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Útdráttur  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er mikilvægur samningur um réttindi barna og 

samofinn starfsumhverfi leikskóla á Íslandi. Löggjöfin, reglugerðir og aðalnámsskrá 

leikskóla setur jafnframt ramma fyrir námsumhverfi leikskóla á Íslandi. En  standa 

sveitarfélögin vörð um þau réttindi með þéttingu byggðar? Markmið þessarar ritgerðar 

er að skoða hvort ástæður fyrir uppreisn fagfólks gegn neikvæðri þróun á aðstæðum 

leikskóla barna í Svíþjóð geti endurtekið sig í Reykjavík. Er skipulagið unnið með tillit 

til þarfa barnsins? Er rými fyrir börn sé að verða of lítið. Er útisvæðum barna við 

leikskóla fórnað þegar byggð er þétt?   

Greiningar á umfjöllun í íslenskum skipulagsáætlunum um þarfir og réttindi barna eru 

sláandi, en aðeins örlar á nýjum áherslum við gerð hverfisskipulags í Reykjavík. Fyrir 

40 árum voru ákvæði um ekki minna en 20 m² útisvæði á hvert barn. Með setningu 

nýrrar löggjafar árið 2008, endurskoðun reglugerðar um starfsumhverfi leikskóla árið 

2009 og nýrri aðalnámsskrá leikskóla árið 2011 var fallið frá stærðarákvæðum í eldri 

reglugerðum.  Í nýjustu reglugerð eru engin stærðar viðmið lengur. Sænsk viðmið um 

útileiksvæði skilgreina 40 m² á hvert barn og að virka leiksvæðið sé aldrei minna en 

3.000 m².  

Rannsóknir undirstrika þó að stærðir útisvæðanna eru ekki lykilatriðið, og hugtakið 

virknikostir (e. affordance) er mælikvarði sem er notaður til að skilgreina eiginleika 

umhverfis og landslagsgerð á leikskólalóðinni og nágrenni leikskóla sem bjóða 

börnunum upp á fjölbreyttar aðstæður til leikja, áskoranir og örvandi leikumhverfi.  

Nýjasta vinnuaðferðin í Svíþjóð og hugmyndafræðin „borgin í augnhæð“ í Stokkhólmi 

er að greina áhrif skipulagsáætlana á umhverfi barna með þverfaglegum áherslum út 

frá þörfum og réttindum barna.  

Niðurstöður þessa verkefnis sýna að við þurfum að gera betur til að standa vörð um 

réttindi barna þegar kemur leikumhverfi leikskólabarna og nágrenni leikskóla. Til þess 

þarf hugarfarsbreytingu og endurskoða þarf þá löggjöf, reglugerðir og aðra umgjörð 

sem styður við starfsumhverfi leikskólabarna á Íslandi. 

Lykilorð: Börn, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, þétting byggðar, virknikostir, 

leikskólalóðir, deiliskipulag, Reykjavík,  
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Abstract  

„The city from children´s perspective - The influence of densification of cities on outdoor 

area´s and natural environment of pre-schools in site planning.“ 

The United Nations Convention on the Rights of the Child is an important agreement 

on the rights of children and integrated in the working environment of preschools in 

Iceland. The legislation, regulations and preschool curriculum guideline also establish 

a clear framework for the study environment of preschool´s in Iceland. Whether the 

municipalities safeguard the rights t of child hrough densification of the city is the 

question. The aim of this thesis is to examine whether the uprising of professionals 

against the negative development of the environment for pre-school children in 

Stockholm can repeat itself in Reykjavík. Is the planning taking the child's needs in 

mind? Is the space for children to become too small in the cities. Are the children's 

preschoole outdoor areas being sacrificed for densefying the city? 

The results of analyzing the discussion in the Icelandic planning programs on the needs 

and rights of children are striking, but there is though some approach of new thinking 

in the neighborhood plan´s in Reykjavík. 40 year´s ago there where provisions to have 

not less than 20 m² outdoor area per child, but with the national Curriculum Guide for 

Preschools from 2011 and subsequent revision of the regulation, the size provisions 

were eliminated. Swedish criteria for outdoor areas are defined 40 m² per child, and 

the active outdoor playground area is never less than 3,000 m².  

Research findings, however, emphasize that the size of the outdoor areas is not the key 

factor, as the concept of affordance is the measurement for identifying elements and 

the landscape structure in the outdoor area´s of preschool that are offering the variety 

of play activities, challenges and stimulating playscape. 

The latest working method in Sweden and the ideology of „the city at eye level“ in 

Stockholm is to analyze the impact of planning programs on the environment of 

children with interdisciplinary emphasis on the needs and rights of children.  

Keywords: Children, Convention on the Rights of the Child, densification of cities, 

cities, affordance, pre-school playground,  local plans, Reykjavik,. 
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Hugtök og orðskýringar 

Áhrifagreining barna (s. barnkonsekvensanalys BKA): Að skoða skipulagsáætlanir á 
þverfaglegan hátt út frá réttindum barnsins og meta áhrifin úr frá sjónarhorni 
barnsins á félagslegt og líkamlegt umhverfi barna (Stockholm stad, 2018). 

Andlegur þroski: Hluti þroska barna kallaður vitsmunalegur þroski. Þessu þroskastigi er oft 
skipt upp í hagnýtan leik, uppbyggilegan leik og táknrænan leik og svo leiki með 
ákveðnum leikreglum (Frost, Wortham, & Reifel, 2012). 

Barn: Einstaklingar á aldrinum 0-18 ára samkvæmt skilgreiningu barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna, nema lög heimalands þess segi annað (Umboðsmaður barna, 2019). 

Barnasáttmálinn: Er samningur Sameinuðu þjóðanna og aðildarríkja þeirra um réttindi 
barnsins og kveður á um grundvallarmannréttindi barna, réttinn til lífs, friðhelgi 
fjölskyldu- og einkalífs, félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis (Lög um samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Borgarvistfræði: Er vísindaleg fræðigrein innan vistfræðinnar sem skoðar tengsl lífvera hver 
við aðra og við umhverfi sitt í þéttbýli, þar sem lífverur, maðurinn og manngert 
umhverfi eru hluti af þeim tengslum (Forman, 2014). 

Deiliskipulag: Skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reiti innan sveitarfélags sem byggð 
er á aðalskipulagi og kveður nánar á um útfærslu þess. Ákvæði um deiliskipulag eiga 
jafnt við um þéttbýli og dreifbýli (Skipulagslög nr. 123/2010). 

Eigindlegar rannsóknir: Rannsóknaraðferð sem gengur út á að reyna að fá dýpri skilning á 
ástæðum tiltekinnar hegðunar en hægt er með megindlegum aðferðum með því að 
horfa á einstaklinga eða litla hópa fremur en með lýsandi úrtaki. Eru aðallega notaðar 
í félagsvísindum og gagnasöfnun gengur gjarnan út á opin viðtöl, rýnihópa, 
þátttökuathuganir og etnógrafíur (Taylor & Bogdan, 1998). 

Félagslegur þroski: Er þroskaferill barna og snýst um að efla sjálfstraust einstaklinga þar sem 
börnin fara að horfa á sig og átta sig á því að gera samanburð, eiga samskipti og æfa 
færni í að tjá sig við aðra einstaklinga (Frost et al., 2012). 

Hreyfiþroski: Er líkamlegur þroski barna. Oftast er talað um hreyfiþroska sem er skipt í 
grófhreyfingar og fínhreyfingar, en er einnig hluti af því að börnin læra skynjun og 
hreyfifærni, að skynja líkamann sinn og hvernig þau geta notað líkamann í því rými 
sem þau eru í , læra að skynja staðsetningu og áttir og læra að tengja saman hreyfingu 
og tíma (Frost et al., 2012). 

Hverfisskipulag: Tegund deiliskipulags fyrir gróin hverfi þar sem vikið er frá kröfum um gerð 
og framsetningu deiliskipulags fyrir nýja byggð (Reykjavíkurborg, 2014). 

Innleiðing á áhrifagreiningu barna: Vinnuaðferð sem byggir á tiltekinni aðferðafræði við að 
meta á þverfaglegan hátt áhrif af skipulagsáætlun eða öðrum áætlunum á umhverfi 
barna og tengist því að virða réttindi barna og skyldur samfélaga sem hafa tekið upp 
Barnasáttmálann (Stockholm stad, 2018). 
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Landslag: Landslag merkir svæði sem hefur ásýnd og einkenni vegna náttúrulegra og/eða 
manngerðra þátta og samspils þar á milli. Landslag tekur þannig til daglegs umhverfis, 
umhverfis með verndargildi og umhverfis sem hefur verið raskað. Undir landslag 
fellur m.a. þéttbýli, dreifbýli, ósnortin víðerni, ár, vötn og hafsvæði (Skipulagslög nr. 
123/2010). 

Leikur: Athafnir barna sem fullorðið fólk stjórnar ekki og þurfa ekki endilega að falla undir 
ákveðnar reglur. Börn finna alltaf leiðir og aðferðir til að leika sér, jafnvel við erfiðar 
aðstæður. Í heimi fullorðinna er oft litið á leikinn sem munað en leikurinn er 
nauðsynlegur þáttur í andlegum, félagslegum og líkamlegum þroska barnsins. Leikur 
er menning og hluti af samfélaginu (Frost et al., 2012) (Huizinga, 1949). 

Lýðheilsa: Er hugtak innan vísinda og samfélagsins sem hefur það markmið að koma í veg 
fyrir sjúkdóma, lengja lífið og stuðla að almennri heilsu manna með skipulögðum 
aðgerðum og upplýstu vali samfélagsins, hjá hinu opinbera, samtökum og 
einstaklingum, til hagsbóta fyrir alla (WHO, 2019). 

Virknikostakenningin: Kenningin er upprunnin hjá sálfræðingnum James J. Gibson (1979), en 
hún fjallar um eiginleika í náttúrulegu umhverfi sem bjóða upp á tiltekna notkun og er 
rýmið á milli notandans og umhverfisins. Skilgreining rannsakenda sem vinna með 
athafnir og leiki barna í náttúrulegu umhverfi (Waters, 2018).  

Virknikostir (e. affordance): Virknikostir er mælikvarði á eiginleika umhverfis til að bjóða 
börnum upp á tiltekna notkun í náttúrlegum aðstæðum. Hugtakið snýst um að skoða 
tengslin á milli notandans/upplifandans (barna) og umhverfisins, þ.e. hvernig upplifa 
eða skynja börnin umhverfi sitt til leikja og upplifunar (Waters, 2018). 

Virkt leiksvæði: Það svæði sem er innan girðingar á leikskólalóð sem nýtist til leikja eða 
útivistar eða það svæði sem er opið til himins og ekki hluti af byggingu eða 
þjónustubyggingum leikskólans (Boverket, 2015-a). 

Þétting byggðar: Skynsamleg þróun byggðar til að tryggja hagkvæmni, sjálfbærni samfélags 
og aukin lífsgæði þar sem dregið er úr neikvæðu vistspori mannsins í þéttbýli 
(Reykjavíkurborg, 2014). 
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1 Inngangur  

1.1 Tilurð verkefnisins  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur á undanförnum árum orðið einn af 

hornsteinum í starfi leikskóla á Íslandi. Áhersla sáttmálans er á réttindi barna og 

aðstæður fyrir andlegan, félagslegan og líkamlegan þroska. En er verið að tryggja næg 

gæði og pláss í borgarumhverfinu fyrir börnin okkar í samræmi við réttindi þeirra og 

áherslur aðalnámskrár leikskóla á námsumhverfi barna utandyra?  

Barnasáttmálinn er samofinn starfsumhverfi leikskólans á Íslandi og m.a. ber honum 

að standa vörð um réttindi barna til að þroskast og tryggja það sem er barninu fyrir 

bestu. 

Á málþingi Félags íslenskra landslagsarkitekta FÍLA í apríl 2015 hélt 

landslagsarkitektinn Lisa Klingwall frá Stokkhólmsborg erindi um það hvernig hægt er 

að fella ákvæði í Barnasáttmálanum um réttindi barna inn í borgarskipulag í 

Stokkhólmi. Við það opnaðist áhugaverð sýn á að það sé mögulega hægt að virkja börn 

og þarfir þeirra inn í skipulagsferlið og hvernig þau geta haft áhrif á nærumhverfi sitt. 

Hluti af þeim vandamálum sem hafa komið upp í Stokkhólmi, er að með þéttingu 

byggðar hafa leiksvæði barna og sérstaklega leikskólalóðir verið minnkuð, sett á 

óhentug afgangssvæði eða orðið hluti af sameiginlegum útisvæðum nágranna eða 

annarra íbúa í hverfunum.  

Í tímaritinu Arkitekten sem er gefið út af arkitektafélaginu í Svíþjóð (s. Sveriges 

Arkitekter) birtist grein undir yfirskriftinni „Uppreisn“ (s. Uppror!) árið 2015, þar sem 

fjölmennur hópur landslagsarkitekta og annarra faghópa mótmæla og vekja athygli á 

þeim vandamálum sem hafa komið upp í Stokkhólmi í tenglsum við þéttingu byggðar. 

Leikskólum hefur verið komið fyrir í fjölbýlishúsum og leiksvæði á hvert barn til 

útileikja verið minnkað þannig að í sumum tilfellum eru aðeins 2 m² á hvert barn 

(Jensfelt, 2015). 

file://///Users/hermanngeorg/Desktop/%25255Cl%20%252522_Toc532421637%252522
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1.2 Markmið  

Markmiðið með þessu verkefni er að skoða hvort verið sé að skerða umhverfi barna og 

brjóta á rétti þeirra með þéttingu byggðar í Reykjavík. Getur verið að þétting byggðar 

hafi áhrif á fækkun eða minnkun leiksvæða? Einnig að skoða hvort hugsanlega sé verið 

að rýra gæði, innihald og stærðir leiksvæða og leikskólalóða með þéttingu í grónum 

hverfum eða nýbyggingarsvæðum.  Er hugsanlega hægt að beita sömu aðferðum og í 

Stokkhólmi til að tryggja að réttindi barna samkvæmt ákvæðum í Barnasáttmálanum 

til leikja og þroska séu virt? Er mögulegt að nýta þá þekkingu og vinnuaðferðir við 

innleiðingu áhrifagreininga út frá sjónarhorni barna (s. Implimentering av 

barnkonsekvensanalys) í borgarhönnun og gerð skipulagsáætlana sem hefur verið 

útfærð af Stokkshólmsborg? Er hægt að yfirfæra það yfir á þá vinnu sem er unnin hjá 

Reykjavíkurborg til að tryggja börnum í Reykjavík þau réttindi sem skilgreind eru í 

Barnasáttmálanum? 

Með þessu meistaraverkefni í skipulagsfræðum er ætlunin að skoða og gera samanburð 

á þróun uppbyggingar leikskóla og leikskólalóða í Stokkhólmi í Svíþjóð og í Reykjavík. 

Er hugsanlegt að Reykjavíkurborg sé á rangri leið og að það verði einnig uppreisn hjá 

fagfólki hér eins og í Stokkhólmi? Getur verið að þetta hafi neikvæð áhrif á þroska 

leikskólabarna og að ákvæði Barnasáttmálann séu ekki virt?  

Í eldri reglugerðum var skilgreining á stærð leikskólalóða og fjölda fermetra á hvert 

leikskólabarn. Þessi ákvæði um stærðir hafa verið felld út úr reglugerðinni og á sama 

tíma hafa verið skilgreindar kröfur í aðalnámsskrá leikskóla um gott og skapandi 

námsumhverfi leikskólabarna innan- og utandyra. Hvaða áhrif hefur þessi breyting haft 

á stærð leikskólalóða og nærumhverfi leikskóla í deiliskipulagsáætlunum á 

þéttingarsvæðum í Reykjavík? 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Í þessu verkefnin verður rannsóknarspurningin hvort þétting byggðar sé að hafa áhrif 

á gæði leiksvæða, hvort dreifing þeirra í borgarlandinu sé að breytast í kjölfarið og 

hvort þétting byggðar sé að hafa áhrif á stærð þeirra, á sambærilegan hátt og hefur 

verið að gerast í Stokkhólmi. Er möguleiki að nota sambærilegar vinnuaðferðir og í 

Stokkhólmi til að uppfylla ákvæði barnasáttmálans um réttindi barna í Reykjavík? 

file://///Users/hermanngeorg/Desktop/%25255Cl%20%252522_Toc532421638%252522
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Í þessu verkefni verður rýnt í þarfir barnanna og skoðað hvernig hægt er að tryggja þær 

í skipulagsáætlunum sveitarfélaganna. 

• Eru ákvæði Barnasáttmálans um það sem er barninu fyrir bestu í formi 

umönnunar, verndar og þátttöku barna uppfyllt í áætlanagerð sveitarfélaga á 

Íslandi? 

• Eru markmið og kröfur í aðalnámskrá leikskóla 2011 um að leikskólalóðir séu 

hluti af námsrýminu og að nærumhverfi leikskólanna bjóði upp á náttúruleg 

svæði til leikja og uppgötvana?  

• Geta leikskólalóðir á þéttingarsvæðum í Reykjavík uppfyllt þær kröfur að skapa 

gott námsumhverfi utandyra fyrir skapandi leikskólastarf?  

• Er þétting byggðar að hafa áhrif á stærðir og virknikosti leikskólalóða og þrengja 

að nærumhverfi leikskóla og leiðir það til þess að ekki sé hægt að tryggja þær 

kröfur sem gerðar eru til þarfa barna til að þroskast?  

1.4 Efnistök 

Verkefnið er þverfaglegt og nær til nokkurra ólíkra málaflokka, þar sem lagaumhverfi, 

þroski barna og skipulagsmál eru tengd saman til að nálgast markmið verkefnisins. 

Aðferðafræði verkefnisins er skipt í þrjá kafla með umfjöllun um málaflokkana eftir því 

sem við á. Kaflarnir eru fræðileg samantekt, fyrri rannsóknir og eign rannsókn sem er 

tvískipt.  

Rannsóknin er annars vegar eigindleg rannsókn á útivist leikskólabarna með 

mismunandi leikskólastefnur og hinsvegar eru tvö athugunarsvæði þar sem skoðuð 

eru áhrif þétting byggðar á leikskólalóðir og nærumhverfi leikskóla.  
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2 Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verða skoðaðar helstu fræðilegu forsendur sem tengjast viðfangsefni 

ritgerðarinnar, um gott náms- og starfsumhverfi á útisvæðum leikskóla og það sem 

undirstrikar gott umhverfi barna til að þau nái góðum þroska. Dregnar verða saman 

þær forsendur sem tengja sama réttindi og kröfur barna sem eru skilgreindar í 

Barnasáttmálunum. Skoðuð verða lög og reglugerðir sem eru í gildi, ásamt því að skoða 

hvað viðmið hafa verið í gildi í fyrir gildistöku þeirra reglna sem eru í gildi í dag. Skoðað 

verður til hliðsjónar hvernig stærðir og skipting leikskólalóða í svæði er skilgreind í 

sænskum viðmiðum. Rýnt verður í aðalnámskrá leikskóla 2011 og hvaða kröfur eru 

gerðar til námsumhverfis, hreyfingar og velferðar barna. Einnig verður skoðað hvert 

hlutverk leiksins er í starfi og umhverfi leikskóla á Íslandi. Að lokum verður fjallað um 

hin ýmsu þroskastig barna, hvað tengir þau saman og hvert er hlutverk leiksins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012).  

2.1 Börn 

Allir einstaklingar sem er undir 18 ára aldri eru börn, nema löggjöf í heimalandi 

barnanna segi til um annað. Á Íslandi gilda ákvæði Barnasáttmálans og samkvæmt 

honum erum við skuldbundin því að uppfylla ákvæði hans og gefa skýrslu til 

Sameinuðu þjóðanna hvernig við uppfyllum sáttmálann (Umboðsmaður barna, 2019).  

 Barnasáttmálinn 
 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

árið 1989. Barnasáttmálinn er sá mannréttindasamningur sem hefur verið staðfestur af 

flestum þjóðum. Barnasáttmálinn var fullgiltur á Íslandi árið 1992 og felur fullgildingin í sér 

að Ísland er skuldbundið að þjóðarrétti að virða og uppfylla ákvæði samningsins 

(Umboðsmaður barna, 2019).  

 

Barnasáttmálinn var lögfestur á Íslandi árið 2013 með lögum nr. 19/2013 um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Markmið laganna samkvæmt 1. gr. er að styrkja 

stöðu mannréttinda barna. Barnasáttmálinn hefur lagagildi á Ísland sbr. 2. gr. laga nr. 

19/2013 (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

file:///C:/Users/hermanngeorg/Desktop/l%20%22_Toc532421639%22
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Þótt sáttmálinn hafi verið fullgildur árið 1992 var sjaldan vitnað í ákvæði hans. Það var 

fyrst með lögfestingu Barnasáttmálans sem hægt var að beita honum í framkvæmd og 

hafði samningurinn þannig bein réttaráhrif (Umboðsmaður barna, 2019). 

3., 6. og 12.  grein Barnasáttmálans skipta mestu máli þegar horft er til réttinda barna 

hvað varðar leiksvæði þeirra og skipulagsgerð leikskóla. (Umboðsmaður barna, 2019). 

Þær greinar fjalla um það sem er barninu fyrir bestu, rétt barna til lífs og þroska og rétt 

barna til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif.  

3. gr. Barnasáttmálans hljóðar svona: 

„Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á 

vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir 
gera ráðstafanir sem varða börn.  

 

Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, eða annarra sem 
bera ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá 

vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu.  

 

Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum skal veitt umönnun og vernd 
starfi í samræmi við reglur sem þar til bær stjórnvöld hafa sett, einkum um öryggi, 

heilsuvernd og fjölda og hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega yfirumsjón.“ 

 

6. gr. Barnasáttmálans hljóðar svona: 

„Aðildarríki viðurkenna að sérhvert barn hefur meðfæddan rétt til lífs. 

Aðildarríki skulu eftir fremsta megni tryggja að börn megi lifa og þroskast.“ 
 

12. gr. Barnasáttmálans hljóðar svona:  

„Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær 
frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana 

þess í samræmi við aldur þess og þroska.  

 
Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð 

fyrir dómi eða stjórnvaldi sem barnið varðar, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu 
talsmanns eða viðeigandi stofnunar, á þann hátt sem samræmist reglum í lögum um 

málsmeðferð.“ 

 

Þær breytingar sem hafa verið gerðar á umgjörð leikskóla með með núgildandi löggjöf 

og reglugerð, sem snúa að starfsumhverfi, aðstæðum og gæðum leikskólalóða á Íslandi, 

eru ekki að tryggja velferð barna og það sem er barninu fyrir bestu.  
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Ef virk útileiksvæði barna fara undir ákveðin stærðarmörk eða ákveðnir eiginleikar og 

notkunarmöguleikar í umhverfi  barna til að leika sér eða upplifa hverfa af leikskóla-

lóðunum, hefur það neikvæð áhrif á leikumhverfi og þroska barna. Einnig þarf að 

tryggja það að börn geti haft áhrif á umhverfi sitt og tjáð skoðanir sínar. Það er hægt að 

tryggja rétt þeirra þegar kemur að hönnun, útfærslum og notkunarmöguleikum á 

leikskólalóðinni.  

 Börn og lagalegt umhverfi 
Um starfsemi leikskóla gilda lög nr. 90/2008. Samkvæmt 2. gr. laganna skal velferð og hagur 

barna höfð að leiðarljósi í öllu starfi. Áréttað er að veita skuli börnum hvetjandi 

uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari fram í leik 

og skapandi starfi þar sem börnin njóta fjölbreyttra uppeldiskosta (Lög um leikskóla nr. 

90/2008).  

Í 12. gr. er fjallað um skólahúsnæði og aðstöðu í leikskólum. Þar er m.a. fjallað um að leggja 

skuli áherslu á öruggt og rúmgott náms- og starfsumhverfi. Í frumvarpi laganna, um 12. gr., 

er gerð grein fyrir mikilvægi starfsumhverfis á leikskóla. Talið er að víða sé að finna 

leikskólahúsnæði sem henti ekki því hlutverki sem þeim ber lögum samkvæmt að sinna. 

Tekur það m.a. til stærðar vinnuaðstöðu barna og starfsfólks fyrir rýmis fyrir 

sérkennslu. Þá er haldið áfram og fjallað um þá þróun sem hefur átt sér stað í samfélaginu 

en árið 2005 voru yfir 70% barna sem dvöldu 8 klukkustundir eða lengur á dag í leikskóla. 

Í umsögn um 12. gr. er jafnframt tekið fram að ákvæðið sé grundvallarbreyting frá þágildandi 

löggjöf þar sem frumvarpið geri ráð fyrir að viðmið vegna barnagilda og rýmis verði tekin 

úr reglugerð og þess í stað ráði aðstæður á hverjum leikskóla barnafjölda (Þingskjal nr. 

321/2007-2008). 

Þegar aðalnámskrá leikskóla 2011 er skoðuð, eru skýrar áherslur á að leikur og 

námsumhverfi leikskóla á bæði við um úti og inni. Einnig eru áherslur á daglega hreyfingu 

og mikilvægi hreyfiuppeldi fyrir velferð barna til lífstíðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012). Það má því gera ráð fyrir því að viðmið um barnagildi og 

rými eigi líka við um útisvæði leikskóla. Engin umfjöllun er þó í umsögn um 12. grein 

laganna um útileiksvæði og stærðarviðmið fyrir leikskólalóðir.  

Í áfangaskýrslu nefndar um endurskoðun leikskólalaga frá 2006 kemur fram í umfjöllun um 

starfsumhverfi að í nýrri löggjöf þurfi m.a. að fjalla um vinnuaðstöðu barna og það á þá 
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væntanlega einnig við um vinnuaðstöðu úti á lóðinni (Nefnd um endurskoðun leikskólalaga, 

2006).  Löggjöfin er upptekin af húsnæði og starfsumhverfi leikskólanna, en ekkert er 

fjallað um útisvæðin og hlutverk þeirra. Stærð leik- og kennslurýmis tekur einnig til 

húsnæðisins, en ekki til leikskólalóðar (Þingskjal nr. 321/2007-2008). 

Við skoðun á athugasemdum með lagafrumvarpinu kemur skýrt fram að réttindi og 

velferð barnsins sé í fyrirrúmi. Í umfjöllun um 12. gr. er fjallað um húsnæði og fjölda 

barna í leikskóla og lögð áhersla á öruggt og rúmgott náms- og starfsumhverfi, einnig 

þegar kemur að hönnun og gerð leikskólahúsnæðis. Gerð er grundvallarbreyting á 

lögunum og lagt til að fella barnagildi og rýmiskröfur úr reglugerð og í stað þess ráði 

aðstæður hverju sinni hve mörg börn geti verið í hverjum leikskóla út frá húsnæði og 

aðbúnaði barna. Ekkert er fjallað um leiksvæði utanhúss og stærðarkröfur fyrir virkt 

útileiksvæði  (Þingskjal nr. 321/2007-2008).   

Við nánari athugun þá má leiða líkur að því, að það hafi hreinlega geymst að fjalla um 

og taka afstöðu til aðstöðu á leikskólalóðinni. 

Við setningu reglugerðar 2009  um starfsumhverfi leikskóla er búið að bæta 

skólalóðinni við umfjöllun um skólahúsnæði og búnað og samkvæmt 3. grein 

reglugerðarinnar skal húsnæði, skólalóð og allur búnaður uppfylla ákvæði laganna. Það 

virðist að stærðarákvæði í reglugerðinni hafi einfaldlega horfið úr reglugerðinni frá 

2009 og ekkert af þeim ákvæðum sem voru í reglugerðinni frá 1995 verið tekin inn. 

Það er í samræmi við það sem fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu. Miðað 

við þær reglur sem gilda í sænskum viðmiðum og þá reynslu sem er til staðar varðandi 

útileiksvæði þar, eru það greinilega mistök að þessi stærðarákvæði á útileiksvæðum á 

leikskólum hafi verið felld niður (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 

655/2009).  

Í erindi á ráðstefnunni um umhverfi barna árið 1979 kom fram að útisvæði 

leikskólalóða skyldi ekki vera minna en 20 m² á hvert leikskólabarn (Sigurðardóttir, 

1979). Árið 1995 var sett reglugerð um starfsemi leikskóla og byggði hún lögum nr. 

78/1994 um starfsemi leikskóla. Þá voru sett inn stærðarviðmið um útileiksvæði og 

skuli þau vera 30-40 m² á hvert leikskólabarn og þó aldrei minna en 20 m² og að því 

leyti í samræmi við þær reglugerðir sem voru í gildi árið 1979. Einnig kom fram að við 
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hönnun leiksvæða skyldi leggja áherslu á að skapa sem mesta fjölbreytni í leikaðstöðu 

en jafnframt sjá til þess að auðvelt væri að hirða útileiksvæðin (Reglugerð um starfsemi 

leikskóla nr. 225/1995).   

Árið 2008 voru lög um leikskóla endurnýjuð (Lög um leikskóla nr. 90/2008) og með 

nýrri reglugerð nr. 655/2009 um starfsumhverfi leikskóla voru stærðarákvæðin úr 

fyrri reglugerð felld niður og því gilda engin ákvæði lengur um stærðir útileiksvæða á 

leikskólum. Aðeins kemur fram að útfæra skuli leikskólalóðir með áherslu á sem mesta 

fjölbreytni í leik- og námsaðstöðu, taka skuli tillit til aldurshópa og líta sérstaklega til 

þarfa fatlaðra barna (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009). 

Það virðst vera að það vanti hreinlega allan skilning á mikilvægi útileiksvæða eða 

umfjöllun um leikskólalóðir í lögunum hafi einfaldlega gleymst. Þess vegna hafi 

hugtakinu skólalóð verið bætt við í 3. grein í reglugerðinni eftir á, þegar lögin höfðu 

þegar verið samþykkt (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009). 

 Leikskólastarf og faglegt umhverfi  

Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 er unnin í samræmi við 13. gr laga um leikskóla 

nr. 90/2008 og er ætlað að vera leiðarvísir fyrir þá sem reka leikskóla. Í námskránni 

koma fram samtals 6 grunnþættir menntunar, en það eru 

• læsi,  

• sjálfbærni,  

• heilbrigði og velferð,  

• lýðræði og mannréttindi, 

• jafnrétti 

• sköpun.  

Flestir þessara þátta tengjast með einum eða öðrum hætti innihaldi útivistar 

leikskólabarna, en það er þó kaflinn um heilbrigði og velferð sem tengist best því efni 

sem þetta verkefni nær til. Hugtökin hreyfing og velferð gætu einnig fallið undir 

hugtakið lýðheilsa. 
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 „Í skólum þarf að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem 

markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Helstu þættir 

heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, 

hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur 

á eigin tilfinningum og annarra.“  

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). 

Eitt af því sem kemur fram í leiðarljósi leikskólanna er að stuðla skuli að því að börnin 

beri virðingu fyrir náttúru og öðru umhverfi sínu. Börnin eiga að fá tækifæri til að 

stunda útivist og fjölbreytta hreyfingu á hverjum degi. Einnig er mikilvægt að skapa 

aðstæður fyrir leiki og efla sköpun og ímyndunarafl. 

Í námsskránni er fjallað um námsumhverfi og kemur þar fram eftirfarandi um 

leikskólalóð og nærumhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). 

Leikskólalóð er mikilvægt námsrými sem á að hvetja börn til leiks, til að 

rannsaka, hreyfa sig og tjá sig á mismunandi vegu. Til að svo megi vera þarf að 

huga að fjölbreytileika, m.a. í landslagi, jarðvegi, gróðri og þeim efnivið sem 

börnin hafa aðgang að.  

Nærumhverfi leikskóla er margbreytilegt og mismunandi eftir staðsetningu 

leikskólans. Náttúran býður upp á fjölbreyttan efnivið og margvísleg tækifæri til 

rannsókna og uppgötvana. Manngert umhverfi í nágrenni leikskóla er einnig 

mikilvægt námsumhverfi sem börn þurfa að fá tækifæri til að kynnast og læra af. 

 Ástæður stærðarviðmiða 

Umfjöllun um leikskólalóðir vantar í löggjöfina, í reglugerðinni er búið að setja inn 

hugtakið skólalóð án frekari skýringa og að lokum kemur aðalnámskrá leikskóla með 

ýtarlega umfjöllun um útivist leikskólabarna, leikskólalóð og nærumhverfi leikskóla. 

Aðalnámskrá leikskóla byggir á 2. og 13. gr laganna, en námskráin skal m.a. annars 

leggja áherslu á gildi leiks í öllu leikskólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012).   

Það liggja ekki fyrir nein frekari gögn eða fyrirmæli um það hvernig eigi að standa að 

skipulagi og hönnun leikskólalóða á Íslandi. Það er því áhugavert að skoða þetta nánar 
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og átta sig á því afhverju það er nauðsynlegt að vera með stærðarviðmið fyrir 

leikskólalóðir. Síðar í ritgerðinni verður fjalla um fyrri rannsóknir og gerður 

samanburður á aðstæðum í Stokkhólmi og Reykjavík.  

Hér er til samanburðar við núverandi stöðu á Íslandi skoðað hvernig borgaryfirvöld í 

Malmö í Svíþjóð hafa tekist á við stærðarviðmið fyrir sína leikskóla. Fyrst var sett fram 

umhvefisáætlun fyrir árin 2009 til 2020 sem fólst meðal annars í því að skilgreina að 

öll börn ættu að einga mögleika á að leika sér í heilsusamlegu og hvetjandi umhverfi 

(Malmö stad, 2009). 

Settur var á laggirnar stýrihópur til að skoða sérstaklega útileiksvæði við leikskóla í 

Malmö. Þar voru fyrst skilgreind mismunandi hlutverk stjórnsýslunnar þegar kemur 

að uppbygging leikskóla í borginni. Í skýrslu þverfaglegs vinnuhóps um útileiksvæði 

við leikskóla í Malmö kemur fram að reglan hjá borginni sé að skilgreina útileiksvæði 

sem eru með 30 m² á hvert barn við leikskóla og að útisvæði skuli vera að lágmarki 

2.000 m² að stærð (Malmö stad, 2011).   

Til að geta uppfyllt þarfir leikskólabarnanna um ólík svæði og umhverfi til leikja 

utanhúss er lóðinni svæðisskipt upp í þrjú ólík svæði. En það eru örugga svæðið, frjálsa 

svæðið til að hreyfa sig, hafa ólík rými til að rannsaka og uppgötva, geta verið með ólíka 

möguleika í frjálsa leiknum og að lokum er það villta svæðið. Örugga svæðið þarf að 

vera næst leikskólabyggingunni þar sem börnin geta dregið sig í hlé og fengið að vera í 

friði og ró. Frjálsa svæðið þarf að hafa nóg pláss til að get hreyft sig, hlaupið eða labbað 

í margar og ólíkar áttir, þar sem er pláss fyrir allskonar leiki. Hér er líka pláss fyrir smá 

ærslagang. Villta svæðið þarf að bjóða upp á tækifæri til að upplifa, vera annars konar 

rými, veita ákveðið frelsi og að börnin fá þá tilfinningu að vera í öðrum heimi og langt í 

burtu frá leikskólanum. Þetta svæði ætti að vera að minnsta kosti þriðjungur af frjálsa 

svæðinu (Malmö stad, 2011).   
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Mynd 1.  Svæðisskipting leikskólalóðar (Gunnlaugsson, 2019).  

Myndin er skematískur uppdráttur af svæðisskiptingu leikskólalóðar og staðsetningu miðað við 

leikskólabygginguna og aðkomu á leikskólanum og byggir á umfjöllum í skýrslu Malmöborgar um 

útileiksvæði við leikskóla (Malmö stad, 2011).   

Börn, sem hafa beinan aðgang að útileiksvæði á sama stað og leikskólabyggingin er, eru 

meira úti, þau hreyfa sig meira og leikurinn er meira tengdur hreyfingu, mikið meira 

en þau börn sem þurfa að fara annað til að leika sér í frjálsa leiknum. Rökin fyrir 

stærðarviðum leikskólalóða byggja á rannsóknum og athugunum, en þar kemur mjög 

skýrt fram að þegar leiksvæðin fara niður 30 m² á hvert barn hefur það neikvæð áhrif 

á frjálsa leikinn og innihald leiksins. Reynslan í Malmö sýnir einnig að á lóðum undir 

30 m² á hvert barn eykst álagið í yfirborðsefnunum og það hefur slæm áhrif á gildi 

leiksins fyrir þroska barnanna (Malmö stad, 2011).  

Til að geta uppfyllt þessar kröfur borgarinnar Malmö um útileiksvæði 

leikskólabarnanna þarf að vera pláss innan leikskólalóðarinnar. Veruleikinn á 

íslenskum leikskólalóðum er annar. Þegar litið er til baka kemur það fram í erindi 

Mörtu Sigurðardóttur árið 1979 á ráðstefnu í Reykjavík í tengslum við ár barnsins, að 

talað er um 20 m² á hvert leikskólabarn (Sigurðardóttir, 1979).  
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Í núverandi löggjöf og reglugerð hafa einfaldlega allar stærðarkröfur eða viðmið fyrir 

leikskólalóðir verið felldar út. Staða leikskólalóðarinnar í löggjöfinni og reglugerð í dag 

er því einfaldlega miklu verri en hún var fyrir 40 árum. Út frá réttindum og sjónarhorni 

barna er það óásættanleg staða.  

Þegar kemur að skipulagsáætlunum, hönnun og útfærslum á leikskólum og 

leikskólalóðum eru það skipulagslög og mannvirkjalög ásamt viðeigandi reglugerðum 

sem taka við. En það eru þó alltaf lög um leikskóla nr. 90/2008, reglugerð um 

starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009 og aðalnámskrá leikskóla 2011 sem skapa 

lagalegt umhverfi, kröfur og viðmið sem gerðar eru til starfsemi og uppbyggingar 

leikskóla á Íslandi. 

 Skipulagslöggjöfin 

Skipulagslög nr. 123/2010 er sú umgjörð sem skipulagsáætlanir á Íslandi byggja á og 

eru skipulagstigin þrjú eða svæðis-, aðal- og deiliskipulag og annast sveitarfélögin gerð 

skipulagaáætlana. Það er svo hlutverk ríkisins að móta landsskipulagsstefnu, en það er 

samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál sem umhverfisráðherra leggur fyrir Alþingi 

til samþykktar (Skipulagslög nr. 123/2010).  

Aðalskipulag er skipulagsáætlun sem tekur til stefnu sveitarstjórnar um landnotkun, 

byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í 

viðkomandi sveitarfélagi. Aðalskipulagið leggur grunn að deiliskipulagi og getur verið 

grundvöllur fyrir gerð fjárhags- og framkvæmdaáætlana sveitarfélaga. Það er 

lykilatriði að aðalskipulag byggir á forsendum, spám og stefnu um framtíðarþróun 

sveitarfélagsins fyrir ákveðna málaflokka. Það er á þessu stigi sem ákvarðanir eru 

teknar um uppbygging á grunnskólum og hvað áætlað þurfi að byggja marga leikskóla.  

Leikskólar falla undir landnotkunflokkinn samfélagsþjónusta, en það eru engar frekari 

skilgreiningar í skipulagslögum og skipulagsreglugerðinni sem varða uppbyggingu 

leikskóla. Það eru því lög um leikskóla, reglugerð um starfsumhverfi leikskóla, 

aðalnámskrá leikskóla og önnur ákvæði um leikskóla sem eiga að tryggja að þessir 

hlutir séu í lagi. Skipulagslöggjöfin er meira að taka á útfærslunni, en ekki að móta 

stærðarákvæði, viðmiðunarreglur eða annað sem tryggir á börnin hafi það 

starfsumhverfi leikskólanum sem þeim ber (Skipulagslög nr. 123/2010). 
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Til að þessar áætlanir séu raunhæfar, þurfa skipulagsyfirvöld sveitarfélagsins að vinna 

með þeim sem gera áætlanir um þörfina á uppbyggingu á leik- og grunnskólum í 

viðkomandi hverfi. Hjá Reykjavíkurborg eru það hlutverk skóla- og frístundasviðs að 

áætla fjölda leikskólabarna og meta þörfina á uppbyggingu leikskóla. 

Það er svo í deiliskipulagsgerðinni þar sem er tekin nánar ákvörðun um það hvernig 

leikskólinn og leikskólalóðin skuli útfærð nánar. Skipulagsyfirvöld þurfa að tryggja að 

sú uppbygging geti orðið í samræmi við þær kröfur sem skilgreindar eru í lagaumhvefi 

leikskóla.  

Tafla 1 sýnir þann mun sem er á aðalskipulagi sveitarfélags og deiliskipulagi. 

 
Aðalskipulag Deiliskipulag 
 
Stjórnvaldsfyrirmæli 

- Fyrirmæli þar sem aðalskipulag getur 
tekið breytingum síðar. 

- Tímabundin áætlun sem skylt er að 
endurskoða reglubundið 
 

 
Stjórnvaldsákvörðun 

- Meira endanleg ákvörðun 
- Framkvæmdaheimild 
- Undanfari framkvæmda og er 

ákvörðun frekar en áætlun 
 

Allt land sveitarfélagsins skal skipulagt Afmarkað svæði eða reitur innan sveitarfélags. 
Heildstæð eining. 
 
Skal byggja á aðalskipulagi og kveður nánar á 
um útfærslur þess. 
 
 
 

Á ábyrgð sveitarfélagsins Á ábyrgð sveitarfélagsins, en óski landeigandi 
eða framkvæmdaaðili eftir því að unnið verði 
deiliskipulag getur viðkomandi unnið það á eigin 
kostnað. 
 
 

Aðalskipulag er lögbundið, þ.e. skipulagsskylda 
og sveitarfélaginu er skilt að vera með gildandi 
aðalskipulag á hverjum tíma. 
 

Deiliskipulag skal gera þar sem framkvæmdir 
eru fyrirhugaðar, en ef engar framkvæmdir er 
ekki lögbundið að vinna deiliskipulag. 

Nær til 12 ára a.m.k.  
 
Gera þarf grein fyrir samhengi áætlunarinnar og 
einstakra þátta hennar við langtímaþróun 
sveitarfélagsins. Um aðalskipulag gilda 
endurskoðunarávæði.  

Gildistími er ótakmarkaður og af þeim sökum 
meira endanleg ákvörðun 
 
Endurskoðun getur átt sér stað og einnig er hægt 
að gera breytingar sem skulu auglýstar eða 
vinna grendarkynningu ef um minniháttar 
breytingu á deiliskipulagi er að ræða. 
 
 

Tafla 1.  Samantekt á muninum á aðal- og deiliskipulags í skipulagslögum  (Skipulagslög nr. 

123/2010). 
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Samspil á milli laga um leikskóla og skipulagslaga er því lykillinn af því að hægt sé að 

tryggja starfsumhverfi leikskóla, bæði inni og út.  

2.2 Leikurinn og þroskinn 

Leikurinn er lykillinn að þroska barna og í leikskólanum er mikilvægt að tryggja að 

börnin njóti sín í leiknum og hafi möguleika á að eiga samskipti við önnur börn.  

 Leikurinn 

Heimspekingar og fræðimenn hafa lengi velt fyrir sér hegðun barna í leik og reynt að 

auka skilning sinn og annarra á eðli þeirrar hegðunar. Þessum kenningum er oft skipt 

niður í þrjá flokka. Klassískar kenningar um leikinn byggja á því að útskýra leikinn út 

frá forsendum, flestum út frá líkamlegum ástæðum (e. physical) í verkum þýska 

heimspekingsins J.C. Friedrich von Schiller (1759-1805) og enska heimspekinginsins 

Herbert Spencer (1820-2903). En síðari kenningar byggðar á líkamlegum og 

vitsmunalegum forsendum (e. intellectual) með kenningum þýska heimspekingins og 

sálfræðingsins Karl Groos (1861-1946). Eftir 1920 koma svo nútíma kenningar og 

menningalegar kenningar. Þar er nálgunin út frá tilfinningalegum (e. emotional), 

félagslegum (e. social) og vitsmunalegum (e. intellectual) áherslum þar sem Sigmund 

Freud (1856-1939), Jean Piaget (1896-1980), Lev S. Vygotsky (1896-1934) og Jerome 

Bruner (1915-2019) koma við sögu (Saracho, 2018).  

Árið 1938 skrifar hollenski fræðimaðurinn og prófessorinn Johan Huizinga (1872-

1945) bókina Humo ludens eða „Maður leiksins“ og setur fram kenninguna um að 

leikurinn sé hluti af menningunni og samfélaginu (Huizinga, 1949) (Saracho, 2018). 

Rodrigo Pérez de Arce (2018) telur, að þrátt fyrir þá gagnrýni sem Huizinga hafi fengið, 

hafi nálgun hans leitt til þess að reglulega séu fræðimenn að vitna í Homo ludens (Pérez 

de Arce, 2018) (Pérez de Arce, 2018). Verkið hefur haft mikil áhrif á fræðimenn sem 

fjalla um börn og leiki (Frost et al., 2012). Það er ljóst að áhrif Huizinga á það hvernig 

fræðimenn horfa á leikinn eru umtalsverð. Það er mikilvægt fyrir fræðimenn að skilja 

samhengi menningarlegra áhrifa og þroska barna á leiki barna. Í leiknum læra börn 

samfélagslegt hlutverk, reglur og gildi (Saracho, 2018). 
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Leikurinn er grunnurinn að þroska barna og sérstaklega hjá börnum á aldrinum 2-6 

ára, en á þeim aldri eyða þau mestum tíma í að leika sér. Það er leikurinn og sérstaklega 

frjálsi leikurinn sem er lykillinn að góðri heilsu og þroska barna á leikskólaaldri (Frost 

et al., 2012).  

 Leikskólinn 

Talið er að þýski uppeldisfræðingurinn Friedrich Fröbel (1782-1852) hafi verið 

upphafsmaðurinn að leikskólanum (þ. Kindergarten), en árið 1840 setti hann á 

laggirnar einkaskóla fyrir börn á aldrinum 3-6 ára í Keilhau í Thüringen í Þýskalandi. 

Þátt fyrir ýmis skakkaföll í kjölfar byltingarinnar 1848 og að stjórnvöld í Prússlandi 

hafi árið 1851 bannað leikskóla með hugmyndafræði Fröbels, hélt hann ótrauður áfram 

(Heiland, 1993). 

Kjarninn í hugmyndafræði Fröbels er leikurinn, en hann hafði kynnt sér hugmyndir 

Friedrich von Schiller (1759-1805) um líkamlegan og táknrænan leik eða það sem við 

köllum sköpun eða ímyndun í leik barna. Kenning Friedrich von Schiller gengur út á 

það að náttúrulegi hluti leiksins dragi fram ákveðna afgangsorku sem leiðir til meiri 

andlegrar hugsunar eða sköpunargleði. Fröbel var einnig nemandi hjá svissneska 

uppeldisfræðingnum Johann Pestalozzi (1746-1827) og kynntist þeirri hugmynda-

fræði að börn læra á náttúrulegan hátt að vinna með raunverulega hluti (Frost et al., 

2012). 

Enn í dag er horfti til þess að hugmyndafræði Fröbels og sérstaklega timburkubbarnir, 

er mikilvægt framlag til menntunar í leikskólum (Heiland, 1993). 

Fyrsti leikskólinn á Íslandi hóf starfsemi sína árið 1924. Hann var á vegum 

Barnavinafélagsins Sumargjafar og var rekinn yfir sumartímann í gamla 

kennaraskólanum við Barónsstíg (Sigurðardóttir, 1979).  

 Hugmyndafræðin um leiksvæði og umhverfi barna 

Í Barnasáttmálanum eru dregin saman atriði sem snerta réttindi barna í 

nútímasamfélagi. Annar lykill að velferð barna eru mismunandi uppeldisaðferðir eða 

það sem við skilgreinum sem hugmyndafræði um heilbrigt og gott líferni 

(Umboðsmaður barna, 2019). 
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Hluti af því að setja sig inn í hugmyndafræði fyrir börn er að skoða mikilvægi tengsla 

milli bernsku, leikja og náttúrulegs umhverfis. Þessi hugmyndafræði getur verið frá 

Rudolf Steiner (1861-1925), María Montessori (1870-1952), Friedrich Fröbel (1782-

1852), John Dewey (1859-1952)  eða Johann Heinrich Pestalozzi (1846-1827),  sem í 

grunninn byggir á þekkingu og reynslu af því að skilja þarfir barna til að leika sér og 

þroskast í náttúrulegu umhverfi. Áhrif sem þroska anda, líkama og sál barna. Á síðustu 

20 árum hefur ný hugmyndafræði eða hugtak verið áberandi í útisvæðum fyrir ýmsa 

hópa og aldursskeið og hefur verið kallað læknandi umhverfi (e. Healing Gardens). Þessi 

hugmyndafræði um umhverfi barna og þerapíu fyrir börn tengist ekki eingöngu 

leikjum, heldur einnig tengslum við ræktun, dýr og náttúru (Cooper Marcus & Barnes, 

1999).  

Það var breski landslagsarkitektinn Lady Allen of Hurtwood sem útfærði leiksvæði 

fyrir börn í London sem höfðu orðið fyrir áföllum í síðari heimstyrjöldinni. Hún hafði 

skoðað leiksvæði barna í Emdrup ævintýragarðinum í Kaupmannahöfn, sem var 

hannaður af danska landslagsarkitektinum C. Th. Sörenson (Cooper Marcus & Barnes, 

1999). Hann var einn af þremur stofnendum Danska leiksvæða sambandsins (d. Dansk 

Legeplads Selskab DLS) sem var stofnað árið 1959 (Nebelong, 2008). 

Í apríl árið 1979 stóð Félag íslenskra landslagsarkitekta (FÍLA) í samstarfi við 

Arkitektafélag Íslands (AÍ) og Félag húsgagna- og innanhúsarkitekta (FHI) fyrir 

ráðstefnunni Umhverfi barna í tilefni af ári barnsins það sama ár. En einn af 

nemendum C. Th. Sörenson var íslenski landslagsarkitektinn Reynir Vilhjálmsson sem 

var frumkvöðull hér á landi við hönnun á leiksvæðum barna og mótun umhverfis barna 

(Vilhjálmsson, Stefánsson, Ármannsson, & Sveinsdóttir, 2013).  

Í erindi Reynis kom m.a. fram að rannsóknir styddu að megin þorri yngstu barna hefði 

athafnasvæði eða leiksvæði í 100 m og í flestum tilfellum 50 m frá heimilinu 

(Vilhjálmsson, 1979). Í öðru erindi hjá Mörtu Sigurðardóttur, fóstru, var fjallað um lög 

um dagvistarheimili, en þar voru þegar komnar fram viðmiðunarreglur um að útisvæði 

skuli ekki vera minni er 20 m² á hvert barn (Sigurðardóttir, 1979).  
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 Þroskinn 

Þegar rætt er um líkamlegan þroska erum oftast átt við hreyfiþroska, en honum er skipt 

í grófhreyfingar og fínhreyfingar. En hluti af því að börnin taki út líkamlegan þroska, 

felst í því að læra skynjun og hreyfifærni, að skynja líkamann sinn, hvernig þau geta 

notað líkamann í því rými sem þau eru í, læri að skynja staðsetningu og áttir og að 

lokum að læra að tengja saman hreyfingu og tíma. Einnig er leiknum skipt í skipulagðan 

leik eða íþróttir sem er þá oftast stýrt af fullorðnum. Hinn hlutinn er frjálsi leikurinn 

þar sem börnin eru oft að leika sér innan afmarkaðrar lóðar og án aðkomu fullorðinna 

(Frost et al., 2012). 

Andlegan þroska má líka kalla vitsmunalegan þroska og þessu þroskastigi er oft skipt 

upp í hagnýtan leik, uppbyggilegan leik og táknrænan leik og að lokum leikir með 

ákveðnum leikreglum (Frost et al., 2012). 

Félagslegur þroski er kannski flóknasti hluti þroskaferlis barna. En hann snýst um að 

efla sjálfstraust einstaklings þar sem börnin fara að horfa á sig og átta sig á því að gera 

samanburð, eiga samskipti og æfa færni í að tjá sig við aðra einstaklinga (Frost et al., 

2012). 

Leikskólabörn þróa með sér allskonar tegundir sköpunar í leiknum og í frjálsa leiknum 

er þau að nýta sér alla þroskaflokkana og nýta sér vitsmuni, tungumálið, 

fínhreyfingarnar og félagsþroskann til að takast á við leikinn á hverjum degi og vera 

skapandi í athöfnum sínum (Frost et al., 2012). 
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3 Fyrri rannsóknir 

3.1 Rannsóknir á umhverfi og athöfnum barna 

Í þessum kafla er æltunin að draga saman þær rannsóknir sem hafa snúið að athöfnum 

leikskólabarna og hvaða áhrif það hefur á þroska þeirra til framtíðar.  

Einnig verða skoðaðar rannsóknir sem draga fram afhverju það er svo mikilvægt fyrir 

börn að hafa örvandi umhverfi á leikskólalóðinni og gott aðgengi að opnum 

leiksvæðum sem eru náttúruleg og bjóða upp á landslag fyrir börnin til að ná góðum 

andlegum, félagslegum og líkamlegum þroska. 

Lögð hefur verið sérstök áhersla að skoða þær rannsóknir sem hafa skoðað áhrif 

náttúrulegra leikssvæða á börn og hvað skiptir máli til að auka tækifæri leikskólabarna 

til að þroskast.  

 Virknikostakenningin 

Í seinni tíð hefur verið unnið með hugtakið virknikostir (e. affordance) sem er 

mælikvarði á eiginleika umhverfis sem bjóða börnum upp á tiltekna notkun í 

náttúrlegum aðstæðum. Það var sálfræðingurinn James J. Gibson (1979) sem setti 

fyrstur fram þessa kenningu og snýst hún um að skoða tengslin á milli 

notandans/upplifandans (barna) og umhverfisins, þ.e. hvernig upplifa eða skynja 

börnin umhverfi sitt til leikja og upplifunar. Margir rannsakendur seinni árin tengja 

rannsóknir sínar við þessa kenningu (Waters, 2018) (Gibson, 1979). 

Í þessu verkefni sem hér er lagt fram verður hugtak James J. James J. Gibson kallað 

virknikostir, sem er mælikvarði á eiginleika umhverfis til að bjóða börnum upp á 

tiltekna notkun í náttúrulegum aðstæðum og áhrif umhverfisins á þroska barna.  

Í rannsóknum Kyttä (2003) er verið að skoða virknikosti og mikilvægi þeirra til að 

skoða samspil barna og umhverfisins út frá sjónarhorni sálfræðinnar. Hugtakið 

virknikostir er einnig mikilvægt hugtak til að átta sig á líkamlegri skynjun. 

Rannsóknir Kyttä byggja á kenningum James J. Gibsons og oft er sambandi einstaklinga 

og umhverfisins út frá mimunandi virknikostum lýst á myndrænan hátt (sjá mynd 2).  
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Mynd 2. Hugtakið virknikostir – Samspil eintaklings og umhverfis (Kytta, 2003). 

Niðurstöður rannsóknanna undirstrika mikilvægi þess að börn noti eða fái í gegnum 

kennslu að nota náttúruleg svæði nærri skóla eða leikskóla, að þau komist í náttúrulegt 

umhverfi sem býður upp á ólíka virknikosti er hluti af mikilvægu þroskaferli barna. 

Gott dæmi um það eru fjölmargir náttúruskólar á Norðurlöndunum (Kytta, 2003). 

 Rannsóknir á athöfnum barna í náttúrulegu umhverfi 

Það er áberandi að þær rannsóknir sem hvað mest er litið til varðandi áhrif náttúru og 

landslags á umhverfi og þroska leikskólabarna eru helst unnar í Noregi, Svíþjóð og 

Finnlandi. Í Svíþjóð unnu Patrik Gran og samstarfsfólk hans (1997) að rannsókn þar 

sem gerður var samanburður á tveimur leikskólum í ólíku umhverfi. Fjørtoft og Sageie 

(2000) og Fjørtoft, (2001) skoða áhrif landslags, vistgerða, gróðurs og hæðarlegu (e. 

topography) á þroska og heilbrigði leikskólabarna, þar sem skoðaður var leikskóli sem 

er með aðliggjandi náttúru og landslag við leikskólann. Að lokum eru það finnskar 

rannsóknir og verkefni sem Marketta Kyttä (2003) hefur unnið með áhrif umhverfis á 

þroska barna í rannsóknum sínum og skoðað nánar hugtak James J. James J. Gibsons 

um virknikosti.  

Árið 1997 birtust niðurstöður sænsku rannsóknarinnar „Úti á leikskólanum“ (s. „Ute på 

Dagis“)  þar sem gerður var samanburður á tveimur leikskólum og athöfnum barnanna 

í útivistinni. Annar leikskólinn er í þéttbýli með lágvöxnum gróðri og með 
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hefðbundnum leikmöguleikum, en hinn leikskólinn er í smábæ staðsettur við hliðina á 

náttúrulegu svæði með háum trjám og stórum steinum þar sem lögð er áhersla á að 

börnin séu sem mest úti. Niðurstöðurnar voru sláandi og það var náttúruleikskólinn 

sem sýndi fram á minni veikindi barnanna, mun betri hreyfiþroska, meiri 

sköpunargleði í leikjum í náttúrulegu umhverfi og samskipti milli barnanna voru betri 

(Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson, & Ekman, 1997). 

Þær rannsóknir og skýrslur sem Ingunn Fjørtoft ásamt samstarfsfólki hefur unnið 

byggja m.a. á rannsókn á leikskóla í Bö í fylkinu Telemark í Noregi. Leikskólinn er 

staðsettur í jaðrinum á 7,7 ha skóglendi. Tvö megin verkefni rannsóknarinnar voru, í 

fyrsta lagi að skoða áhrif umhverfisins á leiki og upplifun barnanna og í öðru lagi að 

mæla breytingar á hreyfiþroska þeirra. Niðurstöður rannsóknanna sýna að það eru 

greinileg tengsl á milli fjölbreytilegs landslags og vistgerða og þeirra virknikosta (e. 

affordance) sem umhverfið býður börnunum upp á. Virknikostir eru mælikvarði á 

eiginleika umhverfis til að bjóða börnum upp á tiltekna notkun í náttúrulegum 

aðstæðum. Auk þess sem þetta umhverfi hefur mjög góð áhrif á hreyfiþroska 

leikskólabarnanna. Mælingar á hreyfigetu barnanna sýndu greinilegan mun á börnum 

sem notuðu skóglendi sem leiksvæði, og þeirra sem eru á hefðbundinni leikskólalóð. 

Það koma einnig fram skýr tengls á milli fjölbreytileika landslags og hlutverk leiksins á 

þroska barnanna (Fjortoft, 2001).  

Í fyrri rannsóknarniðurstöðum hjá Fjørtoft og Sageie (2000) er fjallað um náttúrulegt 

leiklandslag, virknikosti og áhrif á börnin og að lokum eru settar fram leiðbeiningar um 

mikilvægi þess að við gerð skipulagsáætlana séu þarfir barnanna fyrir fjölbreytt og 

örvandi leikumhverfi virtar (Fjortoft & Sageie, 2000).  

Í umræðum um skipulagsáætlanir telja Fjørtoft og Sageie að við útfærslur á 

leiksvæðum hafi of rík áhersla verið á þrjár meginástæður fyrir skipulagi og 

staðsetningu leiksvæða í skipulagsáætlunum. Í fyrsta lagi fjarlægð frá íbúðarsvæðum, í 

öðru lagi stærð leiksvæða og í þriðja lagi örugg aðkoma að leiksvæðunum. Leiksvæði 

sem uppfylla best öryggiskröfurnar eru á sama tíma þau leiksvæði sem hafa minnstu 

áskoranirnar og virknikosti umhverfisins fyrir börnin (Fjortoft & Sageie, 2000).  
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Þau telja að við gerð skipulagsáætlana þurfi að skoða nýjar áherslur og leiðir til að 

tryggja leiksvæði sem hafa þau gæði í landslagi, náttúrufari og hæðarlegu sem kallar 

fram virknikosti og áskoranir fyrir börn. Í framtíðinni er nauðsynlegt að áætlanagerð 

og stjórnun við skipulag og útfærslur á leiksvæðum barna horfi til fjölbreytileika í 

landslagi, virkniskosta umhverfisins, áskorana og öryggis, aðgengis og ólíkra 

viðnámseiginleika yfirborðs til að tryggja fjölbreytilegt og örvandi leikumhverfi fyrir 

börnin. Rannsóknin stóð yfir í of stuttan tíma til að hægt væri að átta sig á hvaða áhrif 

leikur barnanna hefur á landslagið og vistkerfið yfir lengri tíma (Fjortoft & Sageie, 

2000).  

Niðurstöður Fjørtoft og Sageie sýna sterk tengsl milli uppbyggingar landslags og 

notkun til leikja. Ólíkar landslagsgerðir hafa mismunandi virknikosti og draga fram 

ólíka og sérstaka möguleika til leikja. Börnin nýta sér þessa virknikosti í umhverfinu og 

aðlaga leikinn að aðstæðunum (Fjortoft & Sageie, 2000).  

 Öryggi leiksvæða og áhættuleikir 

Það er mikilvægt að tryggja aðstæður til leikja. Leikurinn er mikilvægur fyrir þroska 

barnanna í gegnum æskuna, hann veitir vellíðan og lífsfyllingu. Í daglegu lífi barna er 

leikurinn mikilvægur fyrir líkamlegan þroska og til að þjálfa félagslega færni, en getur 

einnig stuðlað að mikilvægum andlegum þroska og aukinnar vellíðunar þar sem 

heppilegar aðstæður leyfa (Boverket, 2015-a). 

Öryggi leiksvæða er stór þáttur í umhverfi barna og nú er svo komið að í dag eru börn 

öruggari en nokkru sinni fyrr. Á síðari árum hefur komið meira fram í sviðsljósið ný 

hugsun varðandi áhættu og áhættuleiki umfram öryggi á leiksvæðum barna. 

Fjölmargar rannsóknir sýna að þátttaka barna í áhættuleikjum ýtir undir aukna 

hreyfingu og hefur jákvæð áhrif á hreyfiþroska barna. Börn læra af því að leika sér og 

taka áhættur í leik. Það er meira horft á hættuna, en að skoða hvaða ávinning 

áhættuleikir hafa fyrir líkamlegan styrk og hreyfiþroska barna (Sandseter, Little, Ball, 

Eager, & Brussoni, 2018).   

Sandseter (2013) setti fram niðurstöður úr rannsókn í Noregi, þar sem hún tók 116 

viðtöl við leikskólakennara. Megintilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf, 

reynslu, athuganir og venjur sérfræðinganna hjá norsku menntarannsókarnarstöðinni 
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(ECEC) varðandi áhættuleiki barna samkvæmt skilgreingingum ECEC. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að norsk börn tóku oft þátt í áhættusömum leikjum samkvæmt 

sérfræðingunum ECEC og að strákar stunda oftar áhættuleik en stelpur. Sérfræðingar 

leyfa þó almennt öllum börnum, bæði strákum og stelpum, að fá tækifæri til að taka 

þátt í jákvæðum áhættuleik í leikskólunum. Það er flest sem bendir til þess að 

skynsamlegra sé að láta börn taka áhættu í leikjum og að þau læri að umgangast 

áhættusamar aðstæður. Auknar reglur eða strangari leiðbeiningar eru ekki rétta svarið. 

Ábatinn fyrir heildina og fyrir þroska barna er meiri, en áhættan af því að fleiri börn 

gætu hugsanlega slasað sig (Sandseter, 2013). 

Í meistaraverkefni Rachel Wilkinson (2015) um áhættuleiki í leikskólum á Íslandi 

skoðaði hún viðhorf leikskólakennara til áhættuleikja. Almennt sjá þeir tækifæri og 

kosti við áhættuleik barnanna fyrir atgervi og hreyfiþroska barnanna. Jafnframt kom í 

ljós að viðhorf leikskólakennara til áhættuleikja og líka hvernig staðið er að málum í þá 

veru að hamla frekar en styðja við áhættuleik. Nokkrir kennarar telja að vegna þess 

hvað reglurnar séu strangar, hamli það frekar leik barnanna (Wilkinson, 2015). 

3.2 Samfélagslegar breytingar 

 Þroski barna, lýðheilsa og borgarvistfræði 

Í nútíma skipulagi í þéttbýli eru að sjálfsögðu að mörgu að hyggja, en í þessum kafla er 

ætlunin að draga saman það helsta sem skiptir mestu máli til að börn nái góðum 

andlegum og líkamlegum þroska. Hreyfiþroski er lykilatriði til að börn verði hraustari 

á líkama og sál, en hér verða einnig dregin fram tvö hugtök sem eru mikilvæg til að 

hægt sé að skapa gott og manneskjulegt umhverfi. Það eru lýðheilsa (e. public health) 

og borgarvistfræði (e. urban ecology) sem eru samofin upplifun þeirra sem búa í 

borgarumhverfi og þurfa að geta notið þess og haft aðgang að náttúru og landslagi í 

hversdags umhverfi sínu. Leikir barna á leikskólaaldri, þá aðallega 2-6 ára, er 

skilgreindur eftir fernskonar þroska, þ.e. í líkamlegan, vistsmunalegan, tilfinningalegan 

og félagslegan þroska (Kemple, Oh, Kenney, & Smith-Bonahue, 2016). 

 Frelsi barna 

Á einni öld hafa aðstæður og umhverfi barna í þéttbýli tekið miklum breytingum og 

fyrir því eru margar ástæður. Tækifæri barna til að fara um hverfið sitt eða næsta 
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umhverfi hafa breyst til hins verra. Tim Gill berst fyrir réttindum barna og hefur notað 

þekkingu frá eigin fjölskyldu til að setja þessar breytingar fram þannig að við skiljum 

þær.   

 

Mynd 3. Frelsi barna – Framsetning Tim Gill á breytingum á hreyfingu 8 ára barna í Sheffield á 

Englandi á 100 ára tímabili á eftirlits foreldra (Boverket, 2015-a). 

Árið 1920 fer faðir Tim Gill allt að 10 km leið gangandi 8 ára gamall til að fara að veiða. 

Á sjötta áratugnum fer Tim sjálfur 8 ára gamall án fylgdar fullorðinna 1,5 km út í skóg 

til að leika sér. Rúmum tuttugu árum síðar fer 8 ára gömul dóttir hans ein síns liðs í 

sund um 800 metra langa leið. Barnabarnið sem er einnig 8 ára á öðrum áratug 21. 

Aldar fær að fara út á enda götunnar heima hjá sér eða 300 metra.   

Þetta hefur verið þróunin víða um heim og fyrir því eru þrjá megin ástæður að mat Gill, 

en það er aukin bílaumferð, skortur á öruggum göngu- og hjólastígum og áhyggjur 

foreldra. Fyrir þau börn sem alast upp í dag er því enn mikilvægar að hafa aðgengi að 

útisvæði við leik- og grunnskóla eða í frítíma sínum til að geta hreyft sig (Boverket, 

2015-a). 

 Ný vandamál eða sóknarfæri á útisvæðum ungra barna 

Rannsóknir á menntun og útivist barna hafa verið stundaðar víða um heim og frá 1980 

hafa verið til alþjóðleg samtök rannsakenda sem sinna sérstaklega umhverfi ungra 

barna (e. early childhood). Samtökin kalla sig „The European Early Childhood Education 

Research Association (EECERA)“ eða Evrópusamtök rannsakenda á menntasviði ungra 

barna og byggja á langri hefð einstaklinga sem hafa mótað hugmyndir og 
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uppeldisaðferðir fyrir börn, en í þeim hópi eru m.a. Johann Heinrich Pestalozzi, Friedich 

Fröbel, Rudolf Steiner, Lev S. Vygotsky og Jean Piaget  (EECERA, 2019).  

Innan samtakanna eru sérstakir hópar um ákveðin málefni og einn þeirra er um útileik 

og menntun (e. Special Interest Group (SIG) Outdoor Play and Learning). Nýlega var birt 

skýrsla í rannsóknartímariti EECARA en þar fjalla höfundar um tækifæri ungra barna 

til útileikja. Höfundar ræða þær breytingar sem hafa orðið á aðstæðum barna til 

útivistar og með breyttu samfélagi og aukinni þéttbýlismyndun hafi gamla góða 

setningin „farðu út að leika“ nánast þurrkast úr í vestrænu samfélagi (Waller, 

Sandseter, Wyver, Arlemalm-Hagser, & Maynard, 2010). 

Mörg svæði sem börn léku sér á áður fyrr hafa glatast og er það að hluta til afleiðing af 

flóknu samspili lagasetningar, félagslegra, borgarhönnunarlegra, tæknilegra og 

kennslufræðilegra þátta, sem leiðir til flókinnar samsetningar á tækifærum eða 

glötuðum tækifærum. Það hefur einnig verið staðfest að miklar breytingar hafa orðið á 

útileikjum barna utan skólatíma og það stafi m.a. af breytingum sem hafa orðið í 

borgarumhverfinu sem komi í veg fyrir að þau leiki sér eða dvelji utandyra í sínu hverfi. 

Höfundarnir telja að þeir sem rannsaki og vinni með börn og útileiksvæði barna við 

leik- og grunnskóla þurfi að velta því fyrir sér, hvort það sé ekki nauðsynlegt að hugsa 

upp á nýtt, að það þurfi að hugsa aðstæður og útfærslu til að leikja og útivistar upp á 

nýtt. Skoða jafnvel aðra möguleika til að styrkja útivist barna (Waller et al., 2010). 

Karsten (2005) telur mikilvægt að taka á þessum málum og lykillinn að því sé að 

forgangsraða barnvænum útisvæðum og umhverfi barna ofar á listann í stefnumótun 

samfélagsins (Karsten, 2005). 

 Aðeins 25% bandarískra barna leika sér úti 

Rannsókn Kemple og samstarfsfólks (2016) fjallar um áhrifamátt útileikja í náttúrulegu 

umhverfi og hvernig þróunin hefur verið í Norður-Ameríku. Í samanburði við eldri 

kynslóðir eyða börn nú til dags mjög takmörkuðum tíma í leikjum utandyra og eru 

settar fram nokkrar ástæður þessrar hnignunar. Aðeins 25% bandarískra barna leika 

sér úti, útivist í skólum hefur verið minnkuð eða jafnvel verið felld niður, hátt hlutfall 

þeirra sem eru í skipulagðri frístund eða upptekin í öðru eftir skóla, vinnuálag foreldra 

við tekjuöflun eru helstu ástæðurnar fyrir þessari þróun. En fjölmargar rannsóknir í 
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Norður-Ameríku styðja þessa þróun og ástæður þess að útvist barna hefur minnkað 

(Kemple et al., 2016). 

Það kemur skýrt fram í rannsókninni að náttúrulegt umhverfi eða landslag í útivist 

barna hefur greinilegan ábata fyrir öll fjögur þroskastigin, þ.e. líkamlegan, 

tilfinningalegan, vistsmunalegan og félagslegan þroska. Auk þess hefur þetta einnig 

jákvæð áhrif á lýðheilsu barna, almenna vellíðan, aukna stjálfstjórnunarfærni (e. self-

regulation skills) og bætta athygli (Kemple et al., 2016). 

Í niðurstöðunum eru settar fram í tvær tillögur til að breyta þessari þróun. Í fyrsta lagi 

hefur komið fram að þekking og viðhorf kennara á mikilvægi útvistar í náttúrulegum 

aðstæðum skiptir máli. Því verði að efla þekkingu þeirra og færa þeim þekkingu, 

reynslu og aðstöðu til að auka útivist í kennslunni. Líka fyrir leikskólakennara, þar sem 

dæmi eru um að þeim er jafnvel ókunnugt um mikilvægi útivistarinnar. Í öðru lagi 

kemur fram að víða eru leiksvæði á eða við leikskólana ekki nógu örvandi og það vanti 

meira náttúrulegt umhverfi til að börn njóti þess ávinnings sem þau geta fengið úr 

útvistinni (Kemple et al., 2016). 

 Ný tegund bernsku 

Sú breyting sem hefur orðið á samfélagi okkar verður mjög sláandi í umfjöllun Karsten 

(2005) í rannsókn á aðstæðum barna í þremur götum í Amsterdam. Karsten heldur því 

fram að það sé komin fram „ný tegund bernsku“ þar sem börn eyða minni tíma úti en 

nokkru sinni fyrr. Þróunin verði sú að framtíðarkynslóðir barna geri sér sífellt lægri 

væntingar í lífi sínu um það hversu mikið samband þau munu hafa við náttúruna í 

framtíðinni. Hún vill skipta börnunum í rannsókninni í þrjá hópa: Útibörn, innibörn og 

börnin af „aftursætis-kynslóðinni“ (Karsten, 2005). 

Skýringin á þessu er einföld. Börnin eyða meiri tíma heima hjá sér og mest innandyra, 

oft vegna þess að foreldrarnir koma heim síðar og vilja jafnvel ekki að börnin fari út að 

leika sér. Þriðji flokkurinn eru börnin sem eru undir stöðugu eftirlit foreldranna, 

dekurkynslóð sem fá fylgd fullorðinna í allskonar viðburði eða frístund utan skólatíma 

(Karsten, 2005).   
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3.3 Nýir straumar og stefnur 

 Börnin á þakinu 

Fyrstu hugmyndir í Vínarborg og Stokkhólmi frá byrjun 4. áratugar síðust aldar um 

leikskóla á þakinu voru útfærðar til að bjarga börnunum frá umferðinni og skítugum 

götum. Næg sól, ferskt loft og birta væri upp á þakinu, en þessi hugmyndafræði var 

aflögð fyrir 1940 vegna ýmissa vandamála. Fyrst voru þessir leikskólar færðir niður á 

jarðhæðirnar og upp úr 1970 í sjálfstæðar byggingar með útisvæðum. Nú hefur þessi 

hugmynd með þakgarðana tekið sig upp með þéttingu byggðar í Svíþjóð, en 

umhverfissálfræðingurinn Maria Nordström hefur fjallað um þessa endurfæddu 

hugmynd og vísar þar í rannsóknir því til stuðnings (Nordström, 2018). 

Bergdahl (2016) fjallar um þetta í rannsóknarverkefni og þakgarða fyrir börn. En í þeim 

rannsóknum kemur m.a. fram að gróðurþekja á þakgörðunum reynist oft erfið 

viðureignar. Flækjustigið á efnivali, útfærslum, leiktækjum og yfirborðsefnum er meira 

og það hefur neikvæð áhrif á að skapa örvandi leikumhverfi fyrir börnin. Kostnaður við 

frágang er meiri. Leikskólakennararnir eru þó ánægðir að hafa börnin á afmörkuðu 

svæði og eftirlit er auðveldara. Það sem vegur þyngst eru öryggismál og það eru engin 

börn úti án eftirlits, einnig stýra öryggismálin því hvaða leikir eru leyfðir og boltaleikir 

eru sem dæmi ekki hentugir. Einnig virðast leikirnir út á þakgarðinum líkjast meira 

innileikjum. Það er niðurstaða verkefnisins að það er ekki hægt að skapa sömu 

aðstæður fyrir örvandi leikumhverfi og frjálsi leikurinn án eftirlits er nánast útilokaður 

vegna eftirlits- og öryggissjónarmiða (Bergdahl, 2016). 

Larsson & Vamborg (2017) unnu saman að lokaverkefni við Sænska 

landbúnaðarháskólann í Alnarp í Svíþjóð, þar sem notuð voru viðtöl og 

vettvangsathuganir. Í viðtölum við leikskólakennara kom skýrt fram að þeir gefa ekki 

endilega rétta mynd af því hvað sé mikilvægt út frá sjónarhorni barnsins. Takmarkanir 

á notkun og vandkvæði við að útbúa örvandi leikumhverfi. Börnin eru aldrei ein úti, 

sem er mjög takmarkandi fyrir frjálsa leikinn og sum svæði þess vegna illa nýtt. Áhrif á 

hönnun vegna kostnaðar og öryggissjónarmiða, undirbygging, rótarvandamál og flókið 

viðhald eru þættir sem hafa einnig áhrif á hönnunina (Larsson & Vamborg, 2017). 
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 Náttúruleikskólar 

Nokkur lönd í Norður-Evrópu hafa lagt áherslu á útileiki og að læra í náttúrunni og þar 

hefur Olav B. Lysklett (2018) unnið með hreyfingu og lýðheilsu og kynnt sér starf 

náttúruleikskóla í Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Þýskalandi. Það er einnig hluti af 

hefðinni í norrænu löndunum að veita börnum frelsi og tækifæri til að leika sér í 

náttúrunni og upplifa náttúrulegt umhverfi (Norðdahl, Einarsdóttir, & Óskarsdóttir, 

2018). 

Það er ljóst að náttúran er lykilatriði í starfsemi náttúruleikskóla. Bæði 

virknikostakenning James J. Gibson (1979) og rannsóknir frá Heft (1998), Fjørtoft 

(2001) og Kyttä (2003) undirstrika að náttúrulegt umhverfi barna kallar fram fleiri 

áskoranir fyrir líkamlegt atgervi og hreyfiþroska, heldur en hefðbundin leikskólalóð. 

Fjöldi annarra rannsókna sýna fram á greinilegan mun á hreyfþroska barna í 

leikumhverfi sem býður upp á fjölbreyttni í virknikostum heldur en leiksvæði sem hafa 

takmörkuð gæði. Rannsóknir frá Grahn et al. (1997) og Fjørtoft & Sageie (2000) sýna 

fram á þetta og staðfesta þennan mun. Í umfjöllun Heft (1988) kemur fram að hann telji 

að hönnuðir útileiksvæða verði að horfa meira til notkunar og notagildis út frá 

virknikostum fremur en að fylgja fyrirskriftum og hanna leiksvæðin út frá sjónarhorni 

formsins (Heft, 1988). 

Í samantekt Lysklett (2018) kemur fram að starfsfólk náttúruleikskóla telur að þetta 

umhverfi hafi góð áhrif á hreyfiþroska leikskólabarna, þá telur Lysklett að takmarkaður 

fjöldi rannsókna sé ekki fullnægjandi sönnun þess að náttúruleikskólar séu betri en 

hefðbundnir leikskólar. Það vanti langtímarannsóknir á áhrifum náttúru á þroska og 

lýðheilsu leikskólabarna (Norðdahl et al., 2018). 

Á Íslandi er ekki hefð fyrir náttúruskólum, en aðalnámsskrá leikskóla dregur fram 

mikilvægi náttúrulegs umhverfis á leikskólum. Með rekstri Náttúruskóla Reykjavíkur 

var lagður grunnur að vinnuaðferð til að tengja rótgróna leik- og grunnskóla við 

náttúruleg svæði í nærumhverfinu. Áhugi á notkun slíkra svæða jókst á árunum 2006 

til 2012. Reynslan af Náttúruskóla Reykjavíkur hafi sýnt að það er áhugi á því að efla 

útivist í náttúrulegu umhverfi og útikennslu í leik- og grunnskólum (Norðdahl et al., 

2018) (Óladóttir, 2012). 
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Sú þróun sem hefur orðið í umhverfi leikskóla með þéttingu byggðar, þar sem þrengir 

að lóðunum og opin svæði eru notuð meira sem hluti af leikskólastarfinu, þarf að koma 

til markvisst átak í að efla þjálfun kennara, fræðslu og þjáfun kennara í að vinna með 

börnin á opnum ógirtum náttúrusvæðum (Óladóttir, 2019). 

 Náttúruleikskóli í Björnslundi 

Leikskólinn Rauðhóll í Norðlingarholt í Reykjavík hefur verið með hluta af starfinu í 

gömlum trjálundi sem er í um 300 metra fjarlægð frá aðalbyggingu leikskólans og árið 

2008 var reistur þar reist 137 m² útideildarhús. Á 10 ára afmæli Björnslundar sem er 

skógarlundur sem Leikskólinn Rauðhóll hefur sem náttúruleiksvæði, var gestum og 

velunnurum svæðisins boðið á afmælishátíð. Í viðtali við Guðrúnu Sólveigu 

leikskólastjóra á Rauðhóli af því tilefni var rætt um stöðu leikskólans í samanburði við 

náttúruleikskólana á Norðurlöndunum. Rauðhól með Björnslundi er klárlega hægt að 

skilgreina með náttúruskólunum eins og þeir starfa, en byggingin sjálf í lundinum er þó 

vandaðari en það sem þekkist á hinum Norðurlöndunum.  

 

Mynd 4. Náttúruleiksvæði í Björnslundi – Skipulag svæðisins með mismunandi skógarlundum og 

opnunum sem bjóða upp á ólíka virknikost og er dæmi um nærsvæði leikskóla í Reykjavík (Teiknistofan 

Storð, 2013). 

Ástandið á skóginun eftir áratug er þó þannig að svæðið er komið að þolmörkum 

varðandi slit og álag. Það þarf að byrja að huga að viðhaldi til að skógurinn geti þjónað 

tilgangi sínum sem náttúruleiksvæð (Vignisdóttir, 2019). Umhverfið og útideildarhúsið 

í Björnslundi er mjög áþekkt þeim aðstæðum sem koma fram í rannsóknarverkefni 

Fjortoft og Sageie í Noregi og væri áhugavert að sjá þá rannskókn yfirfærða á 
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Björnslund í framtíðinni (Vignisdóttir, 2019). Það koma fram ábendingar í 

niðurstöðum Fjortoft og Sageie um að mikilvægt sé að framkvæma langtímarannsókn 

á álag náttúrusvæðum þar sem börn eru að leik (Fjortoft & Sageie, 2000).  
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4 Rannsókn 

4.1 Leikskólastefnur og útivist 

Í þessari rannsókn voru skoðaðir leikskólar sem starfa eftir mismunandi 

leikskólastefnum eða í anda hugmyndafræði Rudolf Steiner (1861-1925), Emilia 

Reggio Emilia. Einnig eru leikskólar á Íslandi sem hafa sett af stað sína eigin 

hugmyndafræði eins og Hjallastefnan og Heilsuleikskólinn. Þegar kemur að lóðum 

þessara leikskóla, þá eru nánast allar leikskólalóðirnar eins útfærðar, alveg óháð þeirri 

eigin stefnu eða þörfum (Gunnlaugsson, 2009).  Einnig eru dæmi um að lóðirnar við 

þessa leikskóla eru litlar og illa farnar vegna mikils álags. En hvernig eru þessir 

leikskólar að takast á við útvist og leiki barna og hvernig er hægt að nýta útisvæðin í 

anda þeirrar hugmyndafræði sem þeir starfa eftir? 

 Markmið og aðferðarfræði  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða mismunandi leikskólastefnur á Íslandi og velta 

fyrir sér ólíkum áherslum þeirra í útivist leikskólabarna. Við rannsóknina var notast 

við þátttökuviðtöl og voru viðmælendur valdir af kostgæfni til þessi að ná eins breiðu 

sjónarhorni og mögulegt var. Um er að ræða hefðbundin viðtöl sem byggja á 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. Tekin voru samtals 5 viðtöl sem voru hljóðrituð, 

síðan afrituð í heild sinni, en að lokum voru viðtölin greind og flokkuð. Rætt var við 

umsjónarmenn og leikskólastjóra á leikskólum á Íslandi sem starfa eftir ólíkum 

leikskólastefnum (Gunnlaugsson, 2009). 

Í upphafi var settur upp ákveðinn viðtalsrammi og leitast við að fá svör við því hvað sé 

mikilvægt til að ná að fylgja eftir hugmyndafræðinni og efla félags- og hreyfiþroska 

barnanna á leikskólanum. 

Settar voru fram þrjá rannsóknarspuringar: 

• Hvaða áhrif hefur ákveðin leikskólastefna á útivist leikskólabarna? 

• Hvaða þættir stuðla að aukinni útvist leikskólabarna? 

• Hvernig geta staðhættir og umhverfi haft áhrif á staðsetningu á nýjum leikskóla? 
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Rætt var við fulltrúa frá Hjallastefnunni, Waldorf leikskólanum við Grundarstíg, 

Heilsuleikskólanum, Reggio Emilia leikskólanum Sæborg í Reykjavík og að lokum var 

valinn fulltrúi leikskólans Rauðhóls í Norðlingaholti sem var skilgreindur sem hinn 

„hefðbundni“ leikskóli.  

 Helstu niðurstöður 

Innihald útivistarinnar 

Við úrvinnslu viðtalanna og greiningu gagna birtust samtals 15 mismunandi þemu, sem 

voru þau síðan flokkuð í þrjú yfirþemu. Rauði þráðurinn í gögnunum og úrvinslu 

gagnanna var innihald útivistarinnar. Sjá nánar í töflu 2.  

Leikskólastefnur og útivist 
Umhverfi til útivistar Lóðarstærð 

Náttúra og landslag 
Samspil byggingar og lóðar 
Upplifun og víðsýni 
Samspil umhverfis og innihalds útivistar 
Draumalóðin 
 

Innihald útvistar Markmið og áherslur 
Umhverfið 
Listir 
Íþróttir 
Kynjaskipting 
 

Félagslegir þættir Aldur og kyn 
Hreyfiþroski 
Félagsleg tengsl 
Þroskastig og leikur 
 

 

Tafla 2. Þemaskipting rannsóknar að lokinni greiningu gagna á viðtölum um leikskólastefnu og 

útivist (Gunnlaugsson, 2009). 

Stefnur leikskólanna hafa mismunandi áherslur og útfærslur á útivistinni. Það eru ekki 

allir að gera það sama, heldur er verið að vinna á forsendum þeirra markmiða sem 

viðkomandi leikskóli hefur sett sér. Leikskólalóðir eiga því ekki allar að vera eins 

útfærðar. 

Félagslegir þættir 

Með félagslegum þáttum er verið að draga saman þá þætti sem eru mikilvægir til að 

útivistin og leikskólastarf mismunandi leikskólastefna geti náð að blómstra. Það sem 
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skiptir einnig miklu máli er að á lóðinni og utan hennar skapist ákveðnar aðstæður til 

félagstengsla, aðstæður þar sem mörg börn safnast saman og margir mismunandi leikir 

eru í gangi. Allir viðmælendur voru sammála um að hafa útisvæðin þannig að frjálsi 

leikurinn fengi að njóta sín.  Að skapa aðstæður á lóðinni sem ýta undir félagsleg tengsl, 

sem draga að sér fleiri saman í hóp og forma lóðina með hólum og hæðum þar sem 

ímyndunaraflið fær að njóta sín var talið mikilvægt. 

Flestir litu á veðrið sem tækifæri. Reggio Emilia leikskólinn hefur verið að vinna með 

veðrið sem ákveðið þema í útistarfinu og tengt það við verkefni í listköpuninni. Hjá 

Hjallastefnunni er litið á veðrið sem áskorun í útistarfinu og útivistinni. Leikskólinn 

Rauðhóll vinnur meðvitað með veðurfarið og þar er ákveðið viðhorf í gangi sem er: 

„Ekkert veður er vont, bara vondur klæðnaður“. Í Waldorfskólanum er farið út í 

öllum árstíðum og börnin kynnast vindinum, regninu og sólskininu, en þannig kynnast 

þau árstíðunum og hrynjanda þeirra.  

Á Rauðhóli hefur komið í ljós að félagsleg tengsl utan lóðarinnar eru meiri en innan 

hennar og kemur það sérstaklega fram í starfinu með sérkennslubörnin og börn með 

sérþarfir, hvernig þau blómstra frekar utanhúss eða í ferðum utan lóðarinnar. 

Umhverfi til útivistar 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða náttúru og landslag innan 

leikskólalóða og í næsta nágrenni. Allar leikskólastefnurnar er sammála um mikilvægi 

umhverfisins fyrir leikskólastarfið og útivistina. 

Gildi lóðarinnar er mest fyrir frjálsa leikinn og þá skiptir máli hvernig hún er útfærð til 

að ýta undir félagstengsl og hreyfiþroska. Gæði lóðanna er meiri ef það er náttúrulegt 

svæði innan lóðarinnar, hæðarmunur innan lóðar fyrir hlaup, klifur og aðra hreyfingu. 

Mikil fjölbreytni með skógi, stígum og skúmaskotum fyrir aðstæður til að fleiri en einn 

einstaklingur eða hópur geti verið á sama blettinum og í mörgum leikjum á sama stað.  

Af þessari litlu rannsókn má draga þann lærdóm að stefna og áherslur í leikskólastarfi 

skipta verulegu máli fyrir útivist leikskólabarna. Niðurstöður rannsóknarinnar má 

draga saman í þrjá þætti:  
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Í fyrsta lagi er æskilegt að geta verið með náttúru eða náttúrulegt svæði innan 

leikskólalóðar eftir því sem kostur er. Frjálsi leikurinn fer meira fram innan lóðar og 

fyrir yngstu börnin er það sérstaklega mikilvægt í hönnun og útfærslum að skapa sem 

besta leikmöguleika fyrir þeirra þarfir innan lóðarinnar. 

Í öðru lagi er mjög mikilvægt að vera með gott aðgengi í næsta nágrenni þar sem er 

náttúra og landslag sem er steinsnar frá leikskólanum. Eldri börnin komast meira í 

vettvangsferðir út fyrir lóðina. Staðhættir, náttúra og landslag skiptir öllu máli við val 

á leikskólalóð og til að ná að framkalla draumalóðina. Það voru flestir sammála um að 

staðsetning á jaðri byggðar skipti lykilmáli við val á nýrri staðsetningu, en með jaðri er 

meira átt við að lóðin liggi að opnu svæði eða náttúrulegu útivistarsvæði. 

Í þriðja lagi var talið æskilegt að vera með vetrarskála eða kaldan skála til ýmissa 

athafna við listsköpun, verkstæði eða greiningu á því efni sem safnað er úr t.d. fjöruferð 

eða öðrum vettvangsferðum til að upplifa eða rannsaka náttúruna eða önnur fyrirbæri. 

Í viðtölunum komu fram hugmyndir um frekari rannsóknir einkum um stærð 

leikskólalóða og staðarval leikskóla innan skipulagsáætlana sveitarfélaga 

(Gunnlaugsson, 2009). 

Þær rannsóknir sem hafa verið skoðaðar í tengslum við meistaraverkefnið styðja við 

það sem kemur fram í rannsókninni um leikskólastefnum og útivist leikskólabarna. 

Niðurstöður úr rannsókn Fjørtoft og Sageas (2000) og Grahn o.fl (1997) staðfesta  

mikilvægi þess að hafa náttúrulegt efni innan lóðarinnnar. Mikilvægi náttúrlegra 

yfirborðsefna og að það sé pláss fyrir frjálsa leikinn kemur einnig fram í fyrri 

rannsóknum og athugunum  (Malmö stad, 2011). Í rannsókninni á útivistinni kemur 

skýrt fram að leikskólarnir fara út fyrir lóðina á opin svæði og það dregur úr álagi 

leikskólalóðanna (Gunnlaugsson, 2009). 
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4.2 Athugunarsvæði  

Í ljósi þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað í Stokkhólmi og Reykjavík á síðustu árum, 

urðu þessar tvær höfuðborgir á Norðurlöndunum fyrir valin sem athugunarsvæði 

verkefnisins. Þétting byggðar hefur verið í gangi í Stokkhólmi í hart nær 20 ár og mörg 

þéttingarsvæði hafa komið til vegna breytinga á landnotkun á athafna- og 

iðnaðarsvæðum í borginni. Þétting byggðar í Reykjavík hófst með undirbúningi að 

endurskoðun aðalskipulags fyrir Reykjavík árið 2009 og með Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2010 til 2030 er lagður grunnur að þéttingu innan þáverandi borgarmarka 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

 Samanburður og tölfræði 

Fyrir Stokkhólm liggja fyrir mjög ítarleg og vönduð gögn um aðstæður á 

leikskólalóðum, rannsóknir og viðmiðanir sem lúta að umhverfi barna og sérstaklega 

að umhverfi leikskóla og kröfur um gæði leikskólalóða. 

Það kom í ljós við öflun gagna að upplýsingar og leiðbeiningar um leikskóla, hönnun og 

uppbygginu leikskólalóða, stæðarviðmið og aðrar upplýsingar eru mun takmarkaðari 

fyrir Reykjavík.  

Í tölfræðigögnum frá Nordstat, sem er samnorrænn gagnagrunnur, koma fram 

upplýsingar um íbúafjölda á Norðurlöndunum og byggja gögnin á upplýsingum frá 1. 

janúar 2018. 

• Íbúar í Stokkhólmi 949.761 

• Íbúar í Reykjavík 127.356 

Íbúasamsetning í Stokkhólmi og Reykjavík er mjög sambærileg, þó hlutfallið í 

aldurshópunum 0-4 ára og 5-9 ára sé hærra í Stokkhólmi samanborðið við aðra 

aldurshópa borgarinnar. Hlutfall barna á aldurshópnum 0-9 ára í Stokkhólmi er 12,3% 

og í Reykjavík það sama eða 12,3 %, en hlutfall yngsta hópsins eða 0-4 ára er þó hærra 

í Stokkhólmi. Gögnin byggja á tölfræðigögnum og eru frá 1. janúar 2018 (Nordstat, 

2019). 
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Mynd 5. Aldursflokkadreifing og kynjahlutfall í Reykjavík. (Nordstat, 2019). 

 

Mynd 6. Aldursflokkadreifing og kynjahlutfall í Stokkhólmi. (Nordstat, 2019). 
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Mynd 7. Fæðingar í Reykjavík 1991-2018. (Nordstat, 2019). 

Fæðingum í Reykjavík frá árinu 1991 hefur fækkað um 9,7% (Hagstofan, 2019). Ekki 

voru skoðuð gögn um hlutfall þeirra barna sem fæðast foreldrum með erlendan 

uppruna og verður að ekki gert hér frekar. En það er ljóst að það gæti verið áhugaverð 

breyta. Einnig væri áhugavert að bera saman það hlutfall í samanburði við hlutfall 

fæðinga í Stokkhólmi. Það er verður að bíða betri tíma og ekki hægt að gera allt í þessu 

meistaraverkefni. 

 Stokkhólmur - Athugunarsvæði 1 

Skoðaðar verða deiliskipulagsáætlanir í Stokkhólmi, ásamt því að safna reynslusögum 

og rýna fyrri rannsóknir og verkefni þar sem áhrif af þéttingu byggðar og útivist 

leikskólabarna verður skoðuð.  Í þessum kafla verður jafnframt fjallað um það faglega 

umhverfi og umgjörð sem samfélagið setur fyrir rekstur og stærðir virkra leiksvæða á 

leikskólum í Svíþjóð. 

Þessi hluti tengist þeir umfjöllun sem birtist í greininni „Þau fara í stríð fyrir umhverfi 

barna“ (s. De tar strid för barns utemiljö) í tímaritinu Arkitekten á vegum Sveriges 

artiteketer. Í greininni er fjallað um uppreisn fagfólks gegn neikvæðri þróun á 

aðstæðum leikskólabarna í Stokkhólmi og tengist áhyggjum þeirra af stöðu útisvæða 

leikskóla í þéttingu byggðar (Jensfelt, 2015). 
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Til samanburðar verða skoðuð nokkur deiliskipulagsverkefni í Stokkhólmi þar sem 

fagmenn hafa greint vandamál, nýtt reynsluna frá mótmælunum árið 2015 og hvernig 

brugðist hefur verið við nýrri nálgun við gerð deilskipulagsaáætlana með bættum 

vinnuaðferðum.  

4.2.2.1 Leikskólar og leikskólalóðir í Stokkhólmi 

Í september var haldinn sameiginlegur stjórnarafundur norrænu landslagsarkitekta 

félaganna í Stokkhólmi, en þetta er árlegur viðburður og annað hvert ár er haldið 

málþing eða ráðstefna. Á stjórnarfundinum héldu Emelie Brunge og Maria Engström 

kynningu á ástandi á leiksvæðum barna í borginni og með sérstaka áherslu á leiksvæði 

barna og leikskólalóðir. Kynningin tengdist uppreisn fagfólks gegn þeirri þróun sem 

væri að verða við skipulag og hönnun á leikskólum og leikskólalóðum, en þessi 

uppreisn birtist í fagblaði sænsku arkitektasamtakanna (Jensfelt, 2015). 

Daginn eftir fundinn var farið í skoðunarferð þar sem nokkur nýbyggingar- og 

þéttingarsvæði í Stokkhólmi voru skoðuð. 

Árið 2015 fengu Emelie Brunge og Maria Engström viðurkenningu frá Sveriges 

Arkitketer fyrir framkvæmd ársins, en þessi uppreisn hafði áhrif á stjórnmálmenn, 

fjárfesta í húsnæðisgeiranum og uppbyggingaraðila (Sveriges Arkitekter, 2015). 

Í erindi Brunge og Engström árið 2015 kom fram að á uppbyggingarsvæði í Stadshagen 

borgarhlutanum Kungsholmen í Stokkhólmi væru áætlanir um uppbyggingu íbúða með 

allt að 1.800 börnum og áætlað á byggja 13-14 leikskóla. Þar væru dæmi um virk 

leiksvæði við leikskólana með 2-7 m² á hvert barn. Afleiðingin af þessu er aukin notkun 

leikskólanna á nærliggjandi opnum svæðum og dæmi um það í sambærilegum 

borgarhlutum að náttúrulegt gras væri að víkja fyrir gervigrasi þar sem opnu svæðin 

væru komin vel yfir eðlileg þolmörk.  

Nokkur ný þéttingarsvæði voru nefnd í erindinu og verða skoðuð nokkur af þeim 

verkefnum sem fjallað var um í erindinu (Brunge & Engström, 2015). 

Í erindinu voru nefnd nokkur dæmi um ný þéttingarsvæði í ýmsum borgarhlutum, en 

það voru þéttingarsvæðið Annedal í borgarhlutanum Mariehäll-Bromma, 

þéttingarsvæðið Årstadal borgarhlutanum Hägerstensåsen-Liljeholmen og 
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þéttingarsvæðið Stadshagen í borgarhlutanum Kungsholmen (Brunge & Engström, 

2015). 

4.2.2.2 Umgjörð og regluverk leikskóla í Svíþjóð 

Stefnumótun fyrir byggt umhverfi er í höndum Sænsku húsnæðismálanefndarinnar (s. 

Boverket) sem er stjórnvaldsstofnun sem heyrir undir ráðuneyti atvinnu- og 

nýsköpunar og hefur það hlutverk að skoða þróun á sviði húsnæðismála, bygginga og 

skipulags. Stofnunin sinnir meðal annars málefnum sem snúa að umhverfi barna. 

Stefna þeirra er skýr og varðar 20% íbúa Svíþjóðar, sem eru börn og ungmenni. 

Stefnumótun stjórnvalda byggir á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

en þar segir að öll börn undir átján ára aldri eigi rétt á að alast upp í góðu umhverfi. 

Nýjasta stjórntæki skipulagsyfirvalda í Svíþjóð er innleiðing á áhrifagreiningu barna (s. 

Implementering av barnkonsekvensanalys IBKA) sem felur í sér að skoða á fyrstu stigum 

skipulagsvinnunnar og greina áhrif skipulags, hönnunar og stjórnunar á umhverfi 

barna. Að skoða áætlanir út frá réttindum barnsins og meta áhrifin úr frá sjónarhorni 

barnisins á félagslegt og líkamlegt nærumhverfi þess (Boverket, 2015-a). 

Staðsetning á virka leiksvæðinu verður að tryggja aðgengi fyrir börn, nemendur og 

skólastarfsmenn án hindrana og vera í beinum tengslum við leikskólabygginguna. 

Útileiksvæði fyrir frjálsan leik og útivist er hugtak sem tekur til þess svæðis sem börn 

geta notað á eigin spýtur á meðan á útivistinni stendur. Útileiksvæðið er svæði þar sem 

hægt er að leika sér og er aðgengilegt börnunum á skólatíma, en einnig að nokkru leyti 

í frítíma. Útigeymslur eða leiktækjageymslur, bíla- og reiðhjólastæði auk aðstöðu fyrir 

þjónustu eða affermingu á aðföngum eru svæði sem eru skilgreind sem óaðgengileg 

börnum og eru því ekki innifalin í virku leiksvæði barnanna (Boverket, 2015-a). 
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Mynd 8. Stokkhólmur - Athugunarsvæði 1. Yfirlitsmynd. (Everystockphoto.com, 2019).  

4.2.2.3 Deilskipulagsáætlanir í Stokkhólmi 

Í þessum kafla verða fyrst skoðuð skipulagsmál í Stokkhólmi þar sem staðsettir eru 

leikskólar og fram koma á yfirlitsmynd af Stokkhólmi. Sjá mynd 6. Skoðað verða fjögur 

svæði nærri miðborginni og rýnt í aðstæðu við samals 7 leikskóla. Sjá töflu 2. 

Nr leikskóli uppbyggingarsvæði borgarhluti fjöldi deilda fjöldi barna 

1 Sjövik Årstadal Hägerstensåsen-Liljeholmen 3 55 
2 Kajen Årstadal Hägerstensåsen-Liljeholmen 3 51 
3 Båtklubben Hendriksdalhamnen Södra Hammarbyhamnen 8 82 
4 Luna Vasastan Norrmalm 4 70 
5 Nova Vasastan Norrmalm 4 70 
6 Eden Stadshagen Kungsholmen 6 105 
7 Frojden Stadshagen Kungsholmen 4 69 

Tafla 3. Leikskólar í Stokkhólmi - athugunarsvæði 1. Taflan sýnir þá 7 leikskóla og 
leikskólalóðir sem voru skoðaðar á vettvangi 2015 og rýnt í deiliskipulagsáætlunum 
Stokkhólmsborgar 2018/2019. Upplýsingar um fjölda deilda og fjölda barna eru af 
heimasíðu Stokkhólmsborgar. (Stocholms stad, 2019). 
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Deiliskipulag og uppbygging í Årstadal. 

Årstadal svæðið er gamalt iðnaðarsvæði borgarhlutanum Hägerstensåsen-Liljeholmen 

sem hefur farið í gegnum endurskoðun á landnýtingu. Reiturinn sem var skoðaður var 

deiliskipulagður í tveimur hlutum. 

 

Mynd 9. Deiliskipulagsuppdráttur fyrir Sjövik 7 í Årstadal í borgarhlutanum Hägerstensåsen-Liljeholmen í 

Stokkhólmi. Uppdrátturinn sýnir randbyggð og nær þetta deiliskipulag til 6 hæða hfjölbýlishús og á jarðhæð 

er skilgreindur leikskóli. Á uppdrættinum er hægt að sjá ljósgut svæði með stærri punkum sem skilgreinir 

afmörkun á leikskólalóð norðan við 6 hæðar íbúðarhús (Stockholms stad, 2007a). 

Fyrri hlutinn er á vesturhluta svæðisins þar sem byggðar voru 100 íbúðir, en á jarðhæð 

var gert ráð fyrir leikskóla með sér afmörkuðu og skilgreindu útisvæði til norðurs og 

næst byggingunni er afmarkað leiksvæði fyrir leikskólann og annað garðsvæði er 

sameiginlegt með íbúum (Stocholms stad, 2007a). Í seinni hluta uppbyggingar á 

þessum reit er annað deiliskipulag sem heitir Del af Sjövik 7 og til viðbót við aðrar 

nýbyggingar á svæðinu er bætt við 120 nýjum íbúðum á 6-7 hæðum í þremur 

byggingarhlutum á skipulagssvæði sem er um 4.000 m² að stærð. Á jarðhæð er gert ráð 

fyrir leikskóla með skilgreindu útisvæði til norðurs og næst byggingunni er afmarkað 

leiksvæði fyrir leikskólann en annað garðsvæði er sameiginlegt með íbúum (Stocholms 
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stad, 2007a). Í byggingunni vestan við er leikskóli með þremur deildum á jarðhæð með 

afmörkuðu útleiksvæði (Stocholms stad, 2007a). Þessi tvö svæði liggja saman og 

mynda randbyggð með sameiginlegum garði. Leikskólarnir heita Sjövik og Kajen á 

leikskólunum eru samtals 106 börn.  Sjá einnig myndir 10, 11a, 11b, 12a og 12b. 

(Stocholms stad, 2007a). 

 

Mynd 10. Leikskólarnir Kajen og Sjövik í Årstadal í borgarhlutanum Hägerstensåsen-Liljeholmen í 

Stokkhólmi. Svarta merkið sýnir staðsetningu leikskólanna í randbyggð. 

  
Mynd 11 a og 11 b. Útileiksvæði leikskólans Sjövik  í Stokkhólmi (Gunnlaugsson, H.G. 2015). Myndirnar eru 

af útleiksvæði við leikskólann og á mynd 9 má sjá deiliskipulagsuppdrátt svæðisins. Lóðin er norðan við 

húsið og hér mjög sjaldan sól á lóðinni. 
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Mynd 12 a og 12 b. Leiksvæði leikskólana Sjövik og Kajen í Stokkhólmi (Gunnlaugsson, H.G. 2015).  

Mynd 12 a er af útleiksvæði við leikskólann Sjövik og á mynd 9 má sjá deiliskipulagsuppdrátt svæðisins. 

Lóðin er norðan við húsið og hér mjög sjaldan sól á lóðinni. Mynd 12 b er af útileiksvæði við leikskólann 

Kajen og það er takmörkuð sól sem nær inn á þetta leiksvæði. 

 

Deiliskipulag og uppbygging í Hendriksdalhamnen. 

Deiliskipulagið Hendriksdalhamnen er í borgarhlutanum Södra Hammarbyhamnen í 

Stokkhólmi og skipulagssvæðið er 18 ha að stærð og möguleiki á að byggja 880 íbúðir. 

Leikskóli er skilgreindur í deiliskipulaginu fyrir samtals 4 deildir og liggja byggingarnar 

nyrst á skipulagssvæðinu, en með 6.000 m² opnu leiksvæði sem heitir Anders Franzéns 

park sunnan við Hendriksdalfjallið og með húsagötu á milli. Á skipulagsuppdrætti er 

ekki afmarkað sérstakt svæði sem tilheyrir leikskólanum, en gera má ráð fyrir 

einhverju svæði næst húsinu sem er afgirt (Hendriksdalhamnen, 2006) (Stocholms 

stad, 2019).  
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Mynd 13. Leikskólinn Båtklubben í Stokkhólmi í Hendriksdalhamnen í borgarhlutanum Hägerstensåsen-

Liljeholmen. Svarta merkið sýnir staðsetningu leikskólanna og græna svæðið norða við húsagötuna er opna 

leiksvæðið Anders Franzéns park.  

Árið 2011 voru reknir tveir leikskólar við Båtklubbsgatan með samtals 82 börnum í 

húsnæði á 2. hæð og er hann staðsettur í byggingu innan um íbúðarhúsnæði. Samtals 

eru 6 deildir í aðskildum byggingum fyrir 1-3 ára og 4-6 ára í hvorri byggingu. Þetta er 

því breyting frá upphaflegu deiliskipulagi og búið bæta við 2 deildum. Inngangssvæði 

leikskólans eru lítil afgirt svæði sem eru um 20 m² að stærð.  Aðal leiksvæðið 

leikskólans er á almennu leiksvæði 50m frá leikskólabyggingunni og þarf að fara yfir 

íbúagötu til að komast þangað með leikskólabörn sem eru allt niður 1 árs gömul börn 

(Bjarnadóttir, 2019). 

Í tengslum við skipulag heildarsvæðisins í borgarhlutanum Hammerby-Sjöstad var 

unnin áhrifagreining barna, þar er hreinlega gert ráð fyrir því að garðurinn hinumegin 

við götuna þjóni leikskólanum (Landskabslaget AB, 2013). 

Deiliskipulag og uppbygging í Stadshagen. 

Deiliskipulagið Kojan mm liggur í norðvestur borgarhlutanum Stadshagen og þarf hafa 

verið byggðar 1.200 nýjar íbúðir. Þar eru tveir nýlegir leikskólar með 4 deildum hvor 

sem eru staðsettir í íbúðarbyggingum og liggja að garðinum Nelly Sachs Park. 

Leikskólinn Fröjden er norðan við garðinn og stendur við Nordesnflychtsvägen og 

leikskólinn Eden stendur við Pär Lagerkvist gata. Á norðurhluta deilskipulagsins liggur 
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strandlengjugarðurinn Hornsbergsparken og í um 500 metra fjarlægð er garður í 

Kristineberg. Leikskólarnir eru með afgirt leiksvæði í garðinum sem þeir nýta, en aðrir 

íbúar hafa einnig aðgang að þessu sama svæði (Stocholms stad, 2019). 

 

Mynd 14. Leikskólarnir Eden og Frojden í Stadshagen í borgarhlutanum Kungsholmen. Svarta merkið sýnir 

staðsetningu leikskólanna og græna svæðið norðaustan við er afgirta leiksvæðið Nelly Sachs Park. 

 

Deiliskipulag og uppbygging í Vasastaden. 

Í hverfinu í heild er áætlað að hægt verði að byggja leikskóla á jarðhæðum og að til 

ársins 2019 verði komar 3 deildir á skipulagssvæðinu. Í áhrifagreiningu barna fyrir 

hverfið er áætlað að það verði mikið framboð af leiksvæðum á opnum svæðum í 

hverfinu, en norðan við byggðina er fyrirhugað að byggja yfir gatnakerfið og þá 

verður til stór garður sem er kallaður Norrtullsparken (Stockholm stad, 2011a) 

(Stocholms stad, 2019). 
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Mynd 15. Leikskólarnir Luna og Nova í Vasastan í borgarhlutanum Norrmalm. Svarta merkið sýnir 

staðsetningu leikskólanna og norðan við svæðið er Norra Länken sem verður yfirbyggt svæði og garður. 

4.2.2.4 Nýir straumar og stefnur í Svíþjóð 

Á málþingi um borgarlandslag á vegum FÍLA 30. apríl 2015 var landslagsarktitektinn 

Lisa Klingwall með erindi þar sem hún fjallaði um hvernig Stokkhólmsborg væri að 

hefja vinnu við að innleiða ákvæði barnasáttmálans inn í borgarhönnun og 

skipulagsmál. Árið 2014 settu borgaryfirvöld í Stokkhólmi á laggirnar þverfaglegan 

vinnuhóp, Borgin í augnhæð, til að tryggja að ákvæði í barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna um að réttindi barna verði virkjuð í því ferli að móta framtíðarborgina 

Stokkhólm og var þessi vinna þá í undirbúningferli (Klingwall, 2015). 

Frá árinu 2017 hefur Stokkhólmsborg unnið samkvæmt útfærðri áætlun hvernig eigi 

að takast á við það að tryggja réttindi barna í nýjum borgarhverfum. Nú er unnið með 

innleiðingu á áhrifagreiningu barna á nærumhverfi barna (s. Implementering av barn-

konsikvensanalyse IBKA) við gerð skipulagsáætlana, þar sem unnið er með 

þverfaglegum áherslum til að gera umhverfi barna í borgarumhverfi sem best og 

tryggja réttindi barnsins samkvæmt Barnasáttmálunum.  Í þessari innleiðingu eru 

skilgreindir 4 verkþættir í vinnuferlinu:  

1. Frumumræða og skráning 

2. Mótun tillagna 
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3. Mat á áhrifum endanlegrar tillögu 

4. Greining og viðbragðsáætlun á innleiðingunni 

(Stockholm stad, 2018) 

4.2.2.5 Er pláss fyrir börn í framtíðarborginni? 

Á málþingi í Stokkhólmi í mars 2019 um aðstæður barna í framtíðarborginni og var 

saman kominn þverfaglegur hópur sérfræðinga og fagfólks að ræða um umhverfi barna 

og stöðu barna í sænskum borgum (Arkdes, 2019) . 

Í erindi hjá Elin Olsons (2019) skrifstofustjóra í Viðskipta- og byggingaráðuneyti 

Svíþjóðar kom fram í umfjöllun hennar og heiti erindis hennar að fjárfesting í góðu 

umhverfi barna er fjárfesting í framtíðinni. Til að ná þeim markmiðum að bæta 

umhverfi barnanna í framtíðarinni þarf að skoða innviði samfélagsins og vistkerfið. 

Árið 2018 samþykkti sænska þingið nýjar stefnu (s. Gestaltad livsmiljö) og  er 

verkefninu ætlað að nýta arkitektúr og hönnun til að skapa betra samfélag fyrir okkur 

öll  (Olsons, 2019) (Boverket, 2019). 

Árið 2020 taka gildi lög í Svíþjóð þar sem barnasáttmálinn verður innleiddur með 

formlegum hætt inn sænska löggjöf og kom þetta m.a. fram í erindi frá starfsmanni 

Umboðsmanns barna í Svíþjóð. Á ráðstefnunni kom fram í máli Kenneth Ljung frá 

Umboðsmanni barna í Svíþjóð, að með innleiðingu Barnasáttmálans í sænskri löggjöf 

muni það hafa áhrif á aðrar reglur (Ljung, 2019).  

Landlagsarkitektinn Emelie Brunge fjallaði aftur fjórum árum síðar um stöðu mál og 

kom einnig inn á það hvað hafi breyst. Erindi hennar hét „Þétt og flott – að byggja borg 

fyrir alla íbúa“ (s. Taett och komplett – att bygga stad för alla dess invånare.). Fram kom 

m.a. fram að sumt hafi ekkert breyst frá árinu 2015 og máli sínu til suðning sýndi hún 

nýlega mynd að útileiksvæði barna við tvo leikskóla á nýju uppbyggingarsvæði í 

Vasastan í borgarhlutanum Norrmalm í Stokkhólmi. Sjá mynd 13. (Brunge, 2019). 
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Mynd 16. Inngarður og leikskólalóð fyrir Leikskólana Luna og Nova í Vasastan í borgarhlutanun Norrmalm  

í Stokkhólmi. (Heimild: Elisabeth Edsjö, 2019). 
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En í öðru verkefni á þéttingarsvæðinu Skärholmsdalen í borgarhlutanum Skärholmen 

í Stokkhólmi hafi verið unnið með nýjar áherslur og þar sem unnið var m.a. með 

innleiðingu á áhrifagreiningu barna. Í því verkefni var unnið með viðmiðin 30 m² af 

útileiksvæði á hvert leikskólabarn. Nánari umfjöllun í kafla 6.2.7. (Brunge, 2019). 

4.2.2.6 Áherslubreytingar í deiliskipulagsáætlunum 

Í nýlegu skipulagsverkefni í hverfinu Stora Sköndal í Stokkhólmi krafðist borgin þess 

að afloknu fyrirskrifuðu samráðsferli, að skipulagsráðgjafar yfirfari fyrirliggjandi 

skipulagsáætlun út frá innleiðingu á áhrifagreiningu barna, en þetta kom fram hjá 

Emily Wade (munnleg heimild, 21. mars 2019) landslagsarkitekt hjá Landskapslaget 

AB í Stokkhólmi (Wade, 2019). Þessi hugmyndafræði byggir á þeirri vinnu sem búið er 

vinna að frá árinu 2017 undir vinnuheitinu “Borgin í augnhæð” og var fjallað um í kafla 

4.4.2.4. (Klingwall, 2015) (Stockholm stad, 2018). 

4.2.2.7 Innleiðing áhrifagreiningar barna í Stora Sköndal 

Skipulagsráðgjafinn Landskabslaget AB vann greiningu í samræmi við innleiðingu á 

áhrifagreiningu barna hjá Stokkhólmsborg. En borgin hefur sett sér markmið í stefnu 

sem kölluð er Framtíðarsýn 2040 – Stokkhólmur fyrir alla (s. Vision 2040 – Ett 

Stockholm för alla) og með henni er lagður grunnur að því að virða réttindi barnsins í 

samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.  Í greiningu komu fram óskir um að 

fá meira krefjandi leikumhverfi og sérhæfðari hönnun leiksvæða sem styrkja 

grófhreyfingar og hreyfiþroska barna á opnum svæðum í Stora Sköndal 

(Landskabslaget AB, 2019). 

Í tillögu áhrifagreiningarinnar kemur fram að samkvæmt leiðbeiningum sænsku hús-

næðismálanefndarinnar (s. Boverket) skal miða við að útileiksvæði séu 40 m²/barn á 

leikskólalóðum og 30 m²/barn á skólalóðum. Heildarstærð virkra leiksvæða skal ekki 

vera minna en 3.000 m² á skipulagssvæðinu. Í skipulagsáætluninni fyrir Stora Sköndal 

er miðað við að stærðir útileiksvæða við leikskóla skuli vera 20 m²/barn og við skóla 

skuli vera 10 m²/barn. Á níu af þeim 10 fyrirhuguðu leikskólum hverfisins er virka 

leiksvæðið undir 3.000 m² viðmiðunarstærðinni. Áhættan við að vera með of lítil virk 

útileiksvæði er sú, að börn fá ekki nægjanlegt pláss fyrir mismunandi og ólíkar tegundir 
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útileikja. Ef leiksvæðin eru nógu stór, ýtir það undir hugmyndaríkari og fjölbreyttari 

leiki hjá börnunum  (Landskabslaget AB, 2019). 

Til samanburðar við þau deiliskipulagsverkefni sem skoðuð voru árið 2015, verða 

skoðuð tvö nýleg verkefni þar sem vinnuferlið við deiliskipulagsgerðina hefur tekið 

breytingum. Stokkhólmsborg hefur dregið áhrifagreiningu barna sterkar inn í 

verkefnin og vegna þess að þeir sem gagnrýndu ástandið árið 2015 hafa komið að 

nýjum verkefnum. Skoðuð verða hverfin eða uppbyggingarsvæðin Skärholmsdalen 

sem er hluti af borgarhlutanum Skärholmen í vestanverðum Stokkhólmi og Stora 

Sköndal í borgarhlutanum Farsta í sunnanverðum Stokkhólmi. Bæði þessi hverfi eru 

tengd miðborginni í gegnum lestakerfi borgarinnar (s. tunnelbana) (Landskabslaget 

AB, 2019). 

Nr leikskóli hverfi fjöldi deilda fjöldi barna 

8 Ekholmsvågen Skärholmen 3 48 
9 Åventyret Stora-Sköndal 2 32 

Tafla 3.  Leikskólar í Stokkhólmi - athugunarsvæði 1. Taflan sýnir þau tvö 
skipulagsverkefni þar sem nýjar áherslu og áhrifagreining barna hefur verið tekinn inn 
í skipulagsferlið og þær deiliskipulagsáætlanir Stokkhólmsborgar sem voru skoðar 
(Stocholms stad, 2019). 

4.2.2.8 Deiliskipulag og uppbygging í Skärholmsdalen. 

Skipulagssvæðið er 145.000 m² eða 14,5 ha og liggur í norðvestur borgarhlutanum 

Skärholmen með góðri tengingu við lestarstöð hverfisins og norðaustan við er 

náttúruverndarsvæði og skóglendi. Innan skipulagssvæðisins er einn leikskóli og tveir 

grunnskólar eru í nágrenninu. Á vinnslustigi tillögunnar voru unnin tvö 

samráðsverkefni með íbúum, „besta svæði“ og „áhrifagreining barna“ (Stocholms_stad, 

2019). 
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Mynd 17. Leikskólinn Ekholmsvägen  í Stokkhólmi 

Tillaga að uppbyggingu svæðisins gerir ráð fyrir að bæta við 2 nýjum leikskólum og 

íbúarhúsnæði í 2-9 hæða byggingum. Byggt verði við leikskóla á Ekholmshöjden með 

1-2 hæðum og verði með 3 deildum, með möguleika á að stækka útleiksvæðið sem er 

með 30 m² á hvert barn. Hinir nýju skólarnir eru við Vårholmsbackarna með 6-8 

deildum á 2-3 hæðum og með útleiksvæði í 30 m² á hvert barn miðað við 6 deildir og 

leikskóli sem er sambyggður íbúðarhúsi við Skärholmsvägen með 4 deildum og með 

útleiksvæði sem er 30 m² á hvert barn. Allir leikskólarnir liggja við jaðar opinna grænna 

svæða (Stockholms stad, 2017a) (Stocholms_stad, 2019). 

 

Mynd 18. Tillaga að skipulagi Skärholmsdalen í Stokkhólmi (Nyrens, 2019), 
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4.2.2.9 Deiliskipulag og uppbygging í Stora-Sköndal 

Skipulagssvæðið í heild sinni er 100 ha og af því eru um 26 ha vatn og svæðið tilheyrir 

Stora-Sköndal stofnuninni, en hún mun halda eftir tilteknum svæðum en afhenda 

önnur borginni. Fyrstu áform eru að byggja á þessu svæði 4-6.000 íbúðir, sem kallar á 

leik- og grunnskóla, auk samgöngukerfis sem getur þjónað byggðinni. Í áhrifagreiningu 

barna fyrir verkefnið, kom fram að það er áætlað að reisa 10 nýja leikskóla á 

skipulagssvæðinu, en nánar má sjá umfjöllun í kafla 4.4.2.7 um innleiðingu á 

áhrifagreiningu barna í Stokkhólmi (Stockholms stad, 2019). 

 

Mynd 19. Leikskólinn Åventyret  í Stokkhólmi 

  



   

 

52 

 Reykjavík - Athugunarsvæði 2 

Fyrst verða skoðaðar skipulagsáætlanir á öllum skipulagsstigum og rýnt í umfjöllun 

þeirra um börn og Barnasáttmálann. Skoðaðar verða deiliskipulagsáætlanir fyrir 

þéttingarsvæði í Reykjavík og hvernig leikskólalóðir og nærumhverfi leikskóla eru 

skilgreindar í þeim. Skoðuð verða þróunarsvæði í Reykjavík og sérstaklega þau svæði 

þar sem stefnt er að þéttingu byggðar með þeirri samfélagsþjónustu sem nær til barna 

á leikskólaaldri.  

 

Mynd 20. Reykjavík - Athugunarsvæði 2. Yfirlitsmynd (Reykjavíkurborg, 2014). 

Jafnframt verður skoðað hvaða gögn frá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar eru 

lögð til grundvallar við greiningu nýrra hverfa og áætlanir um þörfina fyrir 

leikskólapláss í Reykjavík. 

4.2.3.1 Skipulagsáætlanir á Íslandi 

Skipulagsstigin á Íslandi eru þrjú og er ætlunin að skoða þau með hliðsjón af umfjöllun 

um börn og umhverfi þeirra. Megináherslan verður þó á stöðu barna í 

deiliskipulagsáætlunum og að skoða þróunarsvæðin sem eru skilgreind í Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2030 og þar sem gert er ráð fyrir uppbyggingu leikskóla á 

þéttingarsvæðum aðalskipulagsins. 
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4.2.3.2 Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Landsskipulagsstefna er samræmd stefna ríkisins sem skipulagsmál á landsvísu. Það er 

hlutverk umhverfisráðherra að leggja hana til samþykktar á Alþingi, en 

Skipulagsstofnunar hefur tekið að sér að vinna landsskipulagsstefnu sem eru áherslur 

ríkisins um skipulagsmál og almenn sjónarmið til leiðbeiningar fyrir sveitarfélög. Í 

Landsskipulagsstefnu 2015-2026 er kafli sem fjallar um þróun þéttbýlis og 

fyrirkomulag byggðar þar sem lögð er áhersla á aukin gæði í byggðu umhverfi. Í 

landsskipulagsstefnunni er engin umfjöllun um börn eða umhverfi barna, en fjallað um 

lífsgæði og daglegt umhverfi fólks í byggðu umhverfi (Skipulagsstofnun, 2016). 

4.2.3.3 Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2040 

Í greinargerð skipulagsins er engin sérstök umfjöllun um börn eða umhverfi barna, en 

aðeins rætt um þróun eftirspurnar eftir húsnæði og að heimilum án barna muni fjölga 

á skipulagstímanum. Áætlað er að íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgi um 70.000 og 

aðeins 21% af þeirri fjölgun verði í aldurshópnum 20 ára og yngri (Samtök 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). 

Skipaður var sérstakur faghópur um byggðaþróun til að skoða framtíðarhorfur. Við 

skoðun á fylgiriti 7 um byggðaþróun er almenn umfjöllun um þessa aldursdreifingu, en 

fáar heimildir eru þó settar fram sem styðja þá kenningu að heimilum án barna fjölgi 

og að draga muni úr eftirspurn eftir íbúðum fyrir barnafólk (Hús og skipulag ehf, 2015).  

Í vaxtarsamningi fyrir höfuðborgarsvæðið var skoðuð þróun íbúafjölda og einnig var 

gerður samanburður á íbúaþróun á Norðurlöndunum þar sem fram kemur að í 

borgarsamfélögunum er mest fjölgun í Svíþjóð og á Íslandi (Þorsteinsdóttir & Snævarr, 

2014) 

4.2.3.4 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-30  

Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2030 er sérstakur kafli sem kallast Borg fyrir fólk, en í þeim 

kafla er ekkert fjallað sérstaklega um börn. Hinsvegar er lögð áhersla á að bæta 

borgarsamfélagið og daglegt líf fólks (Reykjavíkurborg, 2014). 

„Í stað höfuðáherslu á aukið byggingarmagn og aukna afkastagetu í 

gatnakerfinu er sjónum beint að hinu smáa og fíngerða í 
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borgarumhverfinu, því sem stendur flestum borgarbúum næst í daglegu 

lífi. Með því að setja manneskjuna í öndvegi og forgangsraða í hennar 

þágu við stefnumótun til framtíðar eru stigin skref í átt til betra 

borgarsamfélags.“ (Reykjavíkurborg, 2014) ( bls. 145). 

Það hefði verið viðeigandi að daga fram áherslur sem snerta börn og að draga fram 

áherslur borgarinnar á Barnasáttmálann. Það má þó gera ráð fyrir að öll umfjöllun um 

fólk eigi einnig við um börnin í borginni.  

Orðið „börn“ kemur aldrei fyrir í texta greinargerðinni.  

Orðið „barna“ er notað í þrjú skipti. 

Það eru í samgöngukaflanum:  

„...eru götur í grennd við leiksvæði barna, leikskóla- og skólalóðir í 

hverfum borgarhlutans hannaðar með það í huga að hægja á 

umferð?“(Reykjavíkurborg, 2014) (bls. 81). 

„...eru göngu- og hjólaleiðir barna í skóla öruggar? Eru leiðir yfir götur 

merktar og öruggir stígar á leiðinni?“  (Reykjavíkurborg, 2014) (bls. 

81). 

Hugtakið „Leiksvæði barna“ 

Í eitt skipti eru notuð orðin „leiksvæði barna“ og er það í umfjöllun um miðborgina. 

„…íbúðir í miðborgarkjarna eru undanskildar kvöðum byggingar-

reglugerðar um leiksvæði barna á lóð. Hins vegar er lögð áhersla á 

nálægð við almennings leiksvæði.“ (Reykjavíkurborg, 2014) (bls. 186). 

4.2.3.5 Stefnumótun í Reykjavík 

Árið 2010 hófst vinna við gerð leiksvæðastefnu í borginni og settur var á laggirnar 

stýrihópur sem skilaði niðurstöðu sem var samþykkt árið 2012 sem Leiksvæðastefna 

Reykjavíkur. Þar er lögð áhersla á að næstu skref séu að auka samráð við notendur, 

auka fjölbreytileika leiksvæðanna og stefnan verði tekin inn í gerð hverfisskipulags 
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fyrir einstök hverfi. Ekkert er þó fjallað um stöðu leikskólalóða og mikilvægi þeirra í 

umhverfi barna (Reykjavíkurborg, 2012).  

Í byrjun febrúar 2019 hófst kynningarferli á fyrsta hverfisskipulagi borgarinnar fyrir 

borgarhluta 7 sem er Ártúnsholt, Árbær og Selás (Reykjavíkurborg, 2019a). Í tengslum 

við þá vinnu var unnið leiðbeiningarit um almenningsrými þar sem unnið var áfram 

með leiksvæðastefnuna og almenningsrýmin flokkuð enn frekar. Hinsvegar er ekkert 

fjallað um leikskólalóðir, nema þegar fjallað eru um náttúrusérkenni og minjasvæði. Þá 

kemur fram skýr stefna varðandi tengsl við skólastarf.  

„Uppbygging innviða nálægt slíkum náttúru- eða menningarminjum 

skal vera minniháttar og einskorðast við einfalda stígagerð, 

dvalarsvæði og aðstöðu vegna fræðslu, upplifunar og útikennslu fyrir 

grunn- og leikskóla.“  (Reykjavíkurborg, 2019a) (bls.14). 

Þetta er mikilvægur þáttur fyrir tengsl leikskólanna, en mikilvægt er að þessi svæði séu 

nærri leikskólalóðunum eða liggi að þeim (Reykjavíkurborg, 2018-b).  

4.2.3.6 Breytingar á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2030 

Í tengslum við deiliskipulagsvinnu fyrir Vogabyggð var gerð breyting á landnotkun sem 

nær m.a. til skilgreiningar á landnotkun fyrir samfélagsþjónustu. Í þessari breytingu er 

bætt við nýjum reit á svæði ST12 fyrir samfélagsþjónustu þar sem mögulegt er að setja 

inn leik- og grunnskóla ásamt frístundaheimili. Breytingin gerir einnig ráð fyrir að 

fjölgun íbúða úr 400 í 1.300 íbúðir, en jafnramt lögð áhersla á að leik- og grunnskólamál 

verði skoðuð í samhengi við þróun uppbyggingar austan við Elliðavog. Í minnisblaði 

með aðalskipulagsbreytingunni frá skóla- og frístundasviði er ekki talið að þörf sé á 

leikskóla í Vogahverfi til viðbótar við Brákaborg og Steinahlíð. Þar kemur einnig fram 

að stefnt sé að uppbyggingu á tveimur skólum við Elliðavog fyrir 1.-7. bekk og einum 

safnskóla fyrir 8.-10. bekk. Það er sérstaklega litið til sambærilegrar uppbyggingar í 

Dalskóla, þar sem rekinn er leikskóli samhliða grunnskólanum (Reykjavíkurborg, 

2016a).  
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4.2.3.7 Þróunarsvæði í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2030 

Á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulagsins eru samtals 104 svæði skilgreind sem 

þróunarsvæði, en af þeim eru 18 svæði sem eru áhugaverð vegna þéttingar byggðar og 

að það séu áform um uppbyggingu leikskóla eða grunnskóla á viðkomandi svæði. Í 

aðalskipulaginu er gerður greinarmunur á fastmótaðri byggð þar sem íbúðabyggð og 

umhverfi barna er nokkuð mótað og þróunarsvæðum sem eru skilgreind á mismunandi 

hátt og sum þeirra eru með áherslu á íbúðabyggð og svæði sem eiga að þjóna umhverfi 

barna. Þróunarsvæði sem gera ráð fyrir uppbyggingu á leikskólum og grunnskólum eru 

skoðuðuð sérstaklega, einkum ef það liggur fyrir samþykkt deiliskipulag sem tekur á 

þeim þáttum í landnotkun viðkomandi svæðis. Nánari upplýsingar í töflu 4. 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

Borgarhluti Nr Heiti Upplýsingar í samþykktu dsk Kjarna 
svæði 

1 Þ-1 Mýrargata-Slippasvæði-
Héðinsreitur- 
Nýlendureitur.  

Leikskóli og leiksvæði í næsta 
nágrenni. 

já 

1 Þ-4 Vísindagarðar Tengist uppbyggingu í 
Vatnsmýri. 

 

1 Þ-5 Nýi-Skerjafjörður Rammaskiplag. dsk í vinnslu. já 
2 Þ-26 Vatnsmýri Tengist uppbyggingu í 

Vatnsmýri. 
nei 

3 Þ-28 Hlíðarendi * Skoða dsk. nei 
3 Þ-29 Háskólinn í Reykjavík * Leikskóli á sameiginlegri lóð nei 
4 Þ-44 Kirkjusandur Ungbarnaleikskóli í 

sameiginlegri lóð 
já 

4 Þ-52 Vogabyggð Skoða dsk? já 
5 Þ-56 Borgarspítalareitur Skoða hvort það vanti 

leikskóla 
síðar 

6 Þ-65 Miðsvæði við Hraunberg Breiðholt – Enginn reitur sem 
er með áform um leikskóla. En 
uppbygging gæti þrengt að 
núverandi leikskóla. 

nei 

7 Þ-75/76 Ártúnsholt - 
Rafstöðvarvegur 

Árbær – Enginn reitur sem er 
með áform um leikskóla. 

nei 

8 Þ-87 Elliðaárvogur-
Ártúnshöfði.  

Áform um allt að 2 nýja 
leikskóla 

já 

8 Þ-90 Keldur Áform liggja ekki fyrir. en 
tengsl við borgarlínu möguleg. 

já 

8 Þ-91 Keldnaholt Áform liggja ekki fyrir. en 
tengsl við borgarlínu möguleg. 

já 

9 Þ-98 Úlfarsárdalur – Hverfi 1 Heildstætt skólahverfi. nei 
9 Þ-99 Leirtjörn Skoða dsk? Einn leikskóli nei 
9 Þ-100 Úlfarsárdalur – Hverfi 2 Skoða dsk? nei 

Tafla 4. Reykjavík - Athugunarsvæði 2. Þróunarsvæði í Reykjavík með áform um leik- eða 
grunnskóla. (Reykjavíkurborg, 2014). 
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Tvö þróunarsvæði hafa sérstöðu og uppbygging svæðanna er í umsjá annarra en 

Reykjavíkurborgar og því er skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar með 

takmarkaða aðkomu að ákvarðanatöku um uppbyggingu leik- og grunnskóla. Þessi 

svæði eru Hlíðarendi og Háskólinn í Reykjavík (Benediktsson, 2019). 

4.2.3.8 Deiliskipulagsáætlanir á þróunarsvæðum 

Fyrir þróunarsvæði sem skilgreind eru í aðalskipulagi hafa sum farið í samkeppnir, 

úthlutanir eða verið tekin upp í sérstöku rammaskipulagi. Í þessum kafla verða skoðuð 

þau svæði sem fram koma í töflu 6 hér að ofan, rýnt í stærðir og umhverfi leikskólanna 

og hvort það umhverfi uppfylli þær kröfur sem skilgreindar eru í lagaumhverfi 

leikskóla og kröfum samfélagsins um heilbrigði og vellíðan leikskólabarna 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

4.2.3.9 Skipulagáætlanir Reykjavíkurborgar og uppbyggingu leik- og grunnskóla 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborg hefur umsjón með áætlanagerð og metur 

þörfina fyrir uppbyggingu leikskóla í tengslum við gerð deiliskipulagsáætlana. 

Reykjavíkurborg rekur 62 leikskóla og eru samtals 5.157 börn á þeim leikskólum. En 

um 1.000 börn til viðbótar dvelja á 17 öðrum sjálfstætt starfandi leikskólum og um 500 

börn hjá dagmæðrum. Samtals eru þetta um 6.657 börn (Reykjavíkurborg, 2019c). 

Leitað var til skóla- og frístundasviðs og verkefnisstjórnar aðalskipulags varðandi 

áætlanagerð í deiliskipulagsáætlunum.  

Skóla- og frístundasvið hefur ákveðin viðmið varðandi áætlanir á fjölda leikskólabarna 

í áætlanagerð fyrir ný hverfi eða á þéttingarsvæðum. Við áætlanagerð er unnið út frá 

þeim meðaltals tölum sem eru í Reykjavík. Fyrir leikskólana er miðað við 0,15 börn á 

hverjar 1.200 íbúðir, en það skoða þarf nánar í hverju tilfelli út frá því hvernig íbúðir 

og íbúðgerðir verð í viðkomandi hverfi. Fyrir grunnskóla er miðað við 0,29 börn á 

hverjar 1.200 íbúðir. Af þeim svæðum sem eru til skoðunar í þessu verkefni, þá er skóla- 

og frístundasvið með aðkomu að þeirri áætlunargerð sem er fyrir Vesturbugt, Nýja-

Skerjaförð, Kirkjusand, Vogabyggð og Elliðaárdal-Ártúnshöfða. Á Hlíðarenda og á 

svæði Háskólans í Reykjavík er sviðið ekki hluti af því teymi sem vinnur að 

uppbyggingu leikskóla á þeim svæðum. Reykjavíkurborg mun ekki nýta sér möguleika 

á að taka þátt í uppbyggingu og rekstri á leikskóla í Vesturbugt. Á næstu árum mun 
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verða uppbygging í Vesturbugt, Nýja-Skerjafirði, Kirkjusandi, Vogahverfi og Elliðadal-

Ártúnshöfða (Benediktsson, 2019). 

Í tengslum við gerð aðalskipulags og breytingar á aðalskipulagi vinna skóla- og 

frístundasvið og verkefnisstjóri aðalskipulags saman í þeim áætlunum sem eru gerðar. 

Bak við þá vinnu eru m.a. ýmis tölfræði gögn og áætlanir um íbúaþróun. En það þarf 

líka á leggja mat á ólíkar aðstæður, félagslegan bakgrunn og hvernig uppbygging eða 

hverfi eigi að byggjast upp (Sigurðsson, 2019).  

Þær breytingar sem hafa verið gerðar á deiliskipulagi Háskólans í Reykjavík, þar sem 

gert er ráð fyrir hægt sé að byggja leikskóla í jarðhæðum og á byggingarreitum sem 

liggja með fram Nauthólsvegi, hefur ekki verið unnið í samráði við skóla- og 

frístundasvið eða verkefnisstjórn aðalskipulags Reykjavíkur (Benediktsson, 2019) 

(Sigurðsson, 2019). 

4.2.3.10 Deiliskipagsáætlanir á þróunarsvæðum - Kjarnasvæði 

Í áætlanagerð skóla- og frístundasviðs eða verkefnisstjórn aðalskipulags Reykjavíkur 

liggur fyrir að af þeim svæðum sem framkoma í töflu 6 eru á aðeins fimm svæðum 

áform um að byggja leik- og grunnskóla. Skipulagssvæðin Vesturbugt og Kirkjusandur 

gera ráð fyrir ungbarnaleikskólum eða minni leikskólaeiningum. Það eru því aðeins 3 

kjarnasvæði á þróunarsvæðum sem gera ráð fyrir uppbyggingu á leik- og grunnskólum 

(Benediktsson, 2019) (Sigurðsson, 2019). 

Þ1 – Vesturbugt  

Deiliskipulagið sem var skoðað er kallað Vesturbugt og er hluti af stærra svæði sem er 

skilgreint í aðalskipulag og er þróunarsvæði Mýrargata, Slippasvæði, Héðins- og 

Nýlendureitur. Í aðalskipulagi er skilgreind blönduð byggð á nokkrum reitum meðfram 

Mýrargötunni og gert ráð fyrir 600 íbúðum (Reykjavíkurborg, 2014). 

Á þessum reit sem heitir Vesturbugt hefur verið unnið deiliskipulag og í því er 

skilgreindur leikskóli sem hluti af byggingu, á reit 03A fyrir íbúðir, atvinnustarfsemi og 

leikskóla. Heildarstærð lóðar 2.889 m². Á hornlóð reits við hafnarbakka er gert ráð fyrir 

leikskóla annaðhvort á 1. hæð eða á tveimur hæðum með leiksvæði á þaki 4. hæðar. 

Einnig er hluti af opnu svæði við steinbæ nýttur fyrir leikskóla og óháð því hvort 
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leikskólinn verður á 1. hæð eða á efri hæðum. Kvöð er um 600 m² byggingu fyrir 

leikskóla, en það eru sérstök ákvæði um að Reykjavíkurborg geti fallið frá þeim rétti að 

nýta þessi ákvæði um leikskóla og þá geti þetta orðið 6 íbúðir til viðbótar við það sem 

hefur verið skilgreint sem íbúðir á reit 03A (Reykjavíkurborg, 2013). 

Þ-5 Nýi-Skerjafjörður 

Í aðalskipulagi er skilgreind blönduð byggð með áherslu á íbúðarhúsnæði með 600-

800 íbúðum (Reykjavíkurborg, 2014). 

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 16. maí 2018 var samþykkt tillaga að 

rammaskipulagi fyrir Nýja Skerjafjörð, þar sem gert er ráð fyrir um 1.200 nýjum 

íbúðum, nýjum skóla ásamt verslun og þjónustu. Jafnframt var samþykkt að hefja 

undirbúning að gerð deiliskipulags. Gert er ráð fyrir samþættum leik- og grunnskóla 

fyrir um 300 börn á aldrinum 1-9 ára, skólabyggingu sem eru 3.700 m² á 1-3 hæðum 

og stærð lóðar skilgreind um 9.000 m². Leiðarljósið er að staðsetja lóðina í jaðri 

byggðarinnar við grænan geira sem liggur frá suðurströndinni og tengist við grænt 

belti sem liggur að svæðinu við Norræna húsið (Reykjavíkurborg, 2019b). 

Þ-44 Kirkjusandur 

Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir verslun og þjónustu, skrifstofum og íbúðum næst 

Laugarnesvegi. Áætluð fjölgun íbúða 100-150 (Reykjavíkurborg, 2014). 

Í tengslum við úthlutanir á lóðum á Kirkjusandi var unnin forsögn að 

ungbarnaleikskóla á reit E og gert ráð fyrir að byggja hann í tengslum við aðra 

uppbyggingu á lóðinni við Hallgerðargötu 1. Í þessum leikskóla er gert ráð fyrir fjórum 

deildum með 15 börnum á deild eða samtals 60 börn. Virka leiksvæðið á lóðinni er 

skilgreint sem 480 m² útisvæði og er lóðin því miðuð við 8 m²/barn. Þessi lóð er því 

töluvert undir þeim viðmiðum sem gilda almennt í leiðbeiningum í Malmö og 

Stokkhólmi (Reykjavíkurborg, 2016b) (Reykjavíkurborg, 2017). 

Þ-52 Vogabyggð. 

Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir 400 íbúðum og skrifstofum, auk verslana og þjónustu 

(Reykjavíkurborg, 2014). 
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Þær deiliskipulagsáætlanir og aðalskipulagsbreytingar sem liggja fyrir gera ekki ráð 

fyrir leikskólum innan byggðarinnar. Gert er ráð fyrir 1.300 íbúðum í hverfinu og gert 

ráð fyrir að það geti verið um 100 börn á leikskólaaldri sem tengist Vogahverfinu. Í 

aðalskipulagsbreytingunni er gert ráð fyrir uppbyggingu á leik- og grunnskóla á opnu 

svæði við Naustvog innan við athafnasvæði Snarfara. Sá skóli gæti jafnvel orðið hluti af 

uppbyggingu austan við Elliðavoginn. Uppbygging á leikskóla á þessu opna svæði getur 

gefið möguleika á rúmgóðri leikskólalóð, en í síðri tengslum við byggðina þrátt fyrir 

nýja göngu- og hjólabrú við Vörputorg. Fyrir liggja samþykktar deiliskipulagsáætlanir 

fyrir svæði 1 og 2, en eftir eru svæði 3 og 4 sem verða með uppbyggingu í tengslum við 

borgarlínu (Reykjavíkurborg, 2017). 

Þ-87 Elliðaárvogur – Ártúnshöfði Bryggjuhverfi Vestur – Svæði 4 

Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir íbúðum, miðsvæði og svæði fyrir samfélagsþjónustu. 

Gert er ráð fyrir allt að 2.800 íbúðum og 2 skólum (Reykjavíkurborg, 2014). 

Í febrúar 2015 var efnt til hugmyndasamkeppni um rammaskipulag fyrir Elliðavog og 

Ártúnshöfða og í framhaldinu var samið við vinningshafana um vinnu rammaskipulags. 

Við uppbyggingu skóla er gert ráð fyrir einum samþættum leik- og grunnskóla og 

tveimur safnskólum (Reykjavíkurborg, 2014). Í framhaldi af samkeppninni var hafinn 

deiliskipulagsvinna og var heildarsvæðinu skipt niður í 9 svæði, en búið er að vinna 

deiliskiplag fyrir svæði 4. 

  

Mynd 21. Elliðarávogur – Ártúnshöfði. Svæðisskipting deiliskipulagsáætlana (Reykjavíkurborg, 2019a). 
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Hverfið byggir í heild sinni á randbyggð og á reit E eru 6 byggingamassar sem ramma 

inn reitinn með inngarði. Heildarstærð lóðar er 7.716 m² og innan reitsins er 

skilgreindur regngarður (fyrir blágrænar ofanvatnslausnir) með lágmarksstærð 920 

m². Í sértækum skilmálum eru ákvæði um að hluti lóðar skuli mótaður sem 

leikskólalóð.   

 

Mynd 22. Elliðarávogur – Ártúnshöfði. Hluti af skýringarmynd úr deiliskipulagi fyrir Svæði 4 og á þessu 

svæði er fyrirhugað að reisa á sameiginlegri lóð grunn- og leikskóla á Reit N og einn leikskóla reit E 

(Reykjavíkurborg, 2019a). 

 

     

Mynd 23 a og 23 b. Elliðarávogur – Ártúnshöfði (Reykjavíkurborg, 2019a). 

Mynd 23 a sýnir þrívíddarmynda af reit E og á þeim reit er skipulagður leikskóla norðan við garðinn. 

Leikskólalóðin er á suðurlóð og liggur að skilgreindu svæði fyrir regngarði fyrir söfnun á yfirborðsvatni. 

Upplýsingar um stærð lóðar og byggingar liggur ekki fyrir, en áætla má að þetta verði þriggja deilda 

leikskóli með 60 börn og um 900 m² af virku leiksvæði. Það eru 15 m² af  virku leiksvæði á hvert barn 

(Reykjavíkurborg, 2019a). 

Mynd 23 b sýnir grunn- og leikskóla með 10.446 m² lóð á reit N. Ef það verður byggður fimm deilda leikskóli 

fyrir samtals 100 leikskólabörn með 2.500 m² leiksvæðið. Það eru 25 m² af virku leiksvæði á hvert barn 

(Reykjavíkurborg, 2019a). 
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Á reit N er skilgreind grunn- og leikskólalóð. Heildarstærð lóðar er 10.446 m². Í 

skilmálum er starfsemin skilgreind sem skóli og því líkur á því að þessi reitur verði 

eingöngu fyrir grunnskóla (Reykjavíkurborg, 2014) (Reykjavíkurborg, 2019a). 

4.2.3.11 Utan áhrifasvæðis Reykjavíkurborgar 

Þróunarsvæðin við Hlíðarenda og Háskólann í Reykjavík hafa þá sérstöðu að 

Reykjavíkurborg hefur ekki beina aðkomu eða vinnur deiliskipulagsáætlanir á þessum 

svæðum.  

Þ-28 Hlíðarendi 

Í aðalskipulagi skilgreind sem blönduð byggð og gert ráð fyrir 500 íbúðum 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

Upphaflegt deiliskipulag svæðisins sem var afgreitt í borgarráði í 15. júlí 2003 gerði ráð 

fyrir að svæðinu yrði skipt upp í 16 reiti og á reit K vestarlega á skipulagssvæðinu var 

gert ráð fyrir leikskóla sem gæti rúmað þrjár deildir þar sem heimilt var að reisa 750 

m² byggingu á einni hæð á 2.955 m² lóð (Reykjavíkurborg, 2003).  

Frá þessum tíma hefur skipulag svæðisins tekið umtalsverðum breytingum. Í 

skilmálum fá 2015 kemur fram að það er heimilt að vera með leikskóla/skóla á 1. og 2. 

hæð. 

 „Á norðurhlið knatthúss, er gert ráð fyrir 4 hæða forbyggingu fyrir ýmsa starfsemi 

s.s. leikskóla/skóla á 1. og 2. hæð og íbúðahótel, t.d. fyrir námsmenn á 3. og 4. hæð. 

Auk þess er gert ráð fyrir þjónustustarfsemi og stoðsvæði fyrir skóla og knatthús 

á jarðhæð. Öll jarðhæðin (1.H) fellur undir stærð knatthúss. Leikskóli getur haft 

leiksvæði á 1. hæð og þakgarði og getur auk þess nýtt yfirbyggðan 

knattspyrnuvöllinn sem leiksvæði á köldum vetrardögum, sem tryggir betri 

nýtingu mannvirkisins.“  (Reykjavíkurborg, 2015). 

Forsendur um uppbyggingu á leikskóla frá upphaflegu deiliskipulagi hafa tekið 

verulegum breytingum. 

 

 



   

 

63 

Þ-29 Háskólinn í Reykjavík 

Í aðalskipulagi er reiturinn skilgreindur fyrir stofnanir og skrifstofur, en einnig gert ráð 

fyrir allt að 300 nemendaíbúðum (Reykjavíkurborg, 2014). Í mars 2018 lá fyrir 

deiliskipulag sem skilgreindi sameiginlega lóð við Nauthólsveg 89 fyrir íbúðarhúsnæði 

og stakstæðri byggingu fyrir 1.000 m² byggingu fyrir leikskóla á 2.000 m² lóð. Gert var 

ráð fyrir samnýtingu á útisvæðum við íbúðarhúsnæði og leikskóla (Háskólagarða HR, 

2015). 

Deiliskipulaginu hefur verið breytt og stakstæðri leikskólabyggingu verið breytt í 

þjónustubyggingu, en þó heimilt að gera ráð fyrir leikskóla þar áfram og á jarðhæðum 

annarra byggingarreita við Nauthólsveg (Háskólagarðar HR, 2018).    

4.2.3.12 Deiliskipagsáætlanir – Síðari framkvæmdir eða niðurfelling 

Af þeim 17 þróunarsvæðum sem voru skilgreind í upphafi eru 10 þeirra svæði sem 

koma inn í áætlanagerð eða þróun síðar og að hluta til hefur þegar átt sér stað 

uppbygging leik- og grunnskóla. Fjögur svæði verð skipulögð síðar, en það eru 

Vísindagarðar, Vatnsmýri, Keldur og Keldnaholt. Hin svæðin eru þegar byggð eða eru 

með leik- og grunnskóla í sama hverfi eða í aðliggjandi hverfi. Þau verða ekki skoðuð 

nánar í þessu verkefni, en gert grein fyrir stöðu þeirra og framtíðar möguleikum.  

Þ-4 Vísindagarðar 

Skipulag tekur mið af framtíðarskipulagi Vatnsmýrar og engin áform um nýtingu eða 

uppbyggingu leikskóla liggja fyrir (Reykjavíkurborg, 2014).  

Þ-26 Vatnsmýri 

Skipulag tekur mið af framtíðarskipulagi Vatnsmýrar og engin áform um nýtingu eða 

uppbyggingu leikskóla liggja fyrir (Reykjavíkurborg, 2014).  

Þ-90 Keldur 

Í aðalskipulagi er þetta skilgreint sem miðsvæði og íbúðabyggð með allt að 400 íbúðum 

sem tengjast núverandi byggð í Húsahverfi. Engin önnur  áform um nýtingu eða 

uppbyggingu leikskóla liggja fyrir (Reykjavíkurborg, 2014). 
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Þ-91 Keldnaholt 

Í aðalskipulagi er ekki gert ráð fyrir íbúðabyggð og er gert ráð fyrir að þetta 

þróunarsvæði fari í uppbyggingu að loknu núverandi skipulagstímabili. Engin önnur  

áform um nýtingu eða uppbyggingu leikskóla liggja fyrir (Reykjavíkurborg, 2014). 

Þ-98 Úlfarsárdalur – Hverfi 1 

Heildstætt skólahverfi og möguleiki á að fjölga um 300 íbúðir í hverfinu. Einn 

grunnskóli og einn leikskóli til staða í hverfinu (Reykjavíkurborg, 2014). 

Þ-99 Leirtjörn 

Í aðalskipulagi skilgreint sem blönduð byggð íbúða, samfélagsstofnana og 

atvinnustarfsemi. Einn leikskóli áætlaður og grunnskólinn í dalnum. Deiliskipulag 

svæðisins gerir ekki ráð fyrir leikskóla (Reykjavíkurborg, 2014). 

Þ-100 Úlfarsárdalur – Hverfi 2 

Blönduð byggð samkvæmt aðalskipulagi og ákvarðanir teknar í hverfisskipulagi og 

deiliskipulagi síðar. Þetta svæði liggur norðvestan við núverandi byggð í Úlfarsárdal 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir einum grunnskóla og einum leikskóla. Lóð gunnskólans 

er 27.950 m² og heimilt að byggja skóla á 1-3 hæðum fyrir 1.-7. bekk með um 420 

menendum. Jafnframt er möguleiki á það byggja allt að 200 m² sjálfstætt hús í trjálundi 

á lóðinni. Lóð leikskólans er 8.895 m² og heimilt að byggja 4-6 deilda leikskóla á 1-2 

hæðum. Leiksvæði á lóðinni er skilgreint að það sé a.m.k. 30-40 m² á barn 

(Reykjavíkurborg, 2007).  

Þetta svæði verður endurskoðað í framtíðinni og sú uppbygging sem liggur fyrir í 

samþykktu deiliskipulagi verður ekki í þeim framtíðaráformum (Sigurðsson, 2019). 
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5 Niðurstöður  

5.1 Stóra myndin. 

Markmið verkefnisins var að skoða hvort þétting byggðar væri að hafa neikvæð áhrif á 

leikskólalóðir og nær umhverfi leikskóla, Áhrif sem leiddu til þess að brotið sá 

réttindum barna og því sem er barninu fyrir bestu. Leikskólalóðir þurfa að hafa 

ákveðna eiginleika formi virknikosta fyrir umhverfi og leiki barna.  

Þeir eiginleikar leikskólalóðar sem fram kemur á mynd 1 á síðu 10, þ.e. örugga, frjálsa 

og vilta svæðið og sérstaklega þarf að vera nóg pláss fyrir frjálsa leikinni til að börnin 

geti notið sín á leikskólalóðinni. Að það séu ákvæði um að lóðirnar séu nógu stórar til 

að skapa aðstæður fyrir leiki og þroska barnanna. Það hefur komið í ljós að það er ekki 

eingöngu stærð lóðarinnar sem skiptir máli, heldur þarf að skoða þá virknikosti sem 

lóðir og leiksvæði barna geta boðið upp á til að örva skilningarvit barnana, leikgleði og 

upplifun. 

Lög um leikskóla nr. 90/2008 og reglugerð nr. 655/2009 um starfsumhverfi leikskóla 

styður með mjög takmörkuðum hætti við aðalnámskrá leikskóla. Það vantar öll viðmið 

fyrir þær skipulagsáætlanir sem sveitarfélögin vinna og styðja sig að hluta til við viðmið 

úr fyrir reglugerð sem var felld úr gildi árið 2009. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

I. Eru ákvæði Barnasáttmálans um það sem er barninu fyrir bestu í formi 

umönnunar, verndar og þátttöku barna uppfyllt í áætlanagerð 

sveitarfélaga á Íslandi? 

Skipulagsáætlanir á Íslandi fjalla ekkert um Barnasáttmálann og eru ekki með 

sérstaka umfjöllun um börn í áætlanagerð í þeim skipulagsáætlunum sem voru 

skoðaðar í þessu verkefni. Í hverfisskipulagsvinnu fyrir Ártúnsholt, Árbæ og 

Selás komu börn að módelvinnu og komu að hugmyndavinnunni í formi 

skapandi samráðs. Það er skref í þá átta að uppfylla ákvæði 12. greinar 

Barnasáttmálans um láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif. Í 

samgöngukafla Aðalskipulags Reykjavíkur 2010 - 2030 er fjallað um öryggismál 

og umferð við götur, á göngu- og hjólaleiðum barna.   

file://///Users/hermanngeorg/Desktop/%25255Cl%20%252522_Toc532421640%252522
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Nei. Barnasáttmálinn er ósýnilegur í þeim skipulagsáætlunum sem voru 

skoðaðar. Við erum langt á eftir Stokkhólmi í þeim efnum. 

II. Eru markmið og kröfur í aðalnámskrá leikskóla 2011 um að leikskólalóðir 

séu hluti af námsrýminu og að nærumhverfi leikskólanna sem bjóði upp á 

náttúruleg svæði til leikja og uppgötvana?  

Það er ekki hægt að sjá hvernig hægt er að skapa námsrými á leikskólalóðum og 

í nærumhverfinu, ef það eru ekki skilgreind eða til neinar leiðbeiningar um 

stærðarviðmið í lögum, reglugerðum eða öðrum ákvæðum sem geta tryggt að 

það sé hægt að útfæra eða staðsetja leikskóla þannig að markmið og kröfur 

aðalnámskrár séu uppfyllt. Tengsl aðalnámskrár leikskóla og skipulagsáætlana 

eru ekki sjáanleg. Það er óskhyggja að sleppa öllu stærðarviðmiðum fyrir 

leikskólalóðir lögunum og reglugerðinni og halda að það sé nóg að vera með 

aðalnámskrá leikskóla með litla stoð í gildandi lögum til að skilgreina 

fullnægjandi starfsumhverfi utanhúss á leikskólalóðum. 

III. Geta leikskólalóðir á þéttingarsvæðum í Reykjavík uppfyllt þær kröfur að 

skapa gott námsumhverfi utandyra fyrir skapandi leikskólastarf?  

Í þeim gögnum sem voru skoðuð í verkefninu, þá er ekki hægt að sá að það sé 

verið að tryggja aðstæður fyrir gott námsumhverfi utandyra. Það er horft til 

stærðarviðmiða um virkt leiksvæði, en það er fátt annað sem liggur til 

grundvallar sem styður það í þeim gögnum sem voru skoðuð í þessu verkefni. 

Þau viðmið sem Reykjavíkurborg hefur varðandi stærðir leikskólalóða eru ekki 

til aðgengileg og erfitt er að sjá hvernig Reykavíkurborg ætlar að tryggja þau 

gæði sem aðalnámskrá leikskóla kveður á um.  

IV. Er þétting byggðar að hafa áhrif á stærðir og virknikosti leikskólalóða og 

þrengja að nærumhverfi leikskóla? Og leiðir það til þess að ekki sé hægt 

að tryggja þær kröfur sem gerðar eru til þarfa barna til að þroskast? 

Já, þétting byggðar er að þrengja að og leiða til þess að leikskólalóðir eru að 

minnka og þær eru aðþrengdar innan um annað íbúðarhúsnæði. Í Vogabyggð er 

staðsetning leik- grunnskóla á fyllingu í Elliðaárvogi og á jaðri hverfisins. Á 
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þessu svæði er ágætt pláss, en þetta svæði er þó opið fyrir veðrum og vindi. Í 

einhverjum tilfellum er uppbygging á jaðri byggðarinnar t.d. í Nýja-Skerjafirði 

og þar er möguleiki á að tryggja pláss fyrir stærri virk leiksvæði á 

leikskólalóðinni.  

Þau áform sem eru við Hlíðarenda og nýjustu breytingar við Háskólann í 

Reykjavík eru að hafa veruleg áhrif á leikskólalóðir og útisvæði 

leikskólabarnanna. Staðsetning leikskóla á jarðhæð við Nauthólsveg með 

áhrifum frá umferð mun hafa skerðandi áhrif að leiksvæði barna. 

Uppbygging á leikskólum á uppbyggingarsvæðum við Vesturbugt, á Kirkjusandi 

og á þeim svæðum sem búið er að deiliskipuleggja á svæði E í Elliðaárvogi- 

Ártúnshöfða eru of litlar og aðþrengdar til að skapa þau svæði sem þarf. Kröfur 

um stærðarviðmið, lágmarksstærðir og rannsóknir á eiginleikum leiksvæða 

leikskólabarna sem efla þroska barnanna er ekki hægt að uppfylla með góðu 

móti á þessum svæðum. Ungbarnaleikskóli á Kirkjusandi með 8 m² virkt 

útileiksvæði á hvert barn er mjög sambærilegt og á þeim á leikskólalóðum í 

Stokkhólmi þar sem fagfólk hefur mótmælt ástandi á leikskólum. 

Það kemur skýrt fram í þeim gögnum sem voru skoðuð, að það er frjálsi leikurinn sem 

er inn af lykilþáttunum í þroska barna og fyrir yngstu börnin er það sérstakalega 

mikilvægt að hann fái notið sín innan lóðarinnar.  

Þær áhyggjur sem lagt var af stað með í upphafi hafa verið staðfestar. Þétting byggðar 

í vesturhluta borgarinnar hefur fengið sömu birtingamynd og lýst var í grein um 

mótmæli sænsku landslagsarkitektanna árið 2015. Á þeim fimm árum sem eru liðin, 

hafa Svíar tekið sig verulega á. Innleiðing á Barnasáttmálanum í lög er að verða að 

veruleika árið 2020 og það er búið að undirbúa jarðveginn til að samfélagið verði 

tilbúið til að uppfylla ákvæði laganna. 

Það er þó sérstaklega mikilvægt að nýta sér þá vinnu sem Stokkhólmsborg hefur 

innleitt út frá áhrifagreiningu á umhverfi barna. Vinnuferli sem byggir á mikilvægi 

innleiðingar á Barnasáttmálanum og þeim réttindum barna sem þar eru skilgreind. 
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5.2 Fræðilegur bakgrunnur og fyrri rannsóknir 

Stærð virkra leiksvæða innan lóðar er þó ekki það eina sem skiptir mestu máli, heldur 

eru það mikilvægt að það séu ákveðnar aðstæður séu fyrir hendi, sem ýta undir 

hreyfingu og andlegan þroska barna. Það er hugtakið virknikostir sem þarf að huga að 

við hönnun, útfærslur og val á staðsetningu á leikskólum. 

Í fyrri rannsóknum koma fram mjög skýr tengsl á milli mismunandi landslagsgerða og 

ákveðinni virknikosta sem hafa jákvæð áhrif á eðli og hlutverk leikja barnanna. 

Lykillinn að góðu borgarumhverfi fyrir börn í framtíðinni, er að við stefnumótun fyrir 

borgarumhverfi og við gerð skipulagsáætlana sé hugað að gæðum útileiksvæða barna 

og mikilvægi þess að nýta náttúrulegar aðstæður á framtíðar uppbyggingarsvæðum.  

Við hönnun og val á staðsetningu leikskólalóða er ekki litið nægjanlega til útfærslna á 

leiksvæðunum út frá þörfum barnanna, fjölbreytileika ólíkra leiksvæða og að aðstæður 

séu nægilega örvandi fyrir leikinn og sköpunargleði barnanna.  

5.3 Skipulagsáætlanir á athugunarsvæðunum 

Umfjöllun um börn er nánast engin í stefnumótandi skipulagsáætlunum á Íslandi og er 

íslenskt samfélag mjög aftarlega á merinni þegar kemur að því að skapa borg fyrir börn. 

Hugmyndafræði Stokkhólmsborgar um barnið í augnhæð (s. Barnet i ögonhöjda) er 

drifin áfram af sterkri þörf til að gera sem best fyrir börnin og virða ákvæði 

Barnasáttmálans.  

Við greiningu á þeim þéttingarsvæðum sem voru skoðuð í Reykjavík og koma fram í 

töflu 5 kemur í ljós að víða eru aðstæður fyrir útileiksvæði mjög takmarkaðar. Í sumum 

tilfellum er verið að skipuleggja sambærilegar aðstæður og gagnýni fagmanna í 

Stokkhólmi snýr að. Útileiksvæðin eru lítil og óhentug til að skapa þær aðstæður sem 

rannsóknir styðja að séu nauðsynlegar fyrir þroska barna á leikskólaaldri. 

Í töflu 5 er samantekt á þeim leikskólalóðum sem mögulegt var að greina út frá þeim 

gögnum sem liggja fyrir. Á þeim svæðum sem liggja næst miðborginni eru svæðin 

minnst og þarf að leita í aðliggjandi svæði til að tryggja útileiksvæði fyrir 

leikskólabörnin. Einnig eru dæmi um miklar breytingar eða tilfærslur á staðsetningu á 

leikskólum á skipulassvæðum eða innan byggingareita. Jafnvel dæmi um að 
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leikskólabyggingar á jarðhæð sem liggi meðfram umferðaræðum. Á flestum 

þéttingarreitum í Reykjavík er randbyggð mjög algeng og á sumum skipulagssvæðum 

er verið að staðsetja leikskóla innan um aðra starfsemi á jarðhæð, á efri hæðum eða í 

tengslum við þakgarða. Á sambærilegum svæðum þar sem fagfólk í Stokkhólmi hefur 

verið að mótmæla ástandi á leikskólalóðum.  

Mynd 1 á blaðsíðu 10 sýnir hvaða þrjú mismunandi svæði sem leikskólalóðin þarf að 

hafa miðað við þær reglur sem gilda í Svíþjóð og skilgreint er í skýrlu um útileiksvæði 

við leikskóla í Malmö xxx.  
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Borgar
-hluti 

Nr Heiti Upplýsingar í 
samþykktu dsk 

Stærð 
byggingar 

Lóðar-
stærð 

Virkt 
leiksv

æði 

Fjöld
i 

barn
a 

Stærð virks 
leiksvæðis 
(m²/barn) 

1 Þ-1 Mýrargata-
Slippasvæði-
Héðinsreitur- 
Nýlendureitur.  

Leikskóli og 
leiksvæði í næsta 
nágrenni. 

600 
 

600 

2.889 
 
 

 
 

768 

 
 

48* 

 
 

16,0 

1 Þ-5 Nýi-
Skerjafjörður 

Rammaskiplag. dsk 
í vinnslu. 

3.700 
 

2.750 

9.000 
 
 
 

 
 

2.250 

300*
* 
 

150 

 
 

15,0 

4 Þ-44 Kirkjusandur Ungbarnaleikskóli í 
sameiginlegri lóð 

 3.000 
 

480 
 

60 8,0 
 

4 Þ-52 Vogabyggð Enginn leikskóli - - - - - 
4/8 Þ-52/ 

Þ87 
Vogabyggð / 
Elliðaárvogur-
Ártúnshöfði.   

 

Áform um 
safnskóla 
fyrir Vogabyggð /  
Eliðaárvogur-
Ártúnshöfði.   

1.200 3000 3.000 120 25,0 

8 Þ-87 Elliðaárvogur-
Ártúnshöfði.  

 

Áform um allt að 2 
nýja leikskóla – 
Reitur E 

600 
 
 

600 

7.716 
 
 
 

 
 
 

900 

 
 
 
60 

 
 
 

15,0 

8 Þ-87 Elliðaárvogur-
Ártúnshöfði.  

 

Áform um allt að 2 
nýja leikskóla – 
Reitur N 
Skóli- og leikskóli 

 
 
 

1.000 

10.446 
 
 
 

 
 
 

2500 

 
 
 

100 

 
 
 

25,0 

3 Þ-28 Hlíðarendi Upphaflegt 
deiliskipulag 

750 2.955 - 60  

3 Þ-29 Háskólinn í 
Reykjavík 

Leikskóli á 
sameiginlegri lóð 

1.000 2.000 - 80 - 

3 Þ-29 Háskólinn í 
Reykjavík 

Leikskóli á 
sameiginlegri lóð 

- - - - - 

Tafla 5. Reykjavík - Athugunarsvæði 2. Þróunarsvæði í Reykjavík þar sem eru áform um uppbyggingu á  

leik- eða grunnskóla. Útreikningar á nýting lóðanna, fjölda barna á leikskóla og virkum leiksvæðum byggja 

á fyrirliggjandi skipulagsáformum í rammaskipulag og deiliskipulagsáætlun viðkomandi svæða 

(Reykjavíkurborg, 2014) (Benediktsson, 2019) (Sigurðsson, 2019). 

5.4 Greining og úrreikningar á stærð virkra leiksvæða 

Í töflu 5 er búið að greina þau kjarnasvæði uppbyggingar á þróunarsvæðum í Reykjavík 

þar sem fyrir liggur að byggðir verið leikskólar á næstu árum. Ef skoðaðar eru 

viðmiðunarreglur Malmöborgar sem skilgreina útileiksvæðin við leikskólana í þrjú ólík 

svæði, þ.e. örugga svæðið, frjálsa svæði og villta svæðið. Og notaðar eru 

viðmiðunarstæðirnar 30 m² á hvert barn að lámark 2.000 m² af virku leiksvæði. Þá er 

ljóst að nánast öll svæði sem voru skoðuð í Reykjavík eru undir þeim viðmiðum.  

 



   

 

71 

 Vesturbugt, Kirkjusandur og Elliðaárvogur (Reitur E) 

Á þessum svæðum eru smáar einingar fyrir leikskóla með 48 til 60 börn og með þremur 

deildum. Þetta eru allt leikskólar sem eru hluti af byggingum með annarri notkun og 

deila hluta af útisvæðinu með öðrum. Þessir leikskólar eru allir sambærilegt og þeir 7 

leikskólar sem voru skoðaðir í Stokkhólmi. Virka útileiksvæðið er 8-16 m²/barn. Þessi 

útileiksvæði eiga erfitt með að uppfylla kröfur um námsumhverfi barna. Vandamálin í 

Stokkhólmi með álagi á opnum svæðum gæti endurtekið sig á þessum þremur svæðum. 

 Nýi-Skerjafjörður, Vogabyggð/Elliðaárvogur og Elliðaárvogur (Reitur N) 

Þessi þrjú uppbyggingarsvæði eiga möguleika á því að vera með útileiksvæði sem geta 

staðið undir því að vera með námsumhverfi utandyra sem uppfylla kröfur um 

námsumhverfi á lóð. En þau eru þó alveg á mörkunum miðað við fjölda fermetrar á 

hvert barn, en heildarstærð virka leiksvæðisins er rétt yfir viðmiðunarmörkunum um 

2.000 m² lágmarksstærð. Það er þó alveg á mörkunum að þessar leikskólalóðir geti 

boðið upp á þrískipting lóðanna, þ.e. örugga svæðið, frjálsa svæði og villta svæðið. 

Grenndarskógur eða önnur sambærileg opin svæði í nærumhverfinu gætu þó verið 

mikilvæg til að tryggja að leikskólabörnin komist í önnur svæði sem bjóða upp á 

fjölbreytileika og virknikosti.  

5.5 Hlíðarendi og Háskólinn í Reykjavík 

Þessi svæði eru utan við áhrifasvæði borgarinnar varðandi uppbygging og útfærslur. 

Miðað við það sem skilgreint er í deiliskipulagsáætlunum er nokkuð víst að þessi svæði 

nái ekki að uppfylla stærðarviðmiðin um 30 m² virkt leiksvæði á hvert barn. 

Uppbygging á þessum svæðum er sambærileg og í Stokkhólmi þar sem leiksvæðin 

erum komin að þolmörkum. Ásókn í opin svæði í nærumhverfinu mun verða fyrir hendi 

og afleiðingin af því er aukið álag á öðrum svæðum. 

5.6 Samantekt á niðurstöðum. 

Verkefnið staðfestir að sú þróun sem hefur verið í gangi varðandi útileiksvæði og 

nærumhverfi leikskóla í Stokkhólmi er að hluta til að endurtaka sig í 

deiliskipulagsáætlunum á þéttingarsvæðum í Reykjavík.  
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Barnasáttmálinn er mjög sýnilegur í leikskólum Reykjavíkurborgar. Umfjöllun í lögum, 

reglugerðum, leiðbeiningum og skipulagsáætlunum sem varða réttindi barna til 

velferðar og þroska er mjög takmörkuð eða nánast hverfandi á öllu stigum 

skipulagsáætlana og þeim deiliskipulagáætlunum sem voru skoðuð. 

Í Svíþjóð og hjá Stokkhólmsborg er verið að skoða borgarumhverfið á nýjum upp-

byggingarsvæðum og þéttingarreitum út frá sjónarhorni barnanna með innleiðingu á 

áhrifagreiningu barna. Þessi nýju svæði eru skoðuð á þverfaglegan hátt og meta þau 

áhrif uppbyggingin munu hafa á umhverfi barna og hvort verið sé að virða réttindi 

barna út frá ákvæðum Barnasáttmálans. Hvort verið sé að uppfylla þau viðmið sem 

gilda um útileiksvæði barna á leikskólalóðunum. 

Skipulagslöggjöfin nær aðeins til þess hvernig þarf að vinna og afgreiða 

skipulagsáætlanir út frá landnotkun og öðru markmiðum þeirra laga. En 

skipulagsáætlanir þurfa að byggja á þeirri löggjöf sem gildir um starfsumhverfi 

leikskóla í lögum um leikskóla, reglugerðinni og aðalnámsskrá leikskóla. Það er 

umgjörð leikskólanna sem leggur línurnar um innihald og útfærslur á starfsemi 

leikskóla og leikskólalóðum. 

Hér á Íslandi þarf að lyfta grettistaki til að breyta allri áætlanagerð, umgjörð fyrir 

leikskóla og umhverfi barna á leikskólalóðum. Átak þar sem litið er á þverfaglegan hátt 

á borgarumhverfið út frá sjónarhorni barna. Samfélagið verður að forgangsraða 

umhverfi barna ofar í allri áætlanagerð og færa sjónarhornið aðeins neðar. Að virða 

réttindi barna til að þroskast og hafa áhrif á umhverfi sitt, að tekið sé réttmætt tillit til 

barna í samræmi við þroska þeirra og aldur. 

Við verðum á fjárfesta í umhverfi barna. Það er fjárfesting til framtíðar. 
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6 Umræður  

6.1 Fræðileg samantekt og fyrri rannsóknir 

Maður leiksins eða „Homo ludens“ er kenning Johan Huizinga um að leikurinn sé hluti 

af menningunni og samfélaginu (Huizinga, 1949). Í leiknum læra börnin mismunandi 

hlutverk, eiga samskipti, setja reglur og búa til gildi. Fyrri fræðimenn og stofnendur 

leikskólans hafa í gegnum tímans rás fylgst með athöfnum barna út frá ólíkum 

sjónarhornum, en í dag eru okkur ljóst að öll þroskastig barnanna hanga sama og 

styrkja hvort annað. Það verður að skapa aðstæður í umhverfi barna sem styður við 

líkamlegan, tilfinninglegan, félagslegan og vitsmunalegan þroska barnanna. Í 

aðalnámsskrá leikskóla eru fjallað um námsumhverfi barna á leikskólalóðinni og 

nærumhverfi leikskóla, að skapa aðstæður fyrir leik, aðstæður sem ýta undir 

ímyndunarafl og sköpunargáfu barnanna (Mennta- og  menningarmálaráðuneyti, 

2012).  

Í rannsóknum á athöfnum og í mælingum á hreyfiþroska barna við ólíkar aðstæður, 

kemur skýrt fram að náttúrleg umhverfi, ólíkt yfirborð, hólar og dældir, gróður, 

skóglendi og ólíkar landslagsgerðir virkja skilningarvit barnanna. Þetta eru áskoranir 

sem örva hugann (Fjortoft & Sageie, 2000) (Grahn et al., 1997) (Kytta, 2003) (Kemple 

et al., 2016) (Sandseter, 2013). Frá því að James J. Gibson (1979) sett fyrst fram 

kenninguna um virknikosti, hefur þetta hugtak um eiginleika umhverfisins til að örva 

börnin til ólíkra leikja, verið kjarninn í rannsóknum fræðimanna (Gibson, 1979) 

(Waters, 2018). Eldri kenningar Friedrich von Schiller um að náttúrulegi hluti leiksins 

og gleðin kalli fram afgangsorku sem laði fram meiri andlega hugsun og sköpunargleði 

hjá börnum (Frost et al., 2012).  

Frjálsi leikurinn í leikskólanum er mikilvægasti þátturinn útivist leikskólabarnanna 

(Gunnlaugsson, 2009) sem er leikur án beinna afskipt frá fullorðnum. Við skoðun á 

innihaldi útivistar leikskólabarna kemur skýrt fram að sérstaklega hjá yngstu 

börnunum er mikilvægt að skapa aðstæður innan lóðar sem draga fram meiri 

virknikosti. Fyrri rannsóknir styðja þessar niðurstöður (Grahn et al., 1997) (Fjortoft & 

Sageie, 2000) (Fjortoft, 2001).  

file://///Users/hermanngeorg/Desktop/%25255Cl%20%252522_Toc532421641%252522


   

 

74 

Áhættuleikir barna eru hugtak sem er að verð meira áberandi erlendis og hér á landi. 

Það eru margar rannsóknir sem sýna fram á að þeir hafi mjög jákvæð áhrif á 

hreyfiþroska barna  (Sandseter et al., 2018) (Sandseter, 2013). Á Íslandi sjá leikskóla-

kennarar tækifæri og kosti við áhættuleik sem styrki hreyfiþroks  barnanna 

(Wilkinson, 2015).   

6.2 Athugunarsvæðin 
 

6.3 Stokkhólmur - Athugunarsvæði 1 

Þó umgjörð og viðmiðunarreglur í Svíþjóð séu að mörgu leiti til fyrirmyndar, þá sýna 

þau svæðið sem voru skoðuð í Stokkhólmi að þar er víða pottur brotinn. Nýjustu dæmin 

í Stokkhólmi er mjög sláandi og aðstæður til útleikja og sérstaklega fyrir frjálsa leikinn 

eru nánast ekki fyrir hendi (Brunge, 2019). Útisvæðin eru of lítil, afgangssvæði þar sem 

ekki nýtur sólar og álagið er það mikið að skólarnir neyðast til að fara með stóra hópa 

á almenn opin svæði í hverfinu. Álagið á þau svæði sem eru fyrir í borginni aukast og 

mörg svæði komast fljótt að þolmörkum (Brunge, 2019) og það á einnig við um 

náttúruleg leiksvæði á Íslandi  (Vignisdóttir, 2019).  

Uppreisn fagfólks árið 2015 hefur án efa haft sín áhrif (Jensfelt, 2015). Nýjustu dæmin 

í Stokkhólmi í Skärholmsdalen og Stora Sköndal þar sem fagfólkið hefur fengið sterkari 

tól og meiri umræðum um stöðu barna í borgunum. Þar hafa borgaryfirvöld með 

áherslum sínu á „barnið í augnhæð“ haft áhrif (Klingwall, 2015). Á báðum 

skipulagssvæðunum hefur verið unnið markvisst með innleiðingu á áhrifagreiningu 

barna, sem skilar sér í sterkari þátttöku íbúa á svæðinu og aðkomu barna. Unnið er með 

stærðarákvæði fyrir virk leiksvæði á leikskólunum og einnig stærðarákvæði fyrir 

grunnskóla (Wade, 2019) (Boverket, 2015-a). Öll umgjörð, leiðbeiningar og markmið 

Stokkhólmsborgar er mjög skýr. Barnasáttmálinn er orðinn hluti af skipulagsferlinu og 

taka þarf mið af þeim ákvæðum þegar kemur að útfærslum og hönnun. Einnig eru 

ráðgjafar meðvitaðir um mikilvægi þess að nærsvæði leikskólanna bjóði upp á þau 

gæði og aðstæður sem leikskólarnir þurfa (Landskabslaget AB, 2019). 
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6.4 Reykjavík - Athugunarsvæði 2 

Umfjöllun skipulagsáætlana á Íslandi á öllum skipulagsstigum um börn, 

Barnasáttmálann og réttindi barna er sláandi. Það er nánast engin umfjöllun og ef það 

er eitthvað fjallað um börn er það til að ganga á þeirra gæði. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 

(Reykjavíkurborg, 2014) eru íbúðir í miborgarkjarna undanskildar kvöðum um 

leiksvæði barna og lögð áhersla almenn leiksvæðið í nágrenningu. Aðeins í 

samgöngukaflanum er fjallað um að hægja á umferð og hvort göngu- og hjólaleiðir 

barna séu öruggar (Reykjavíkurborg, 2014). Við gerð leiksvæðastefnu borgarinnar eru 

skoðuð leiksvæði barna, en engin umfjöllun um leikskólalóðir og hlutverk þeirra sem 

leiksvæði í viðkomandi hverfi (Reykjavíkurborg, 2012).  

Af þeim þróunarsvæðum sem verkefnið skoðaði eru aðeins 5 svæði þar sem 

Reykjavíkurborg er með áform um uppbyggingu á leik- og grunnskólum. Þetta eru 

eftirfarandi svæði: 

• Vesturbugt 

• Nýi-Skerjafjörður 

• Kirkjusandur 

• Vogabyggð 

• Elliðaárvogur-Ártúnshöfði 

Í uppbyggingu í Vesturbugt er líklegt að Reykjavíkurborg falli frá uppbyggingu á 

leikskóla, en hann er sambærilegur þeim leikskólum sem eru í Stokkhólmi, þ.e. inni í 

fjölbýlishúsum á jarðhæðum eða efri hæðum með takmarkað útisvæði fyrir frjálsa 

leikinn (Sigurðsson, 2019) (Benediktsson, 2019). Á Kirkjusandi og svæði E í 

Elliðaárvogi eru sambærilegar aðstæður á sumum stöðum í Stokkhólmi. 

Þrjú megin uppbyggingarsvæði í Reykjavík eru með áform um bygging leik- og 

grunnskóla. Í töflu 7 kemur fram að skoða þarf betur skipulagsákvæðin og endurskoða 

stöðu leikskólanna í þeirri uppbyggingu og hvort útisvæðin á sameiginlegum leik- og 

grunnskóla uppfylli þær kröfur sem þarf að gera til virkra leiksvæða 

leikskólabarnanna. 
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6.5 Efla umgjörðina og standa vörð réttindi barna 

Það er margt gott sem var gert áður fyrr, en hefur fallið niður í löggjöf, reglugerðum 

eða öðrum þáttum sem móta gott borgarumhverfi og öflugt samfélag. 

Viðmiðunuarstærðir sem voru strax komnar fram í umgjörð leikskólalóða eins og kom 

skýrt fram í erindi Mörtu Sigurðardóttur fyrir 40 árum síðan. Stærðin skipti máli en 

hún er þó ekki það eina sem skiptir máli.  

Þegar lög um leikskóla nr. 90/2008 eru skoðuð og athugasemdir með frumvarpinu á 

sínum tíma, kemur skýrt fram að gerð hafi verið grundvallarbreyting á löggjöfinni frá 

fyrr lögum og reglugerð. Það var ákveðið að falla frá öllum viðmiðum vegna barnagilda, 

rýmis og um leið stærðarviðmið lóðanna og að fella þessi ákvæði (Þingskjal nr. 

321/2007-2008). Stærðarviðmið leikskólalóða og skilgreiningar á lágmarksstærðum 

leikskólalóða eru enn í fullu gildi í Svíþjóð (Malmö stad, 2011) og það er sérstaklega 

áherslan á frjálsa leikinn sem skipti hvað mestu máli (Boverket, 2015-a) og mikilvægi 

hans kemur einnig mjög skýrt fram í rannsókninni um leikskólastefnur og útivist 

(Gunnlaugsson, 2009). 

En það að viðmiðunarstærðir hafi fallið alveg niður í íslenskum reglugerðum er miður. 

Það er ekki hægt að uppfylla allar þær kröfur sem koma fram í námskrá um fjölbreytta 

hreyfingu eða að leikskólabörn fái þær aðstæður fyrir ímyndunarafl og sköpun, ef 

lóðirnar eru orðnar of litlar (Sigurðardóttir, 1979) (Fjortoft & Sageie, 2000).  

Erindi Lisu Klingwall á málþingi FÍLA 2015 um aðkomu barna að skipulags- og 

hönnunarferlinu var að taka á sig mynd. Núna hefur Stokkhólmsborg gengið alla leið 

og innleiðing á áhrifagreiningu út frá sjónarhorni og réttindum barna er að festa sig í 

sessi sem hluti af skipulagsferlinu og mótun borgarinnar. Þær stofnanir samfélagsins 

s.s. lýðheilsustofnun, húsnæðisnefndin, löggjafarvaldið og borgarsamfélagið er mjög 

meðvitað um að gert sé vel við minnstu samfélagsþegnana (Klingwall, 2015) 

(Stockholm stad, 2018). 

Niðurstöður rannsókna Ingunnar Fjørtoft (2000, 2001) eru mjög afgerandi varðandi 

áhrif náttúrulegs umhverfis á hreyfiþroska og sköpunargleði barna á leikskólaaldri. 

Fjørtoft undirstrikar að stærðir virkra leiksvæða séu ekki lykilatriðið, heldur þurfi að 

horfa til virknikosta og áhrifa  (Fjortoft & Sageie, 2000) (Fjortoft, 2001). 
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6.6 Undantekningar eða vankantar eða óleist málefni  

Málefni er varða börn er umfangsmikill þáttur og mörg sjónarmið sem þarf að skoða. 

Það hefði verið æskilegt að geta skoðað þátttöku barna í skipulagi og hönnun við mótun 

umhverfis barna. Til þess reyndist verkefnið of smátt í sniðum til að rúma það innan 

þessa meistaraverkefnis.  

Í yfirferð á fyrri rannsóknum hafa komið upp fjölmörg atriði og niðurstöður sem hefði 

verið áhugavert að bæta við og skoða nánar.  

• Fyrst ber að nefna mælingar sem hafa verið gerðar á börnum til að mæla 

breytingar á hreyfiþroska út frá mismundandi útvist, t.d. munurinn á frjálsa 

leiknum án eftirlits og leik sem er stjórnað af fullorðnum (Fjortoft & Sageie, 

2000).  

• Eins og nefnt var í markmiðum ritgerðarinnar, þá hefði verið mjög áhugavert að 

skoða hvernig börn á leikskólaaldri geta látið skoðanir sínar í ljós og haft áhrif á 

umhverfi sitt og í þessu tilfelli hönnun lóðarinnar. Það voru einhver dæmi um 

það í þeim gögnum sem voru skoðuð.  

• Í nokkrum rannsóknum komu fram vísbendingar um mikilvægi langtíma 

rannsókna á áhrifum náttúru á þroska og lýðheilsu leikskólabarn (Lysklett, 

2018) og einnig vantar upplýsingar um langtímarannsóknir á ástandi og álagi 

útileikja á náttúrulegum svæðum hafa á landslag, gróðurfar og vistkerfið 

(Fjortoft & Sageie, 2000). Ástandið á Björnslundi í Reykjavík staðfestir það 

(Vignisdóttir, 2019). 

• Að lokum er það ljóst að það er hægt að fá áhugaverða þekkinu á þessum 

málaflokki með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Það væri hægt að taka 

rannsóknir á útivist leikskólabarna (Gunnlaugsson, 2009) lengra og bæta við 

fleiri hópum í viðtalsramman og ræða við börnin, fyrri nemendur, foreldra, 

leikskólakennara og sérfræðinga.  

Helstu vankantar á verkinu eru helst að umfang meistrararitgerðar hefur takmarkandi 

þátt í viðameiri rannsóknum á þessum ólíku málaflokkum, þ.e. þroska leikskólabarna 

og skipulagsmálum. Upplýsingar varðandi áætlanagerð fyrir íbúaþróun og útreikninga 
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á þörf fyrir leikskólaplássum í ýmsum hverfum borgarinnar er erfitt að nálgast.  Það 

eru nánast engin gögn sem liggja fyrir og eru aðgengileg fyrir rannsakendur. Hér hefði 

verið æskilegt að skoða í byrjun meira lýðfræði (e. demography), fæðingartíðni, hlutfall 

barna af erlendum uppruna sem hlutfall af fæðingartíðni barna á Íslandi. 

Það hefði verið æskilegt að skoða nánar upplýsingar á stærðum virkra leiksvæða 

leikskólalóða, en þær tölur er snúið að taka saman og liggja ekki fyrir. Í töflu 7 má sjá 

samantekt á þeim helstu stærðum sem eru á þeim kjarnasvæðum þar sem uppbygging 

er að hefjast eða er á næstunni. Þessum gögnum hefði verið hægt að safna saman fyrr. 

En það er að hluta til vegna þess að erfitt var að fá gögn frá Reykjavíkurborg og að hluta 

til meira umfangs í öðrum þáttum verkefnisins.  

Þau gögn og þekking sem búið er að safna í þessu meistaraverkefni gefa ýmis fyrirheit 

um frekari rannsóknir og jafnvel frekara nám. Í upphafi voru það áherslur á 

skipulagsmál og útfærslur á leikskólalóðum á athugunarsvæðunum í Stokkhólmi og 

Reykjavík, á stærðarkröfur um 40 m² virkt leiksvæði á hvert barn og tengingu við 

rannsóknina á leikskólastefnum og útivist (Gunnlaugsson, 2009) sem réðu vali á þessu 

viðfangsefni.  Núna við lok verkefnisins er ljóst að margar rannsóknir styðja við 

niðurstöður úr viðtalsrannsókninni frá 2009 og einnig er ástandið á sumum 

þéttingarsvæðum í Reykjavík sambærilegt og í Stokkhólmi, sérstaklega í þeim áformum 

sem eru í Vesturbugt, á Hlíðarenda og á uppbyggingarsvæði við Háskólann í Reykjavík. 

Á þeim svæðum þar sem borgin er ekki með eignarhald eða áætlanagerð 

uppbyggingarsvæða á sinni hendi, eru áhrif Reykjavíkurborgar mjög lítil og aðkoma 

takmörkuð. Þetta hefði verið mikilvægt að skoða nánar, ásamt eignarhaldi á 

þéttingarsvæðum. 

Með frekari rannsóknum, aukinni umræðu og meiri fræðslu fyrir alla sem tengjast 

velferð og þroska barna í samfélaginu, er mögulegt að koma á hugarfarsbreytingu. Hún 

er nauðsynleg. Það verður að uppræta „aftursætiskynslóðina“, draga úr áhyggjum 

foreldra og þekkingarskort á þörfum barna til að leika sér og þroskast. Það verður að 

efla alla umgjörð til að standa vörð um réttindi barna í samræmi við Barnasáttmálann, 

taka börn inn í umræðu og ákvarðanatöku og virkja 12. grein Barnasáttmálans. 

Innleiðing á áhrifagreiningu barna er hluti af því og taka það vinnuferli inn á öll stig 



   

 

79 

skipulagsáætlana á Íslandi. Okkur vantar stórnsýslustofnun eða barnasetur með 

sambærileg verkefni og umgjörð sem Boverket í Svíþjóð hefur. 

6.7 Sambærilegar niðurstöður í fyrri rannsóknum 

Niðurstöður úr rannsóknum (Fjortoft & Sageie, 2000)   (Grahn et al., 1997)  (Sandseter, 

2013) styðja við þær niðurstöður sem koma fram í viðtalsrannsókninni á 

leikskólastefnur og útivist leikskólabarna (Gunnlaugsson, 2009). Þessar rannsóknir 

styðja einnig við þá skýrslu sem þverfaglegur vinnuhópur hjá borginni Malmö setti 

fram stærðarviðmið og sérstaklega kröfurnar um skiptingu leiksvæða í 3 ólík leiksvæði, 

þ.e. örugga svæðið, frjálsa svæðið til að hreyfa sig í frjálsum leik og að lokum vilta 

svæðið til að uppgötva og læra (Malmö stad, 2011). 

6.8 Fræðilegar afleiðingar 

Niðurstöður þessa verkefnis undirstrika að það er mikilvægt að gera 

langtímarannsóknir þar sem hægt er að skoða áhrif náttúrlegs umhverfis á þroska 

barna. Skoða þarf langtímaáhrif sem leikur barna hefur á náttúru, landslag og þolmörk 

náttúrulegra leiksvæða  (Fjortoft & Sageie, 2000)  (Vignisdóttir, 2019).  

Ef við bregðumst ekki við, drögum við hugsanlega úr möguleikum barna til að leika sér 

og hugum ekki að þeim gæðum og virknikostum sem ýta undir sköpun og ímyndun í 

leik barna. Hæta er á því að við upplifum vanlíðan barna, skertan þroska og við sitjum 

uppi með vandamálin sem koma fram í rannsóknum Kemple o.fl. (Kemple et al., 2016) 

þar sem aðeins fjórðungur barna leikur sér úti. 

Kannski þurfum við að endurhugsa leikskólann í heild og líta um öxl til upphafsmanns 

leikskólans, Friedrich Fröbel og bregðast við þeirri þróun sem Karsten (Karsten, 2005) 

lýsir í niðurstöðum sínum um „nýja tegund bernsku“. 

Það er þörf á nýrri hugsun í áætlunum á Íslandi þegar kemur að sjónarhorni barna í 

borgarhönnun og skipulagsáætlunum. 
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7 Ályktanir  

a) Barnasáttmálinn er hornsteinn í leikskólastarfi, en mikilvægt að innleiða 

ákvæði hans í allri áætlanagerð og nýta sér möguleika að nýta þær vinnuaðferðir 

í Stokkhólmi þar sem unnið er með innleiðingu á áhrifagreiningu barna. Á öllum 

skipulagsstigum þarf að vera sérstök umfjöllum um börn og að greina áhrif 

skipulagsáætlana á börn og umhverfi barna.  

b) Aðalnámsskrá leikskóla 2011 er vönduð og ítarleg, þar sem lögð er áhersla á alla 

umgjörð leikskólans, grunnþætti menntunar, leik og nám, námsumhverfi inni og 

úti, mikilvægi leikskólalóðarinnar sem námsrými, nærumhverfi til rannsókna 

og uppgötvana. En þegar kemur að þeirri stoð sem er í lögum um leikskóla og í 

reglugerðinni, er það sláandi að sjá hvernig lagaumgjörðin er að bregðast. Lögin 

fjalla ekkert um leikskólalóðina og með niðurfelling á stærðarviðmiðum 

leikskólalóða er engin stoð í lögunum eða reglugerðinni sem tryggir réttindi 

barna til að þroskast, skapa aðstæður á leikskólalóðinni sem ýta undir 

sköpunargleði og veitir börnunum frelsi til að leika sér í frjálsum leik. Það 

verður að endurskoða löggjöfina og reglugerðina þannig að lagaumgjörðin 

standi vörð um það sem er barninu fyrir bestu.  

c) Aðhald með lögum, reglugerðum og leiðbeiningum er ekki nóg til að tryggja 

ákveðin gæði á umhverfi barna. Stundum þarf að setja fram gagnrýni og taka 

afstöðu með réttindum barna til að stjórnvöld, framkvæmdaaðilar og foreldrar 

taki við sér. Hægt er að draga lærdóm af þeim vandræðum sem hafa átt sér stað 

í Stokkhólmi með útileiksvæði barna á sumum leikskólum. Þróunin þar er víti 

til varnaðar. 

d) Stærðarviðmið eru ekki lykilatriði fyrir leikskólalóðir, en til að geta staðið undir 

kröfum um markmið í aðalsnámskrá leikskóla og bjóða upp á þá virknikosti 

útisvæða sem eru mikilvægir fyrir öll þroskastig barna þarf að hafa ákveðna 

lágmarksstærð og náttúrulegar aðstæður. Fyrri rannsóknir á athöfnum 

leikskólabarna við ólíkar aðstæður undirstrikar mikilvægi þess að skapa 

aðstæður innan lóðar fyrir frjálsa leikinn, en einnig að hafa aðgang að 

nærsvæðum leikskóla sem kalla fram sköpunargleði og ímyndunarafl barnanna. 

file://///Users/hermanngeorg/Desktop/%25255Cl%20%252522_Toc532421642%252522
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Niðurstöður úr viðtalsrannsókninni um útivist hjá mismunandi leikskólstefnum 

undirstrikar að ólíkar aðstæður lóð og pláss styrkja frjálsa leikinn. 

e) Deiliskulagsáætlanir á mörgum þéttingarsvæðum í Reykjavík tryggja ekki að 

nægjanlegt andrými fyrir leikskóla, útileiksvæði og nærumhvefi til að börnin 

njóti vafans um réttinn til að þroskast. Verstu dæmin eru hugmyndir um 

leiksvæði á þakgörðum, með leiksvæði utan lóðar eða lítil afgirt leiksvæði í 

íbúðarhúsnæði og leikskóla á nokkrum hæðum. Þær útfærslur ber að varast.  

Í náinni framtíð þarf að horfa bæði til stærðarviðmiða og virknikosta 

umhverfisins við áætlanagerð og í skipulagsáætlunum fyrir uppbygginu 

leikskóla og leikskólalóða í borginni út frá sjónarhorni barna. Börnin eiga að fá 

að njóta vafans.  
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Viðauki 9.2 
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