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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í arkitektúr. Óheimilt að 

afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð leitast höfundur við að gera grein fyrir sjálfbærum byggingum á Íslandi og 

þá sérstaklega leikskólum. Sjálfbærni er skoðuð á fræðilegan hátt ásamt þeirri þróun sem 

hefur átt sér stað í heiminum og hefur orðið þess valdandi að afar brýnt er að innleiða 

sjálfbærni í samfélög sem fyrst.  

Höfundur leggur til að horft verði til sjálfbærni þegar leikskólar eru hannaðir á Íslandi. 

Bæði hvað varðar hönnun bygginga sem og kennsluaðferðir og fræðslu. Staða Íslands í 

sjálfbærum byggingariðnaði er skoðuð og farið er yfir ákjósanlegan efnivið og lausnir sem 

stuðla að sjálfbærum byggingariðnaði. Einnig er gerð grein fyrir hjálpargögnum sem í boði 

eru við þá hönnun.  

Höfundur tók viðtal við Margréti Pálu Ólafsdóttur leikskólakennara, uppeldis- og 

menntafræðing og stofnanda Hjallastefnunar á Íslandi. Einnig tók hún viðtal við Eddu 

Jhonsen, menntaðan leikskólakennara í Waldorfsfræðum og Sigrúnu Eiríksdóttur 

leikskólakennara. Leitað var að upplýsingum um stefnur leikskólanna varðandi skólastarf 

og uppeldisaðferðir og var upplýsingum safnað um húsakynni þeirra. Niðurstaðan úr 

þessari vinnu var að skólastarfið í þessum tilteknu leikskólum er að mestu leyti vistvænt. 

Þó er ekki verið að innleiða sjálfbærar byggingar þó sumar hverjar séu að hluta til 

vistvænar. Skoðað var hver ástæða þess er og hvað sé hægt að gera til að breyta því. 

Loks eru tekin nokkur dæmi um vel heppnaðar sjálfbærar byggingar, bæði hérlendis og í 

Evrópu og gerð grein fyrir því hvað sjálfbær leikskóli stendur fyrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur .................................................................................................................................. 5 

1. Hvað er sjálfbær þróun? ................................................................................................... 7 

2. Sjálfbærni í Byggingariðnaði á Íslandi ............................................................................ 9 

2.1 Ákjósanlegur efniviður og lausnir ............................................................................... 10 

2.2 Vottanir .......................................................................................................................... 13 

 BREEAM .................................................................................................................. 13 

 LEED ......................................................................................................................... 14 

3. Vistvænir íslenskir leikskólar ......................................................................................... 15 

3.1 Hjallastefnan ................................................................................................................. 15 

3.2 Waldorfsleikskólinn Ylur ............................................................................................. 16 

3.3 Grænfáninn ................................................................................................................... 18 

4. Góðar fyrirmyndir sjálfbærra skóla ............................................................................. 20 

4.1 Fjölbrautaskólinn í Mosfellsbæ ................................................................................... 20 

4.2 Solbyen Kistefossdammen í Noregi ............................................................................. 21 

3.2 Guastalla leikskólinn á Ítalíu ....................................................................................... 22 

3.2 Útileikskólar í Danmörku............................................................................................. 23 

4. Hvers vegna þurfum við sjálfbæra leikskóla? .............................................................. 25 

Niðurlag ................................................................................................................................... 26 

Heimildaskrá ........................................................................................................................... 28 

Myndaskrá .............................................................................................................................. 30 



 

 
5 

Inngangur  

Fólksfjölgun hefur aldrei verið hraðari en í dag. Mannkynið telur nú um 7.6 miljarða 

manna og er áætlað að sú tala muni hækka um 32 prósent frá árinu 2010 til 2050.1 Með 

fólksfjölguninni fylgir meiri þörf fyrir þéttingu byggðar. Um helmingur mannkynsins, eða 

3.5 milljarður, býr nú í borgum en rannsóknir Sameinuðuþjóðanna spá því að allt að 60 

prósent mannkynsins muni búa í borgum árið 2030.2  

Tilkoma iðnvæðingarinnar gerði mönnum kleift að fjöldaframleiða efni og byggja 

borgir á meiri hraða en áður. Vísindamenn hafa þó lengi varað okkur við þeim áhrifum sem 

iðnvæðing hefur á umhverfi okkar. Við höfum til dæmis flest verið upplýst á einn eða 

annan hátt um það hvaða áhrif stóriðjubúrækt hefur á jörðina. Vitað er að plast er 

mengandi efni sem brotnar hægt niður í náttúrunni og getur haft mjög skaðleg áhrif á 

sjávarlíf. Flestir ættu einnig að vita að regnskógar hafa verið, og eru enn, hoggnir niður til 

að rýma fyrir ræktarlandi eða til nýtingar á sjáldgæfum harðviði. Afleiðingarnar eru m.a. 

útrýming dýrategunda og vistkerfa ásamt loftslagsbreytingum. Aukin koltvísýringslosun 

jarðarbúa á sama tíma og trjám fækkar veldur síðan eyðingu ósónlagsins sem eykur hitastig 

á jörðinni.  

En hversu margir gera sér grein fyrir því hversu mengandi byggingariðnaður 

vestrænnar menningar er? „Byggingariðnaðurinn er stærsti mengunarvaldur jarðar og 

skilar frá sér meiri úrgangi en nokkur annar iðnaður, í sumum löndum allt að 50% alls 

úrgangs viðkomandi lands.”3 Sameinuðu þjóðirnar vinna nú að því að innleiða sjálfbærni 

um allan heim en ein af áherslum þeirra er á að borgir og opinberar byggingar verði 

sjálfbærar í framtíðinni. Markmið þeirra er að uppfæra opinberar byggingar og endurhanna 

iðnað og verklag í heiminum til að hann verði sjálfbær fyrir árið 2030.4 

Hugtakið sjálfbærni (e. sustainability) er tiltölulega nýtt, eða um 30 ára gamalt, þó 

svo að hugmyndafræðin hafi komið fyrr til sögunnar. Það kom fyrst fram í Brundtland 

skýrslunni sem gefin var út fyrir Sameinuðuþjóðirnar árið 1987.5 Oft er talað um vistvæni í 

                                                 
1 Björn Guðbrandsson, 14. Janúar 2016. Sjá viðauka. 
2 „Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable,“ Sustainable development goald: 17 goals to 

transform our world, 2. nóvember, 2017. http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/. 
3 Vistmennt, 1. október 2017. 
4 „Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.“ 
5 „Do you know when sustainability first appeared?“ Active sustainability, 2. nóvember, 2017. 

http://www.activesustainability.com/sustainable-development/do-you-know-when-sustainability-first-

appeared/. 
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sambandi við sjálfbærni en í því felst að skaða ekki náttúruna og allt það líf sem í henni 

býr. Sjálfbær hugmyndafræði býður upp á auknar líkur á betri framtíð fyrir komandi 

kynslóðir en sjálfbær þróun er okkar besta von í dag til þess að breyta umgengni okkar 

gagnvart jörðinni til hins betra. Til þess að sjálfbært samfélag geti orðið að veruleika þarf 

að fræða fólk og hvar væri betra að byrja fræðslu um sjálfbærni en í leikskólum?  

Leikskólar eru grunnstig menntunar út um allan heim. Þeir eiga stóran þátt í að 

móta yngstu meðlimi samfélagsins með því að taka við börnum og kenna þeim þær 

áherslur sem skipta hvað mestu máli í daglegu lífi og samskiptum. Börn í leikskólum eru á 

því aldursstigi sem þau eru einna meðtækilegust fyrir nýjum upplýsingum. Þau stækka og 

þroskast á gríðarlegum hraða á þessum árum og þá er einmitt rétti tíminn til að kenna þeim 

þau gildi sem mikilvægt er að hafa í lífinu. Höfundi þessarar ritgerðar finnst leikskólar vera 

kjörinn staður til þess að byrja að ala upp einstaklinga framtíðarinnar með sjálfbæran 

hugsunarhátt að leiðarljósi. Hún telur að það gæti einnig haft hvetjandi áhrif á starfsfólk 

sem og foreldra barnanna til að tileinka sér þau gildi. Ef sjálfbær samfélög eiga að vera 

kostur í framtíðinni er mikilvægt að taka upp þann hugsunarhátt sem fyrst. 

Sjálfbærni í arkitektúr er ekki lengur valkostur, eða siðfræðileg spurning – það er 

mikilvægasta málefni okkar tíma ef við eigum að skilja plánetuna okkar eftir í byggilegu 

ástandi fyrir komandi kynslóðir. Spurningin er hvort við getum komið því í verk áður en 

ástandið verður óafturkræft.6  

Þessi orð Spectors sýna okkur hversu alvarlegt ástandið er orðið nú þegar. Þetta er ekki 

spurning um hvort við getum bætt okkur, heldur hversu fljótt getum við getum gert það.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Björn Guðbrandsson, munnleg heimild. 14. september 2017. 
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1. Hvað er sjálfbær þróun  

„Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum.“7 Það hefur verið gengið hart á auðlindir 

jarðarinnar og nú stöndum við frammi fyrir þeirri staðreynd að sumar hverjar eru að 

klárast. Sameinuðuþjóðirnar vinna nú að því að innleiða sjálfbærni í öll samfélög heimsins. 

Þeirra áherslupunktar eru sautján:8  

• Engin fátækt 

• Engin hungursneyð 

• Gott heilbriðgiskerfi um allan heim 

• Góð menntun um allan heim 

• Jafnrétti kynjanna 

• Hreint vatn og hreinlæti fyrir alla 

• Ódýrar og hreinar orkuauðlindir 

• Góð störf og hagvöxtur 

• Iðnaður, nýsköpun og innviðir 

• Minna misrétti 

• Sjálfbærar borgir og samfélög 

• Ábyrg neysla og framleiðsla 

• Loftslags aðgerðir 

• Lífríki neðansjávar 

• Líf á landi 

• Friður, jafnrétti og sterkar stofnanir 

• Samvinna allra í þessari baráttu 

Sjálfbært líferni kallar á breytt hugarfar. Fólk þarf að vera meðvitað um sína eigin 

neyslu sem og annarra og gera sér grein fyrir því hvaða afleiðingar hún hefur. Sá lífstíll 

felur í sér marga þætti. Það er því tiltölulega óraunhæft að ætlast til þess að fólk geti 

tileinkað sér sjálfbæran lífstíl á einni nóttu. Það er ótal margt sem þarf að hafa í huga en 

flokkun sorps hefur reynst fólki góður staður til að byrja á. Margar leiðir er hægt að fara í 

átt að sjálfbærara líferni og eru þetta nokkrar þeirra: 

Rafbílar og svokallaðir hybrid bílar eru nú komnir til sögunnar og hafa þeir 

vissulega minnkandi áhrif á þá koltvísýringsmengun sem mannkynið veldur á ósónlagi 

jarðar með notkun eldsneytis. Þeir hafa verið gagnrýndir vegna orkunotkunnar sem felst í 

því að framleiða þá og þá sérstaklega rafhlöðurnar. Þeir eru þó vistvænni kostur en 

bensínbílar þegar til lengri tíma er litið. 

                                                 
7 „Hvað merkja orðin sjálfbær þróun?“ Vísindavefurinn, 23. október, 2017. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1840.  
8 „Sustainable development goals,“ Sustainable development goals: 17 goals to transform our world, 2. 

nóvember, 2017. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1840
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Endurvinnanleg og hrein orka spilar lykil þátt í sjálfbærni. Ýmsir orkugjafar eru nú 

af skornum skammti og er til dæmis áætlað að olía til eldsneytisframleiðslu muni að 

óbreyttu klárast á næstu áratugum. Einnig á orkuframleiðsla sök á um 60 prósent af 

mengun gróðurhúsalofttegunda í heiminum. Sólarsella er kjörinn orkugjafi sem býr til orku 

úr geislum sólarinnar. Þetta tiltölulega nýja orkufyrirbæri hefur nú þegar verið notað í úr, 

vasareikna, ljós og einnig hefur þeim verið komið fyrir á þökum húsa. Einnig hefur notkun 

LED pera sparað fólki helmingi meiri orku en notkun venjulegra ljósapera. 9 

Sjávarlíf er mjög stór þáttur í tilvist mannkinsins á jörðinni. Regnvatn, 

drykkjarvatn, veðurfar, ýmis fæða og andrúmsloftið sjálft er í raun allt komið til vegna 

sjávar. Verndun sjávar er afar mikilvæg. Vistkerfi eru að deyja vegna súrnun sjávar, sem 

tengja má við hlýnun jarðar. Þá skapar losun sorps og úrgangs út í sjó mengun sem drepur 

sjávarlíf.10 

Einnig er hönnun sjálfbærra bygginga nauðsynleg ef við eigum að ná  að mynda 

sjálfbær samfélög. Við höfum nú þegar nokkra reynslu af sjálfbærum byggingum og sýnir 

hún að þær hafa töluvert minni skaðleg áhrif á umhverfi okkar með minni 

koltvísýringslosun við framleiðslu byggingarefna. Hún sýnir bætt íverugæði notenda og 

minni orku og vatnseyðslu. Sjálfbærar byggingar er það sem koma skal í framtíðinni og 

þurfa samfélög um allan heim að tileinka sér þá hönnun sem fyrst.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  „Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all,“ Sustainable 

development goals: 17 goals to transform our world, 2. nóvember, 2017. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/. 
10 „Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine recouses,“ Sustainable development 

goals: 17 goals to transform our world, 2. nóvember, 2017. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/. 
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2. Sjálfbærni í byggingariðnaði á Íslandi 

Miklar framfarir hafa átt sér stað á síðustu hundrað árum í gæðum bygginga á Íslandi. Þó 

hefur tiltölulega lítið farið fyrir notkun vistvænna aðferða við hönnun, byggingu og 

skipulagningu byggðar.11 Til að byggingar og öllu heldur samfélög geti orðið sjálfbær 

þurfa byggingar að vera hannaðar á vistvænan hátt. Erfitt hefur reynst að finna aðgengilegt 

efni á íslensku sem fjallar um vistvænan efnivið en skortur á þeim upplýsingum gæti vegið 

stóran þátt í þessari hægu þróun vistvænna bygginga hér á Íslandi.12  

Vistbyggðarráð er Íslenskt félag sem stofnað var árið 2010. Það hefur safnað saman 

þeim upplýsingum sem til þarf og eru þær aðgengilegar öllum. Þeirra markmið er að 

„hvetja til stöðugra umbóta í anda sjálfbærrar þróunnar í mannvirkjagerð og skipulagi og 

stuðla þannig að því að þjóðin geti til framtíðar búið við heilbrigð og góð lífsskilyrði í 

vistvænni byggð.“13 Þau hafa verið hvað mest áberandi í vitundarvakningu vistvænna 

byggingaraðferða á Íslandi og hafa þau haldið fjölda fyrirlestra sem og gefið út bæklinga 

um málefnið.14 Til þess að bygging geti talist sjálfbær þarf hún að:15 

• vera endingargóð og sveigjanleg 

• vera hönnuð með líftíma byggingar í huga hvað varðar umhverfisáhrif og 

heildarkostnað 

• nýta rými á hagkvæman hátt 

• tryggja heilnæmt inniloft, lýsingu og hljóðvist 

• valda minni úrgangi á byggingartíma og í rekstri 

• vera byggð úr vistvænum byggingarefnum 

• nýta vel orku, vatn og aðrar auðlyndir 

• stuðla að vistvænum samgöngum og aðgengi fyrir alla 

• falla vel að aðliggjandi náttúru og byggð 

• stuðla að vistvænum og hagkvæmum rekstri 

Þessi atriði sem Vistbyggðaráð gaf út þarf að hafa í huga þegar hanna á vistvæna byggingu. 

Gott er þó að nýta sér þjónustu vottunarkerfa eins og BREEAM í hönnunarferli 

byggingarinnar til að gæta þess að hún standist þessar kröfur en fjallað verður betur um 

vottanir í þessum kafla. Nokkur fyrirtæki eru farin að nýta sér þjónustu BREEAM vottunar 

við hönnun bygginga hér á landi og væri það óskandi að þeim fyrirtækjum fjölgaði. Það er 

                                                 
11 „Um Vistbyggðarráð,“ Vistbyggðarráð, 8. nóvember, 2017. http://www.vbr.is/efni/fyrirtaekid. 
12 „Um Vistbyggðarráð.“ 
13 „Um Vistbyggðarráð.“ 
14 „Um Vistbyggðarráð.“ 
15 Björn Guðbrandsson. Sjá viðauka. 
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óneitanlega mikill hagnaður af vistvænni hönnun, bæði samfélagslegur, umhverfislegur 

sem og efnahagslegur.16  

Vistvæn hönnun stuðlar að:17 

• lágmörkun umhverfisáhrifa skipulags og bygginga með því að nota vottuð efni sem 

að náttúran getur tekið aftur við og endurnýtingu þeirra efna sem við notum 

• bættri landnýtingu og verðmæta aukningu með því að auka nýtingu byggingarinnar 

• lækkun rekstrarkostnaðar á líftíma byggingar með betri orkunýtingu og minna 

viðhaldi 

• betra mannlífi, vitundaraukning almennings  

• þróun á betra umhverfi fyrir komandi kynslóðir 

 

Samnýting húsnæðis er sömuleiðis skref í átt að sjálfbærni. Byggingar í dag eru oftar 

en ekki notaðar á ákveðnum tíma sólarhringsins. Íbúðir standa auðar í marga klukkutíma á 

dag á meðan fólk er við vinnu og þar á móti standa skrifstofur og önnur atvinnuhúsnæði 

auð þegar vinnudegi líkur. Með samnýtingu bygginga er hægt að virkja þær á sem flestum 

tímum sólarhringsins og þar með nýta þær sem best. Í stað þess að fara úr einni byggingu 

yfir í aðra er kjörið að hanna byggingar sem bjóða upp á margvíslega notkun. Það myndi 

auka mannlíf í þeim og jafnvel stytta fólki leið í gegnum daginn því það þyrfti ekki að fara 

á marga mismunandi staði til að sækja sér þjónustu. Á Íslandi eru þó oft settar reglur eða 

ákvæði í sveitarfélögum um það hvað hver bygging, í eigu tiltekins sveitarfélags, megi 

vera notuð í. Sem dæmi má nefna leikskóla Hjallastefnunnar en þeir leigja flest öll húsnæði 

sín af því sveitarfélagi sem við á hverju sinni og má sú bygging aðeins vera notuð í þeim 

tilgangi sem henni er ætlað.18  

 

2.1 Ákjósanlegur efniviður og lausnir 

Þegar hanna á vistvæna byggingu þarf að vanda valið á efnivið. Best er að nota náttúruleg 

efni sem losa sem minnst af gróðurhúsalofttegundum og hafa sem minnst umhverfisáhrif. 

Ef hægt er að endurnýta efnin að notkun lokinni og einnig ef efnin brotna auðveldlega 

niður í náttúrunni eru þau talin hentug fyrir vistvæna hönnun. Sömuleiðis þarf timbur að 

vera endurnýjanlegt á styttri tíma en líftími þess er sem efniviður.19 Upplýsingar hérlendis 

eru orðnar aðgengilegri en áður fyrr en einnig er hentugt að skima eftir ákveðnum 

                                                 
16 Björn Guðbrandsson. Sjá viðauka. 
17 Björn Guðbrandsson. Sjá viðauka. 
18 Margrét Pála Ólafsdóttir, 2017. 
19 „Um Vistbyggðarráð.“ 
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umhverfismerkingum svo sem Svaninum, Evrópublóminu, FSC og PEFC sem allt eru 

faglega þróaðar umhverfisvottanir. 

Steinsteypa er algengasta byggingarefnið hér á landi. Hún er sterk og áreiðanleg, 

getur verið notuð á ýmsa vegu og hentar vel við íslenskar aðstæður. Hún samanstendur af 

sementi, vatni, fylliefni og íblöndunarefni. Mikil kolefnislosun á sér stað við framleiðslu 

sements en notkun blandaðs sements (e. low-carbon concrete) hefur spornað við þeirri 

mengun því í blönduðu sementi er notað, að hluta til, svifaska eða svifryk sem er 

úrgangsefni kýsilframleiðslu. Sement er þó ekki framleitt á Íslandi heldur er flutt sjóleiðis 

frá Noregi og Danmörku og eykur það enn fremur á kolefnisspor þess. Steinsteypan er ekki 

auðveldlega endurnýtt en hægt er að mylja hana niður og nota í landfyllingar og vegagerð. 

Það er ákjósanlegt að nota steinsteypu úr blönduðu sementi til að reyna með öllu móti að 

minnka kolefnislosun.20  

Timbur er hægt að nota á fjölda vegu í byggingum. Það getur nýst í burðarvirki, 

klæðningar, þök, gólf, veggi, hurðar og glugga svo eitthvað sé nefnt . Þegar nota á timbur  

er ákjósanlegasti kosturinn hitavarið timbur. Við hitameðlhöndlun lækkar pH gildi þess og 

minnkar það líkur á vatns og fúaskemmdum. Það er því flokkað sem hreint og 

ómeðhöndlað timbur því engin aukaefni eru notuð með þeirri aðferð.21  

Ál er mikið notað á Íslandi í klæðningar og getur einnig verið notað í festingar, 

skinnur, glugga og hurðir. Álbræðsla er gífurlega orkufrekt ferli en losun 

gróðurhúsalofttegunda frá því fer eftir því hvaða orkugjafi er notaður, þykkt platna, magni 

endurvinnanlegra efna í því og yfirborðsmeðhöndlun hverju sinni. Ál er þó auðveldlega 

endurnunnið og þarf mun minni orku í það heldur en framleiðslu á nýju áli.22  

Stál er blanda járns og kolefnis. Það er sterkt og hlutfallslega ódýrt byggingarefni 

og er það mikið notað í byggingar. Það getur verið notað til dæmis sem steypustyrking, 

klæðning, í prófíla og burðarvirki. Framleiðsla stáls er orkufrek en kolefnisspor þess fer 

eftir orkukjafa. Því er framleiðsluferli sem notast við endurnýjanlegan orkugjafa 

ákjósanlegast. Einnig er auðvelt að endurvinna stál en þó er meðalendurvinnsla stálvirkis í 

Evrópu aðeins um 40%. Fara þarf gætilega við notkun stáls en sumar yfirborðsmeðferðir 

eins og heitgalvanísering myndar sink húð utan um það og hefur það slæm áhrif á 

viðkvæm vistkerfi ef það kemst í ofanvatn.23 

                                                 
20 Margrét Kristín Gunnarsdóttir og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Efnisgæði: Yfirlit yfir algeng 

byggingarefni, eiginleika þeirra og helstu umhverfisáhrif. (Reykjavík: Vistbyggðarráð, 2017), bls 20. 
21 Margrét Kristín Gunnarsdóttir og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Efnisgæði, bls 24. 
22 Margrét Kristín Gunnarsdóttir og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Efnisgæði, bls 23. 
23 Margrét Kristín Gunnarsdóttir og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Efnisgæði, bls 21. 
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EPS plasteinangrun, glerull og steinull eru þær einangranir sem eru hvað mest 

notaðar hér á landi. EPS einangrunin er unnin úr plasti og losar framleiðsla hennar meiri 

gróðurhúsalofttegundir en steinull. Hún er unnin úr olíu sem er ekki endurnýtanleg en þó er 

hægt að nota einangrunina í orkubrennslu að notkun lokinni. Í glerull er notað nýtt og 

endurunnið gler. Hún er ákjósanlegri en ESP einangrunin en losar þó meiri 

gróðurhúsalofttegundir í framleiðslu en steinullin. Íslensk steinull, sem framleidd er með 

endurnýjanlegum orkugjöfum, er vistvænasti kostur einangrunar hérlendis. Hún er 

framleidd úr íslenskum fjörusandi með aðstoð raforku.  Kolefnisspor hennar er minna en 

hjá samkeppnisaðilum vegna framleiðsluaðferðar hérlendis og þó að fjörusandur sé ekki 

endurnýjanleg auðlind er gnægð af honum.24  

Vinsældir grænna þaka og gróðurþaka fara vaxandi hér á landi en þau voru mikið 

notuð hér áðurfyrr á torfhúsin. Þau hafa góða einangrunareiginleika og hlífa neðri lögum 

fyrir veðrun og sólarljósi. Þau geta því lækkað rekstrarkostnað bygginga umtalsvert og 

lengt lífstíma þaksins. Einnig bjóða þau upp á fjölbreyttara lífríki, binda ryk, mengun, 

koltvísýring og ofanvatn, en binding ofanvants minnkar álag á frárennsliskerfi borga og 

bæja.25  

Sólarsellur á þökum hérlendis eru umdeildar, aðallega vegna þess hversu lítið sólin 

lætur sjá sig og eru því vangaveltur um hvort að þær borgi sig. Þær eru hinsvegar mikið 

notaðar annarstaðar í heiminum og nýtast sem góður orkugjafi fyrir byggingar.  

Það er til fjöldinn allur af gólfefnum til notkunar innanhúss. Parket, viður, korkur, 

náttúruflísar, keramíkflísar og línólíumdúkur eru öll tiltölulega algeng efni sem notuð eru 

hér á landi. Þegar velja á gólfefni þarf að huga að endingu efnisins, endurnýtingu, 

endurvinnslu, yfirborðsmeðhöndlun, koltvísýringslosun við framleiðslu og hversu mikið 

gólfið verður notað. Parket er til dæmis ekki orkufrekt í framleiðslu, náttúrusteinn er 

slitsterkur og endingagóður, og línólíumdúkur er endurvinnanlegur en oft er notaður 

gamall dúkur sem efniviður í nýjan. 26 

Málning innan dyra og utan er ekki endurnýtanleg né endurvinnanleg. Fylgjast þarf 

með vottunum svo notuð sé málning sem er hvorki skaðleg fyrir umhverfið né mannfólk. 27 

Gler í glugga, hurðir og handrið getur verið af ýmsu tagi. Hert gler, öryggisgler og 

einangrunargler eru algengustu tegundirnar hérlendis. Gler er auðveldlega endurunnið og 

                                                 
24 Margrét Kristín Gunnarsdóttir og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Efnisgæði, bls 26 – 27. 
25 Margrét Kristín Gunnarsdóttir og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Efnisgæði, bls 25. 
26 Margrét Kristín Gunnarsdóttir og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Efnisgæði, bls 30 – 35. 
27 Margrét Kristín Gunnarsdóttir og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Efnisgæði, bls 36. 
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losar það ferli töluvert minni gróðurhúsalofttegundir heldur en framleiðsla á nýju. Það er 

þó ekki hægt að endurvinna gler svo hægt sé að nota það aftur í glugga sem dæmi. 28 

 

2.2 Vottanir 

Ýmis vottunarkerfi hafa verið fundin upp sem veita hönnuðum sem sækjast eftir þeim 

viðurkenningar um vistvæn gæði hönnunar og bygginga með áherslur á sjálfbæra 

eiginleika. „Með vönduðu hönnunarferli og efnisvali getum við minnkað umhverfisáhrif 

vegna framleiðslu og notkunar á byggingarefnum.“29 

 

BREEAM 

BREEAM, eða Building Research Establishment Environmental Assessment Method, er 

valkvætt og alþjóðlegt umhverfisvottunarkerfi fyrir byggingar og er það hannað af BRE. 

Það er sjálfstætt kerfi miðað að viðskiptavinum og er byggt á stigagjöf. Kerfið var fundið 

upp árið 1990 og er fyrst sinnar tegundar til að meta sjálfbærni bygginga. Nú þegar notast 

72 lönd við þjónustu BREEAM og er það með 2,214,552 byggingar skráðar. Markmið 

kerfisins eru margþætt. Meðal annars að minka umhverfisáhrif og skapa verkkaupum 

verkfæri til að sýna fram á að unnið sé af samfélagslegri ábyrgð. Það býður upp á 

áreiðanlega umhverfisvottun og stuðlar að framsæknari lausnum á byggingarmarkaði. 

Einnig vonast það til þess að bæta dvöl notenda og að hvetja til eftirspurnar eftir vistænum 

byggingum. 30 

Það eru sex einkunnir sem hönnun bygginga og reistar byggingar geta hlotið. 

„Ásættanlegt“ er eina einkunin sem byggingar, sem byggðar hafa verið áður en óskað var 

eftir vottun, geta fengið. Þar á eftir kemur „staðið,“ „gott,“ „mjög gott,“ „afbragðsgott“ og 

„framúrskarandi.“31 Á íslandi eru nokkrar byggingar með BREEAM vottun en sem dæmi 

má nefna Fjölbrautaskólann í Mosfellsbæ sem fékk einkunnina „mjög gott“ fyrir hönnun. 

Einnig fékk Snæfellsstofa einkunina „mjög gott,“ Náttúrufræðistofnun Íslands „gott“ og 

Höfðabakki 9 „mjög gott.“ Fleiri verkefni eru á þessari stundu í vottunarferli en sem dæmi 

                                                 
28 Margrét Kristín Gunnarsdóttir og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Efnisgæði, bls 24. 
29 Margrét Kristín Gunnarsdóttir og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Efnisgæði, bls 3. 
30 Björn Guðbrandsson. Sjá viðauka. 
31 „How BREEAM Certification Works,“ BREEAM, 29. nóvember, 2017. 

https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/. 
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má nefna, nýja landsspítalann við Hringbraut, Fangelsið á Hólmsheiði og Sundhöllina í 

Reykjavík. 32 

Á nokkurra ára fresti eru gerðar viðamiklar uppfærslur á kerfinu og þróun undirkerfa. 

Fram að árinu 2008 var BREEAM aðeins notað fyrir vottanir innan Bretlands. Það varð 

síðan að alþjóðlegu kerfi sem bíður upp á undirkerfi sem sniðin eru að einstökum löndum 

en þó er notuð sama aðferð við mat á byggingum. Alþjóðlega kerfið inniheldur einnig 

sömu flokka og sama hlutfall af megin kröfum.  

 

LEED 

LEED vottunarkerfið eða Leadership in Energy and Environmental Design er dreifðasta 

vottunarkerfið í notkun í dag. Aðilar að rúmlega 92 þúsund verkefnum í 165 löndum hafa 

notast við það. Það er, líkt og BREEAM, einnig byggt á einkunagjöf. 40 til 49 stig gefa 

einkunina „staðið,“ 50 til 59 stig gefa einkunina „silfur,“ 60 til 79 stig gefa einkunina 

„gull,“ og 80 stig og fleiri gefa einkunnina „platína.“ LEED vottar hönnun fyrir nýjar 

byggingar, það vottar byggingar sem hafa nú þegar verið byggðar, innanhúshönnun 

bygginga og er nýlega farið að votta íbúðarhús. Byggingar með þessa vottun búa yfri 

orkusparandi eiginleikum, vatnssparnaði, nota minni auðlindir en ella, framleiða minni 

úrgang og ýta undir heilbrigða íveru. Þetta vottunarkerfi er að miklu leyti með sömu 

áherslur og BREEAM vottunarkerfið en eru þau þó með mismunandi verklag.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Björn Guðbrandsson. Sjá viðauka. 
33 „Better buildings are our legacy, “ LEED, 8. desember, 2017. https://new.usgbc.org/leed. 
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3. Vistvænir íslenskir leikskólar  

Ýmsar uppeldisstefnur hafa verið þróaðar sem snerta bæði vistvæni og sjálfbærni. Þær sem 

eru mest áberandi hér á landi eru Waldorfsstefnan og Hjallastefnan. Samvkæmt athugunum 

höfundar eru Waldorfsskólarnir markvist að vinna með vistvænan lífstíl og kennslu hér á 

Íslandi en Hjallastefnan er einnig með góðar áherslur á vistvæni og náttúruvernd. Lítið ber 

þó á sjálfbærum eiginleikum hvað varðar byggingar leikskólanna. 

 

3.1 Hjallastefnan 

Hjallastefnan er skólastefna sem stofnuð var af Margréti Pálu Ólafsdóttur, uppeldis- og 

kennslufræðingi. Starfandi eru 15 leikskólar og 4 grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu sem 

og á landsbyggðinni. Skólastarfið byggir á ákveðnum meginreglum sem fjalla um börnin 

sjálf, starfsfólk, leikefni, skipulag og náttúru og samfélag.34 Fimmta meginregla stefnunnar 

fjallar um náttúruna og virðingu gagnvart henni en markmið reglunnar er meðal annars að 

ala upp í börnunum hófsemi og nægjusemi sem og kenna þeim umhirðu og endurvinnslu. 

Börnum er kennt á uppbyggilegan hátt að hugsa vel um rýmið sitt. Þau þvo sína eigin 

matarstóla, ganga frá eftir matinn og hjálpa til við að brjóta saman þvott svo eitthvað sé 

nefnt. Þau læra einnig að flokka sorp, en Margrét Pála segir að sér finnist það vera hluti af 

sjálfbærni að læra að axla ábyrgð.  

Leiktæki skólalóðanna eru einna helst úr náttúrulegum efnum eins og timbri, en 

hjallastefnan vill að börn leiki sér með þau efni fremur en dót úr plasti. Þetta á einnig við 

um leikföng innan skólans. Þar eru notaðir trékubbar, leir er búinn til á staðnum úr hveiti, 

salti og olíu en svo eru plast umbúðir utan af mat stundum notaðar í föndur og leiki. Dýnur, 

teppi og púðar eru í stofum leikskólanna sem og pappír og trélitir. Hjallastefnan reynir að 

hafa pláss á lóðum skólanna þar sem gert er ráð fyrir ræktun sem börnin taka þátt í. Árið 

1982 á fyrsta leikskólanum sem Margrét Pála stýrði, Steinahlíð í Reykjavík, ræktuðu 

krakkarnir kartöflur sem dugðu leikskólanum út veturinn. Þau voru með rifsberjarunna sem 

krakkarnir týndu af og búin var til sulta fyrir veturinn. Einnig voru hænur og hestar á 

lóðinni en Margrét segir að fólki hafi fundist það skrítið.  

Margrét Pála var sjálf alin upp til átta ára aldurs í sjálfbærri sveit þar sem ekki var 

alltaf hægt að komast í kaupstað. Sorpið var brennt einu sinni á ári og þegar hveitið á 

heimilinu kláraðist var búið til lak úr léreftspokanum sem það kom í. Það má draga þá 

                                                 
34 „Meginreglur, “ Hjallastefnan, 2. október, 2017. http://www2.hjalli.is/Upplysingar/meginreglur. 
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ályktun að uppeldi hennar hafi haft áhrif á það hvernig hún byggir upp skólastarf 

hjallastefnunnar og meginreglur hennar. Hennar tilfelli sýnir hvernig sjálfbært uppeldi 

hafði áhrif á hennar viðhorf í lífinu. Hún telur því að það gæti reynst Íslendingum 

auðveldara en öðrum þjóðum að tileinka sér sjálfbært líferni vegna þess hversu stutt það er 

síðan við bjuggum við þær aðstæður að það var nauðsyn en ekki val. Móðir Margrétar Pálu 

sagði þessa setningu við hana sem unga stúlku: „Það kemur að því að einhvern daginn, það 

verður ekkert nóg til af öllu handa öllum.“ Sú setning á svo sannarlega við í dag en þó 

nokkrar auðlindir sem ekki eru endurnýjanlegar eru að klárast. Hugsunarhátturinn er 

sennilega það sem þarf að breytast fyrst af öllu svo að sjálfbært samfélag geti myndast.  

Margrét Pála tekur undir það að leikskólar ættu að vera fyrsti staðurinn sem börn 

fái að kynnast hugmyndinni um sjálfbærni. Börnin í hennar skólum hafa sýnt það að hægt 

sé að breyta hugarfari barnanna með takmörkun hefðbundinna leikfanga og foreldrar hafa 

verið afar ánægðir með það.35 

 

3.4 Waldorfsleikskólinn Ylur  

Waldorfsskólarnir eru fimm talsins, það er tveir barnaskólar og þrír leikskólar. Stefnan er 

byggð á hugmyndafræði Rudolf Steiner sem var menntaður á mörgum sviðum, svo sem  

líf-, efna- og eðlisfræði. Hann var sjálfmenntaður í heimspeki og bókmenntum, sálar- og 

uppeldisfræði og grasa- og læknisfræði. Hann stofnaði Mannspekifélagið og hafði þetta að 

segja um það: „Þótt mannspeki eigi rætur sínar að rekja í innsýn inn á andleg svið, þá eru 

það þó aðeins rætur hennar. Greinar hennar og blöð, blóm og ávextir vaxa inn á öll svið 

mannlegs lífs og mannlegra athafna.“36 Fyrsti skólinn í anda mannspeki Steiners var 

stofnaður 7. September árið 1919 í Stuttgart, Þýskalandi.37  

Fyrir tuttugu og fimm árum voru engin tré í Lækjarbotnum en nú hefur myndast þar 

skóglendi sem gaman er að leika sér í og sækja efnivið í föndur og listir. Nokkrum sinnum 

á ári eru haldnir markaðir þar sem börn selja handverk sín til styrktar skólanum. Foreldrar 

barna sem ganga í Yl og Lækjarbotna gróðursetja þúsundir trjáa á ári hverju við 

skólasetningu. Þau taka virkan þátt í skólastarfi barnanna sinna og hjálpa til við 

framkvæmd markaðanna sem haldnir eru. Starfsmenn leikskólanna þurfa helst að tileinka 

sér þennan náttúrulega og vistvæna lífstíl innan skóla og utan til að ná sem bestum árangri í 

                                                 
35 Margrét Pála Ólafsdóttir, 2017. 
36 „Rudolf Steiner,“ Waldorfskólinn, 4. desember, 2017. 

http://waldorfskolinn.is/waldorf/laekjarbotnar/rudolf-steiner/. 
37 Viðtal höfundar við Eddu Jhonsen og Sigrúnu Eiríksdóttur, nóvember 2017. 
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kennslu. Þeir þurfa að getað aðlagað sig aðstæðum og tekið að sér þau verkefni sem þeim 

bjóðast.38  

Leikskólakennararnir kenna börnunum með því að framkvæma. Börnin sjá 

kennarana fara með lífrænan úrgang út í moltuhauginn og taka svo sjálf meðvitaða 

ákvörðun um að gera það sama. Eins er með ræktun grænmetis, börnunum er ekki gerð 

skylda að taka þátt í henni, en þegar þau sjá kennarana vera að sá, bera á og uppskera 

kemur löngun barnanna sjálfkrafa. Það er í eðli barna að læra af umhverfi sínu. Skólastofa 

leikskólans er staðsett í einni af fjórum byggingum á svæðinu en byggingin var 

upprunalega ekki hönnuð til að þjóna sem leikskóli. Innan skólastofunnar eru hornum 

veggjana breytt svo þau myndi frekar náttúruleg form. Einnig eru allir litir sem notaðir eru 

ljósir en ekki æpandi skærir eins og barnaleikföng eiga til að vera.39  

 

      

      Mynd 1 og 2: Leiktæki á skólalóð Lækjarbotna. 

Skólalóðin er þannig hönnuð að börn úr leikskóla og barnaskóla allt upp í tíunda 

bekk geta leikið sér saman á henni. Engin girðing er umhverfis lóðina og á henni eru svæði 

sem tileinkuð eru frumkröftum jarðarinnar, þ.e. vatni, eldi, lofti og jörð. Á henni er lækur 

sem rennur út í tjörn og býður upp á skemmtilega og skapandi leiki. Einnig er þar að finna 

nokkur eldstæði en börnum er kennt að umgangast eld af virðingu og varkárni. Notaðar eru 

hlóðir til að elda, baka og sjóða vatn, en það er til dæmis notað til að jurtalita garn. Kaðlar 

og rólur eru á leiksvæðinu og vindmillur og belgir eru staðsettir til að gera vindinn 

sýnilegri. Iðkuð er garðyrkja til að veita börnunum skilning á því hvernig plöntur vaxa. 

Notaður er skítur og jarðvegur úr moltugerð á svæðinu til að bera á en aðeins eru notaðar 

lífrænar aðferðir við ræktun á svæðinu. Hólar og hæðir sem umlykja skólasvæðið eru 

notaðir sem vettvangur fyrir kennslu og leik, einnig hefur völundarhús verið gert úr 

                                                 
38 Viðtal höfundar við Eddu Jhonsen og Sigrúnu Eiríksdóttur, nóvember 2017. 
39 Viðtal höfundar við Eddu Jhonsen og Sigrúnu Eiríksdóttur, nóvember 2017. 
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steinum og grasi á staðnum.40 Hænur eru einnig á lóðinni sem veita börnum innsýn í 

dýrahald. 

Það er margt líkt með Waldorfskólunum og útileikskólum í Skandinavíu en börnin 

fá mikla umgengni við náttúruna og læra á sínum forsendum og hraða. 

 

3.4 Grænfáninn 

Grænfáninn er alþjóðlegt verkefni sem vinnur að því að kenna börnum um sjálfbærni og 

umhverfisvernd. Þetta verkefni getur haft víðtæk áhrif og með því að vinna markvisst að 

sjálfbærni í skólunum ná þeir jafnvel að spara rekstrarkostnað. Þónokkrir leikskólar hér á 

landi hafa tekið þátt og fengið að flagga Grænfánanum á skólalóðum sínum. Unnið er að 

hverju sinni með ákveðin þemu en þau eru:41  

• vatn 

• orka 

• úrgangur  

• átthagar 

• samgöngur  

• landslag  

• lýðheilsa 

• loftslagsbreytingar 

• lífbreytileiki 

• neysla 

• hnattrænt jafnrétti 

• náttúruvernd 

• vistheimt 

Mynduð er umhverfisnefnd sem samanstendur af nemendum, kennurum, foreldrum, 

ræstingafólki, umsjónafólki og stjórnendum skólans. Valið er þema í samráði við aðra 

nemendur og er síðan gert mat á stöðu umhverfismála. Því næst eru gerðar áætlanir um 

aðgerðir og markmið verkefnisins. Eftirlit er með framgangi aðgerða svo að sett markmið 

náist og eru skólaverkefni unnin í tengslum við markmið og þemu Grænfánaverkefnisins. 

Börnin dreyfa boðskapnum síðan með því að heimsækja aðrar stofnanir og halda sýningar í 

                                                 
40 „Leiksvæðið,“ Waldorfskólinn, 29. októember, 2017. 

http://waldorfskolinn.is/waldorf/laekjarbotnar/leiksvaedid/. 
41 „Þemu Skóla á grænni grein,“ Grænfáninn, 8. desember, 2017. 

http://graenfaninn.landvernd.is/Thatttaka/Themu. 
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nágrenni skólanna og vinna markvisst að því að upplýsa samfélagið um verkefnið. Að 

þessu loknu er búinn til sáttmáli í formi ljóðs, slagorðs, lags eða umhverfisstefnu og fær 

skólinn þá að flagga fánanum til tveggja ára. Þetta verkefni er mikilvægt skref í að upplýsa 

börn um það hvað náttúruvernd er og hefur það nú þegar borið mikinn árangur. 42 

 

          Mynd 3: Grænfánanum flaggað við foldaskóla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 „Skrefin sjö,“ Grænfáninn, 8. desember, 2017. http://graenfaninn.landvernd.is/Skrefin-sjo. 
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4. Góðar fyrirmyndir sjálfbærra skóla 

Hönnun vistvænna bygginga á Íslandi hefur tekið framförum á síðustu áratugum, eins og 

áður hefur komið fram. Það er þó enn langt í land og mörg dæmi utan úr heimi sem við 

gætum tekið okkur til fyrirmyndar, sem og nokkur hér á Íslandi. Það getur reynst erfitt, 

jafnvel ógerlegt, að hanna hina fullkomnu sjálfbæru byggingu. Það eru ótal þættir sem 

spila saman og geta málin vandast þegar um er að ræða opinberar byggingar. Leikskólar 

sinna til dæmis mörgum aðilum með ótal mismunandi þarfir. Hafa þarf í huga líkamlegar 

þarfir barnanna, áherslur námsins og staðsetningu svo eitthvað sé nefnt.  

 

4.1 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 

Efnt var til samkeppni um hönnun Framhaldsskóla Mosfellsbæjar árið 2010 og fyrstu 

verðlaun hlutu A2F arkitektar. Framkvæmdir hófust árið 2012 og var byggingin vígð árið 

2014. Gróðurþök höfðu verið útgangspuntur verkefnisins frá byrjun en einnig var lögð 

áhersla á að byggingin félli vel inn í landslagið umhverfis hana. Sóttu hönnuðir um 

BREEAM vottun þegar hönnunarferlið var hafið og í lok þess fengu þau einkunnina „mjög 

gott.” Byggingin er hönnuð í þágu starfsfólks og notenda hennar en notast var við BIM-

aðferðina við hönnunina, en hún snýst um það að teikna bygginguna í þrívídd samkvæmt 

upplýsingalíkani. Mælitæki eru staðsett í húsinu en með þeim er hægt að fylgjast með 

orkunotkun, vatnsnotkun og hita svo eitthvað sé nefnt. Ákvörðun var tekin um að koma 

fyrir drykkjarfontum á göngum skólans en þeir hvetja fólk til meiri vatnsdrykkju sem og að 

minnka plastnoktun af völdum gosdrykkja. Einnig var gerð krafa um að yfirbyggð 

hjólaskýli væru á lóð skólans, en sú ákvörðun hefur hvatt fólk til þess að hjóla í skóla og 

vinnu og þar með minnka kolefnismegun af völdum bíla. Í hönnunarferlinu var ekki var 

talin þörf fyrir strætó stoppistöð fyrir utan skólann en þó var það ákveðið einhverjum árum 

seinna að koma einni slíkri fyrir við skólann.43   

 

                 Mynd 4: Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ. 

                                                 
43 Aðalheiður Atladóttir, munnleg heimild. 5. október, 2017. 
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Sveigjanleiki var hafður að leiðarljósi við rýmismyndun og eru rýmin bæði opin og 

fjölbreytileg, jafnt innan skólans sem og utan. „Þau eru vettvangur fyrir óhefðbundnar og 

verkefnamiðaðar kennsluaðferðir sem hvetja til nýsköpunar og samskipta.“44 

Samkvæmt lögum skal 1% af framkvæmdakostnaði byggingar renna til 

listskreytinga. Aðalhönnuðirnir lögðu áherslu á það frá byrjun að listskreytingin yrði partur 

af byggingunni og yrði unnin í samráði við hönnuði og verkkaupa. Efnt var til lokaðrar 

samkeppni þar sem Bryndís Bolladóttir hlaut sigur með tillögunni „Frjór vegur til 

framtíðar.“ Nú príða listaverk hennar „Kúla“ og „Lína“ flest rými byggingarinnar og þau 

þjóna tvennum tilgangi. Annarsvegar sem falleg listaverk á veggjum skólans en einnig sem 

hljóðísog, en tekið var tillit til þeirra við útreikninga á hljóði í byggingunni.45 Byggingin er 

talin mjög vel heppnuð 

 

4.2 Solbyen Kistefossdammen í Noregi 

Solbyen leikskólinn er staðsettur í Noregi en hann var teiknaður af Christensen & Co og er 

áætlað að framkvæmdum ljúki á þessu ári. Hann er svokallað passívhús, þ.e. hann eyðir 

litlu rafmagni í upphitun vegna góðrar einangrunar. Byggingin er sömuleiðis 

núllorku/losunar hús sem þýðir að hún framleiðir alla þá orku sem hún nýtir, en þessi 

tiltekna bygging mun ná að framleiða umfram orku. Byggingin er sérstaklega hönnuð til 

þess að virkja börn í leik og hreyfingu og örva ímyndunaraflið. Á henni eru bæði flöt og 

hallandi þök. Þau flötu eru gróðurþök, en á þeim hærri eru sólarsellur sem og gluggar sem 

bjóða upp á náttúrulega lýsingu og loftræstingu. Byggingin er hluti af Norwegian Future 

Built Program en það vinnur að því að hanna byggingar án kolefnismengunar.46  

 

 

          Mynd 5: Þrívíddarmynd af útliti Kistefossdammen. 

                                                 
44 Aðalheiður Atladóttir, munnleg heimild. 5. október, 2017. 
45 Aðalheiður Atladóttir, munnleg heimild. 5. október, 2017. 
46 „Kistefossdammen Nursery - Norway,“ Christensen & Co, 28. nóvember, 2017. 

http://www.christensenco.dk/eng/projekter/&p=51. 

http://www.christensenco.dk/eng/projekter/&p=51
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4.3 Guastalla leikskólinn á Ítalíu 

Leikskólinn er hannaður af Mario Cucinella Architects og er staðsettur í Guastalla hverfinu 

í Reggio Emilia á Ítalíu. Stofan vann hönnunarsamkepni sem efnt var til í kjölfar 

jarðskjálfta árið 2012 sem eyðilagði tvo fyrrum leikskóla á svæðinu. Skólinn rúmar 120 

börn upp að 3 ára aldri og er hann 1400 fermetrar. Leikskólinn notar ýmsar úrlausnir í 

orkusparnaði. Hann er byggður úr náttúrulegum og endurunnum efnum sem auðveld eru til 

endurvinnslu og niðurbrots. Meginburður byggingingarinnar er úr timbri sem veitir góða 

einangrun. Skemmtileg rými myndast með náttúrulegum formum sem ýtir undir 

hugmyndarflug barnanna. Stór partur skólans er úr gleri svo nýting á náttúrulegri lýsingu er 

mjög góð. Einnig eru milliveggir kennslustofanna úr gleri en markmiðið er að börnin verði 

meðvitaðari um umhverfi sitt. Byggingin safnar regnvatni á þaki hússins sem er síðan 

notað á salernum, þvottahúsi og við þrif og er stór hluti rafmagnsnotkunar byggingarinnar 

knúin af sólarsellum á þakinu.47 Hönnuðirnir á bakvið þessa byggingu voru mjög 

meðvitaðir í efnisvali og lausnum og þjónar byggingin bæði notendum hennar og 

náttúrunni vel.   

 

      

 Mynd 6 og 7: Lífræn form byggingarinnar. 

 

 

 

 

 

                                                 

47 „Guastalla School,“ MC Architects, 4. október, 2017. http://www.mcarchitects.it/project/nido-d-infanzia-

guastalla. 
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4.4  Útileikskólar í Danmörku 

Útileikskólar hafa tíðkast í Danmörku í nokkra áratugi og þá að finna víða í Evrópu, svo 

sem í Noregi, Swiss, Þýskalandi og Austuríki. Fyrstu leikskólarnir af þessu tagi voru 

stofnaðir í Skandinavíu á fimmta áratuginum en í dag eru um tíu prósent leikskóla í 

Danmörku útileikskólar.  

Leikskólarnir eru oftast staðsettir í skóglendi og fer öll kennsla fram utandyra. 

Sama hvernig viðrar eru börnin úti að leika sér, safna efnivið í föndur og læra um plöntur 

og lífríki skógarins. Þau leika sér í náttúrulegu umhverfi og læra að beita líkama sínum á 

hátt sem börn í hefðbundnum leikskólum hafa ekki jafn góðan kost á. Börnunum er gefið 

tækifæri á að læra af eigin reynslu, þau klifra í trjám, leika sér við vötn og er þeim stundum 

kennt að tálga. Kennarar treysta börnunum til að passa sig og því eru þau ólíklegri til að 

brjóta þær reglur sem hafa verið settar og líklegri til þess að gæta sín. Þessi aðferð veitir 

börnunum gífurlegt frelsi og kost á að læra á getu sína og mörk. Slys geta gerst en börnin 

læra af mistökum sínum og passa sig betur næst.  

 

 

    Mynd 8: Börn að leik í útileikskóla í Danmörku. 

Jane Williams-Siegfredsen, sérfræðingur í kennslu utandyra, segir það mikilvægt 

að börn læri að það sé í lagi að vera til dæmis kaldur og blautur.  

Rætt var við foreldra um ástæðu þess að þau ákváðu að senda börnin sín í útileikskóla. 

Þeim fannst börnin eyða allt of miklum tíma fyrir framan skjái og að þau væru að missa 

snetringuna við náttúruna.48 

 Börn úr útileikskólum virðast alveg jafn tilbúin fyrir skólagöngu eins og börn sem 

koma úr hefðbundnum leikskólum. Útiveran hefur ekki áhrif á getu þeirra til að einbeita 

sér að bóknámi. Rannsóknir sýna enn fremur að börn sem læra utandyra eiga auðveldara 

                                                 
48 Amos Roberts og Alex De Jong, „Kids Gone Wild: Denmark’s Forest Kindergartens.“ Myndband, 11:33. 

Sótt 11. desember 2017 af https://www.youtube.com/watch?v=Jkiij9dJfcw. 
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með að einbeita sér, séu undir minna álagi og séu með betri hreyfigetu. Vinsældir 

útileikskóla eru mikið að færast í aukana í Danmörku en ekki er víst að öll samfélög séu 

tilbúin til að leyfa þessa kennsluaðferð. Danir eru sagðir vera einstaklega afslappaðir og 

bera meira traust en aðrir til samborgaranna en það gæti verið ástæða þess að útileikskólar 

eru svo vinsælir þar í landi.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Amos Roberts og Alex De Jong, Kids Gone Wild: Denmark’s Forest Kindergartens. 
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5. Hvers vegna þurfum við sjálfbæra leikskóla? 

Rekstur leikskóla felur oftast í sér mikinn kostnað en það þarf meðal annars að hafa í huga 

viðhald, orkunotkun, vatnsnotkun og líftíma byggingarinnar. Einnig þarf að huga vel að 

innilofti, gæðum rýma sem og lóða umhverfis þá. Það er kjörið að hanna þá á sem 

sjálfbærastan máta svo náttúra og notendur njóti góðs af. Með sjálfbærum leikskólum gæti 

orkusparnaður og minna viðhald á húsnæði haft jákvæð áhrif á rekstur skólanna á meðan 

fræðsla um sjálfbæra lifnaðarhætti myndi hafa góð áhrif á börn, foreldra barna og 

leikskólakennara. Börn myndu alast upp í því umhverfi og taka þá reynslu með sér út í 

lífið. Foreldrar og aðstandendur barnanna fengju þá hvatningu til að tileinka sér sjálfbæran 

lífstíl í gegnum börnin sem og leikskólakennarar þar sem þeir væru starfandi í sjálfbæru 

umhverfi of myndu upplifa kosti þess.  

Í mörgum tilfellum eru leikskólar staðsettir í byggingum sem ekki voru hannaðar 

fyrir þá starfsemi. Leikskólabyggingar ættu að vera hannaðar með skýrum sjálfbærum 

markmiðum með áherslur á inniloft, lýsingu og hljóðvist. Umhverfi sem börn alast upp í 

hefur mikil áhrif á andlegan og líkamlegan þroska þeirra. Það er því ekki aðeins mikilvægt 

að ala afkomendur okkar upp í vistvænu umhverfi heldur verðum við að tryggja þeim 

sjálfbært líferni í framtíðinni. Fjársvelti leikskóla virðist vera megin ástæða þess að 

leikskólar fái ekki viðunandi aðstöðu fyrir starfsemina. Þeir hafa ekki úr miklu að velja 

þegar kemur að staðsetningu og verða oft að sætta sig við það sem þeim býðst. Leikskólar 

sinna þeim sem okkur þykir hvað vænst um, það er börnunum okkar, og því ættu 

sveitarfélög að beita sér betur þegar kemur að því að byggja leikskóla. Það væri hægt að 

koma töluvert meiru í verk ef aðeins áhugi væri fyrir því.  
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 Niðurlag 

Neysluhyggja hefur aukist mikið síðustu áratugi og hefur það óneitanlega áhrif á þætti eins 

og úrgang og umhverfi okkar. Hugarfar Íslendinga varðandi neyslu hefur hinsvegar breyst 

mikið og á mjög stuttum tíma. Því gæti verið auðveldara fyrir okkur, heldur en aðrar 

þjóðir, að breyta hugsunarhætti okkar og huga betur að umhverfismálum. Það er ekki of 

seint fyrir okkur að breyta viðhorfum þjóðarinnar og hvetja hana til að breyta 

neysluvenjum sínum til hins betra.  

Í samanburði við mörg norðurlönd virðist Ísland reka lestina í hönnun og 

framkvæmd á sjálfbærum byggingum. Ekki hafa margir hönnuðir hingað til óskað eftir 

BREEM vottun eða annari sambærilegri vottun en það er óskandi að það færist í aukana á 

komandi árum því við höfum mikilla hagsmuna að gæta. Íslenska þjóðin þarf að stíga 

stærra skref inn í nútímann og takast á við þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í 

dag. Bæjarfélög þurfa að endurskoða reglur og verklag varðandi notkun bygginga í þeirra 

eigu en einnig taka virkan þátt í að hækka staðlana á byggingum sem byggðar eru á þeirra 

forsendum.  

Samkvæmt athugunum höfundar eru Waldorfsskólarnir fremstir í flokki hvað 

varðar vistvænan lífstíl og leiksvæði á Íslandi. Hjallastefnan er einnig með margar góðar 

áherslur á vistvæni, nægjusemi og virðingu fyrir náttúrunni. Byggingar skólanna hafa ekki 

verið hannaðar með sjálfbærni í huga þó svo að skólarnir geri sitt besta til þess að aðlaga 

þær sínum viðhorfum. Greinileg þörf er á betri samvinnu leikskóla og sveitarfélaga. 

Leikskólar eru fjársveltir og geta vart haldið starfsfólki, hvað þá byggt undir sig 

sérhannaðar byggingar. Þeir þurfa að velja fljótlegu leiðina, leigja húsnæði sem þegar hefur 

verið byggt en er ekki byggt með þarfir þeirra að leiðarljósi. Okkur væri nær að huga að 

komandi kynslóðum með því að veita leikskólum svigrúm til bygginga.  

Höfundur telur að mikil vitundavakning gæti átt sér stað með tilkomu sjálfbærra 

leikskóla og væri það mikilvægur þáttur í að innleiða þá stefnu hér á landi. Starfsmenn 

skólanna myndu upplifa kosti þess að starfa í byggingu sem hefur verið hönnuð með svo 

miklum og ítarlegum áherslum á umhverfið sjálft og tilgang þess. Byggingin gæti haft 

bæði meðvituð og ómeðvituð áhrif á líkamlegan og andlegan þroska barnanna, sem og 

umhverfið sjálft rétt eins og Fjölbrautaskólinn í Mosfellsbæ hefur haft á bæði starfsfólk 

skólans og nemendur hans.  

Þó það sé margt gott að gerast í umhverfismálum væri hægt að gera svo miklu 

meira. Við búum nú þegar yfir þeirri þekkingu og tækni sem þarf til þess að breyta 
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samfélagi okkar í sjálfbært samfélag og er nauðsinlegt að við hættum að hika og förum að 

gera róttækar breytingar áður en það er um seinan.  
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