkvæmd myndakönnunar sem átti að 
fara fram meðal nemenda var einnig breytt án samráðs við höfund, auk þess að myndum var 
bætt við. Sú tilhögun gerði þann hluta rannsóknarinnar ónothæfan og engar niðurstöður því 
fáanlegar vegna þess. Svör frá kennurum voru hins vegar mjög skýr og greinilegt að umræður 
hafa átt sér stað meðal starfsmanna og greinilegt að áhugi var mikill.
Viðvera mín á skólatíma var einnig mjög lærdómsrík. Að fylgjast með börnunum í leik á 
skólalóðinni staðfesti niðurstöður rannsóknarinnar um að börnin sækja mikið í náttúrulega 
mólendið innan lóðarinnar, þó þau noti einnig þau leiktæki sem þar er að finna.
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“...the moral test of goverment is how that goverment treats those who 
are in the dawn of life, the children; those who are in the twilight of life, 
the elderly; those who are in the shadows of life; the sick, the needy and 
the handycapped.”

7. ÁLYKTANIR OG LOKAORÐ

Það er löngu tímabært að lóð gamla Öskjuhlíðarskóla verði endurgerð. Með því að nálgast 
verkefnið út frá þörfum væntanlegra notenda lóðarinnar má skapa þar umhverfi sem nýst getur 
nemendum á fjölbreyttari hátt heldur en í dag. Umhverfið getur verið andlega nærandi og bætt 
líðan notenda auk þess að vera vettvangur til þess að efla færni á líkamlega og andlega sviðinu. 
Skólalóðin við Klettaskóla er sérstök að því leyti að notendur hennar gera meiri kröfur til 
umhverfislegra þátta eins og samgangna, upplifunarþátta og skynjunar vegna fötlunar sinnar.
Umhverfi skólans býður upp á marga möguleika og tækifæri til endurbóta. Þar sem til stendur 
að byggja húsnæði sem kemur til með að samþætta marga þjónustutengda þætti sem koma að 
skólastarfinu, auk þess að hagræða talsvert í rekstri sérskóla í Reykjavík, er kjörið tækifæri til 
þess að ganga skrefið til fulls og fullvinna lóð skólans.
Lóðina má nota markvisst í skólastarfinu með því að skapa aðstæður til útikennslu og mögulega 
bæta námsárangur nemenda með aðgengi að náttúrulegra umhverfi. Þá nálgun mætti jafnvel 
innleiða í hönnun annarra skólalóða.

“Helgi hét sonur Ingjalds og var afglapi sem mestur mátti vera og fífl; 
honum var sú umbúð veitt að raufarsteinn var bundinn við hálsinn og 
beit hann gras úti sem fénaður og er kallaður Ingjaldsfífl.”

- Gísla saga Súrssonar, 25.kafli

Samkvæmt 23. gr Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna ber okkur skylda til þess að sjá fötluðum 
börnum fyrir menntun og þjónustu við hæfi og því borðleggjandi að útfærslur á skólalóð fyrir 
börn með sérþarfir taki mið af þeim þörfum sem þessir nemendur krefjast.
Fatlaðir einstaklingar hafa í sögulegu samhengi oft verið afgangsstærð í þjóðfélögum víðs 
vegar um heiminn og er Ísland þar engin undantekning. Margar frásagnir af aðstæðum fatlaðra 
einstaklinga eru til hérlendis og þá ekki endilega jafn gamlar eins og í Gísla-sögu Súrssonar:

Þó mikið hafi breyst á árunum frá því að Sesselía stofnaði Sólheima í Grímsnesi má ávallt 
gera betur. Aðstæður til kennslu og kennslufyrirkomulag barna með sérþarfir hefur stórbatnað á 
undanförnum áratugum en framfarir á umhverfi ekki orðið samhliða þeim.
Þekking á áhrifum umhverfislegra þátta á heilsu manna er af skornum skammti hérlendis og 
hefur ef til vill mætt ákveðinni þröngsýni og efasemdum í gegnum tíðina. Mögulegur ávinningur 
þess að bæta umhverfi nemenda við Klettaskóla vegur þyngra en kostnaðurinn sem fylgir slíkri 
framkvæmd, og tími til kominn að vegur þeirra sem minna mega sín í samfélagi okkar sé þannig 
fyrir komið að við getum borið sóma af.

- Hubert Humphrey 1977
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VIÐAUKAR

Spurningar fyrir börnin:

1) Hvað langar þig að gera þegar þú ert úti á skólalóðinni? 
2) Hvað finnst þér gaman að gera þegar þú ert venjulega úti að leika?
3) Hvaða útileikur er skemmtilegur? Einhverjir fleiri?
4) Áttu leynistað á skólalóðinni?  
5) Er einhver staður á skólalóðinni sem er skemmtilegra að vera á? 
6) En einhver staður þar sem er ekki gaman að vera á skólalóðinni? Hvar? Af hverju?  
7) Hvernig líður þér þegar þú ert úti að leika á skólalóðinni? 
8) Finnst þér vera nóg að gera fyrir þig á lóðinni?
9) Er einhver staður þar sem er gott að vera einn? En með mörgum?
10) Er eitthvað annað sem þú vilt segja um skólalóðina?

Leiðbeiningar: Nokkrar spurningarnar krefjast þess að börnin skoði loftmynd af lóðinni og 
benda á ákveðna staði. Myndin fylgir með listanum og gott væri að hafa litapenna til að merkja 
táknin inn.

Við spurningu 4 skal merkja á korti með    þá leynistaði sem þau kunna að eiga.
Við spurningu 5 skal merkja á korti með         þá staði sem þeim þykja skemmtilegastir.
Við spurningu 6 skal merkja á korti með         þá staði sem þeim þykir leiðinlegt að vera á.
Við spurningu 9 skal merkja á korti með         þá staði sem er gott að vera einn.
                  En með         þar sem gott að vera með mörgum.
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Spurningar fyrir starfsfólk:

1) Hvar telur þú að börnin eyði mestum tíma á lóðinni?
2) Hvað myndir þú vilja að þínir nemendur gætu gert á lóðinni?3) Hvað gera börnin venjulega 
þegar þau eru úti í frímínútum?
4) Eru skipulagðir leikir fyrir þau?
5) Telur þú að það mætti bæta eitthvað varðandi upplifun barna af umhverfi sínu á lóð skólans?
6) Nota börnin alla lóðina? Hvaða svæði eru mest notuð? En minnst? 
7) Myndir þú halda að lóðin henti öllum hópum barna innan skólans?8) Er eitthvað svæði sem 
þér þykir sérstaklega gott fyrir börnin á lóðinni? En slæmt?
9) Telur þú að börnin fá næga/krefjandi hreyfingu af veru sinni á lóðinni?
10) Notar þú, sem starfsmaður eða kennari, lóðina til kennslu eða leiðsagnar?
11) Tekur þú eftir breytingum á hegðun eða einbeitingu nemanda eftir að þau hafa eitt tíma á 
lóðinni?

Leiðbeiningar: Merkið inn á meðfylgjandi loftmynd af lóðinni þau svæði sem spurt er um með 
númeri spurningarinnar. Svæðin geta verið mörg og gott er að umræður meðal starfsfólks eigi 
sér stað til þess að fá sem bestu mynd af því hvernig börnin eyða tíma sínum á lóðinni.

Myndaspurningar fyrir börnin
Hugmyndin er að fá börnin til að hugsa um skólalóðina sína og útisvæði almennt með því að 
tengja þau við myndir af misáhugaverðum svæðum og leiktækjum. Það eru engin rétt eða röng 
svör en upplýsingar úr þessum lið geta gefið góðar hugmyndir að hönnun á lóðinni. 
Leiðbeiningar:
Hvert blað er með 6 myndum. Leggið eitt blað fyrir þau í einu. Meðan börnin skoða myndirnar 
eru lagðar fyrir þau opnar og lokaðar spurningar og þau svo beðin um að velja hvað þeim 
finnst mest spennandi. (má vera meira en ein mynd) Ef það koma einhverjar athugasemdir er 
vert að skrifa þær niður. 

Spurningar:
1. Hvað finnst þér mest spennandi?
2. Hvar heldur þú að þú myndir frekar vilja leika?
3. Er einhver mynd sem þér þykir ekki spennandi?
4. Hvað finnst þér um þessa mynd? Ein í einu eða af handahófi
5. Er þetta kannski eitthvað sem þú vildir sjá hér í skólanum?



59



60



61




