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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 
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Nafn nemanda 
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Ágrip 

Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni til B.S. gráðu í Landslagsarkitektúr frá Landbúnaðar-

háskóla Íslands. Reynt er að komast til botn um af hverju skólalóðir eru eins og þær eru. 

Ímynd skólalóða er almennt ekki góð. Þær eru sagðar gráar og óspennandi og að ástæðan 

sé strangur lagarammi og hræðsluáróður í þjóðfélaginu, fólk vill ekki að börnin slasist. Einnig 

er spurning hvort landslagsarkitekarnir/hönnuðirnir séu fastir í sama farinu og hver áherslan hjá 

þeim sé. Börn eyða meiri part dagsins í skólanum og því er skólalóðin næsta útiumhverfið 

þeirra. Umhverfið sem er hluti af vinnuumhverfinu ætti með öllu að vera nærandi. 

Skólalóðir er efni sem virðist ekki hafa verið sett hátt undir höfði varðandi heimildir eða 

skráningu. Fáar heimildir um þróun eru til um íslenskar sem og erlendar lóðir sem bendir til 

þess hversu lítið hefur verið hugsað út í þær. Úti í heimi eru þó um 30 ár síðan fólk áttaði sig á 

að grænkun hafi bæði góð andleg og líkamleg áhrif á börn. Þar er aðaláhersla lögð á að koma 

gróðri og náttúru inn á lóðirnar, bæði til að fjölga tækifærum á mismunandi leik en einnig til 

þess að hægt sé að nota þær í kennslu. Til eru aragrúi af rannsóknum sem hafa kannað áhrif 

gróðurs og náttúru á börn og mæla þær allar með því að sem mestum tíma sé eitt í kringum hið 

græna. Ennfremur eru til ítarleg leiðbeiningarrit um hvernig grænkun lóða fer fram og hvað 

getur verið á þeim, þau eru einnig byggð á rannsóknum. 

Þróun skólalóða á Íslandi virðist vera á leið í átt að grænkun, þ.e. margt bendir til þess að 

hugsunarháttur kennara um hvað náttúran getur gert fyrir skólaumhverfið sé kominn en einnig 

viljinn til að framkvæma. Það á einnig við um sum bæjaryfirvöld og hönnuði. Þó er þörf á 

frekari rannsóknum og vitunarvakningu þegar kemur að íslenskum skólalóðum. Ef til vill þyrfti 

að skerpa á þessum málaflokki innan þeirra laga sem hann lútir.  

 

 

Lykilorð: Saga grunnskóla, landslagsarkitektúr, grunnskólalóð, hönnun, grænt umhverfi, gróður, 

náttura, græn svæði, grá svæði, hefðbundnar skólalóðir, grænar skólalóðir  
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Hugtök  

_________________________________________________________________ 

Náttúra, náttúrulegt eða náttúruleg atriði  

Náttúra, náttúrulegt eða náttúruleg atriði í samhengi við skólalóðir þýðir að notaður er 

náttúrulegur efniviður, trjábolir, sandur, vatn, mold, gras, runnar, tré, blóm eða annað sem finnst 

í náttúrunni.  

Náttúrulegt umhverfi  

Náttúrulegt umhverfi er umhverfi sem ekki hefur sérstaklega verið hannað, það hefur 

staðbundinn eða upphaflegan gróður og náttúru, þó fólk gæti hafa plantað trjám eða gert annað 

smávægilegt.  

Grænt umhverfi  

Grænt umhverfi getur bæði verið náttúrlegt eða hannað, en þar eru alltaf náttúruleg atriði.  

Græn svæði  

Græn svæði sá hluti skólalóðar sem er náttúrulegur og gróðursæll og náttúrulegur efniviður 

notaður.  

Grá svæði  

Grá svæði eru svæði sem eins og nafnið bendir til kynna, byggt umhverfi þar sem helsti 

efniviðurinn er steypa, möl og malbik (oftast harðir fletir) og því lítið um náttúru.    

Hefðbundin skólalóð 

Hefðbundin skólalóð felur í sér, fótbolta- og körfuboltavöll, tilbúin leiktæki, grasvöll og stórt 

grátt svæði hugsað til leikja. 

Græn skólalóð  

Græn skólalóð er lóð sem hefur lifandi og mismunandi landslag, hóla, hæðir og dældir, hún 

hefur bæði grá svæði og græn svæði, hún hefur mismunandi rými, mismunandi leiktæki og 

mismunandi möguleika til leikja s.s. fjölbreytta og auðuga innviði. Á henni getur verið 

útikennslustofa, kennslugarður eða ræktunarsvæði af einhverju tagi, gróðurhús og jafnvel 

einhver dýr.  

Grænkun skólalóðar  

Grænkun skólalóðar þýðir að hún er hönnuð eða henni er breytt í græna skólalóð. 
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1. Inngangur 

'We are threatened today by two kinds of environmental 

degradation: one is pollution – a menace that we all acknowledge; 

the other is loss of meaning. For the first time in human history, 

people are systematically building meaningless places' 

 

       - Walter, 1988 

Svo virðist vera að ákveðin uppskrift hafi verið af hönnun skólalóða í gegnum tíðina, sem gerir 

auðvelt að bera kennsl á þær nánast hvar sem er á jörðinni. En maður spyr sig: Hví eru þær allar 

svona keimlíkar, gráar, af hverju er ekki meiri gróður á þeim? Með þessari einföldu spurningu 

vakna fleiri spurningar: Hvernig hafa þær þróast og hver er staðan í dag? Hver er lagaramminn 

fyrir hönnun þeirra? Hvað hefur áhrif á hönnun landslagsarkitekta? Er andlegt- og líkamlegt 

heilbrigði barna haft sem leiðarljós í hönnun? Hver eru áhrif gróðurs og náttúru á börn og hvað 

er grænkun skólalóða? Hvað þarf að hafa í huga við hönnun á grænni skólalóð? Þetta eru 

vangaveltur höfundar og þar með rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara.  

Margir sjá skólaumhverfi fyrir sér á sama hátt, það „veit“ hvernig það á að vera eða er, útfrá 

eigin reynslu og út frá rótgróinni ímynd í gegnum skólasöguna og fastmótuðum viðhorfum 

(Francis, Carolyn í Stine, 1997, s. 46; Titman, 1994; Kristín Þorleifsdóttir, 2010, s. 108). 

Ástæðan gæti verið sú að við hönnun lóða falli hönnuðir í þá gryfju að fara auðveldu leiðina: 

„ég hef séð þetta gert áður og það virðist virka vel“; „ég þekki þessar hugmyndir, plöntur og 

mynstur o.fl., svo ég nota þær bara“; „ég hef notað þessa hönnun á árangursríkan hátt í öðrum 

verkefnum“ (Stine, 1997, s. 48; Reid, 2007, s. 1). Uppskriftin og endurtekin hönnun felur 

nokkurn vegin í sér, fótbolta- og körfuboltavöll, tilbúin leiktæki, grasflöt og stórt grátt svæði 

hugsað til leikja. Margar skólalóðir eru svona ennþá en margar hafa líka verið grænkaðar eða 

eru hannaðar frá byrjun sem grænar lóðir (Evergreen, 2020).  

Þessi þróun átti sér stað þegar fólk skildi að leikur eykur þroska barna, að þétting byggðar 

veldur verri heilsu og nú verið að græn svæði hafa góð andleg og líkamleg áhrif á heilsu manna 

og hjálpa til í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Rök fyrir grænkun skólalóða er m.a. að fólki 

fjölgar stöðugt sem vill búa í þéttbýli en því fylgir minni tenging við náttúruna. Samkvæmt 

United Nations Population Fund (2007), átti 50% mannkynsins eða 3,3 milljarðar eftir að búa í 

þéttbýli 2008 en 2030 átti fjöldinn að vera kominn upp í 4,9 milljarða. Á vefsíðunni 

worldometers.info sést að í dag eru tæplega 4,4 milljarðar sem búa í þéttbýli, á 12 árum hefur 

mannkyninu því fjölgað um næstum helming sem búa í þéttbýli. Í dag eins og síðustu áratugi 

búa um 94% íslendinga í þéttbýli (Hagstofa Íslands, 2019) og þó að aðstæður hér á landi séu 
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ekki eins slæmar og á mörgum stöðum í heiminum þar sem gengið er á græn svæði borganna 

(Garrick, 2009, s. 7) þá er vitundarvakningin gagnvart náttúrunni til staðar (Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2010-2030, 2014). Grænar skólalóðir eru mikilvæg viðbót við græn svæði 

bæjarfélaga og til að auka tengingu fólks við náttúruna (Akoumianaki-Ioannidou, Para 

skevopoulou og Tachou, 2016), hvort sem er á Íslandi eða annars staðar. 

Raunveruleikinn er sá að lítil saga er um skólalóðir á Íslandi sem og annarsstaðar í 

heiminum og því var nauðsynlegt að tengja leitina við leiksvæði og þróun þeirra. Einnig hefur 

lítil áhersla verið lögð á hönnun þeirra og notagildi í gegnum tíðina. Með grænkun skólalóða er 

hönnun nauðsynlegri en ella og verður hún sífellt vinsælli úti í heimi. Svo virðist vera að 

aðferðafræðin sem fylgir henni sé að berast til Íslands þó erfitt sé að staðfesta það með 

heimildum. Mikið efni og rannsóknir eru aftur á móti til um kennslu, kennsluhætti, hvað börn 

vilja og hvað getur aukið vellíðan þeirra en ekki lítur út fyrir að það sé nýtt í hönnun nema 

aðeins brotabrot. 

Til eru fjölmargar rannsóknir sem sýna fram á að náttúran og gróður hefur margvísleg góð 

áhrif, hún ver okkur gegn flóðum og kæfandi hita sem (flest tilfelli í öðrum löndum) (Davern, 

Farrar, Kendal og Giles-Corti, 2016) auðgar dýralíf og líffræðilegan fjölbreytileika (Dallimer 

o.fl., 2012), bætir loft- og hljóðgæði (Dadvand o.fl., 2015b), gefur skjól og getur bætt hitatap 

frá húsum með einangrun (Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014), bætir andlega og 

líkamlega heilsu fólks (Strong o.fl., 2005) og bætir athygli og náms- og vinnuárangur fólks.  

Það er enginn fastur rammi sem segir til um hversu mörg leiktæki eiga að vera á lóðunum 

eða hvernig þær eiga að líta út. Hefðbundnar skólalóðir eru úreldar eða betur sagt hafa aldrei 

reynst vel. Til er mikið af leiðbeiningarritum fyrir hönnun grænna skólalóða og reynslan er 

einnig til staðar. Þegar hanna á skólalóð ætti því að gagnrýna fyrri verk, nota reynslu og 

þekkingu annarra, fara í barnahæð og hugsa svolítið á eftirfarandi hátt: 

            'You see things; and you say, „Why?“ 

 But I dream things that never were; and I say, „Why not?“' 

 

             - Georg Bernard Shaw, 1921  
           (Back to the Methuselah) 
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1.1 Tilurð verkefnis 
 

'The tree that has the most fruit is the one that bends to the ground'   

                                                                 - Robin S. Sharma, 2018 

Tré kenna okkur að vera auðmjúk, þau hafa rækilega fest rætur sínar í jörðu en stefna ætíð upp 

til himins. Þau hneigja sig þó fyrir okkur með greinum sínum og sýna okkur virðingu. Þau 

hjálpa okkur í þögn með að þroskast og dafna. Við værum ekki til án þeirra. Sýnum þeim 

virðingu á móti og gefum þeim pláss (Sharma, 2018). 

Gróður hefur verið í uppáhaldi hjá mér síðan ég bjó í 

Svíþjóð sem barn. Þar var ég vön miklum gróðri og 

skógum. Fyrsta minningin af því að vera meðvituð af 

kostum náttúrunnar var þegar ég fór með leikskólanum út í 

skóg (í nærumhverfinu) að hitta Mulle sem er skógarálfur. 

Hann kenndi okkur ýmislegt og varð ég meðlimur að 

Friluftsfrämjandet (mynd 1-1) sem er stærsta útivistarfélag Svíþjóðar, stofnað 1982. 

Eftir að ég flutti heim þá saknaði ég gróðursins, mér fannst Ísland bert og ég bjó til skjólveggi 

út um allt í huganum, fyllti allt af hindberjarunnum og fallegum rósum. Fyrsta hugmyndin sem 

ég fékk að B.S. verkefni var að bæta gróður til hagsældar líffræðilegs fjölbreytileika og 

fagurfræði á afgangs grænum svæðum í götuumhverfi. Með því að fegra þetta umhverfi eykst 

ánægja ökumanna og þeir hugsa hlýrra til bæjarfélagsins sem þeir keyra í gegnum (Wolf, 2006; 

2010).  

En okkur Írisi Reynisdóttur, leiðbeinanda mínum, kom síðar saman um það að efnið væri 

of viðamikið og krefðist of mikillar vinnu. Hún stakk því upp á að skoða og koma með 

beturumbætta útgáfu af grunnskólalóð sem legði aðaláherslu á gróður og náttúru. Þar sem ég er 

með B.Ed. gráðu í grunnskólakennslu ásamt því að hafa kennt í grunnskólum þá hef oft velt því 

fyrir mér af hverju skólalóðir eru eins og þær eru. Mér hefur sjálfri fundist vanta meiri gróður, 

skjól og fjölbreytni á lóðirnar. Oftar en ekki stóðu krakkar upp við húsveggi í von um skjól frá 

rigningu og vindi og fiktuðu í símunum sínum, það var heldur sorgleg sjón. Mér fannst því 

áhugavert verkefnið að skoða skólalóðir betur. Rannsóknir hafa sýnt fram á að grænkun 

skólalóða og að gróður hafi góð áhrif á lýðheilsu og því mikilvægur þáttur í uppeldi og þroska 

komandi kynslóða. 

Mynd 1-1. Meðlimskort í Friluftsfrämjandet 

https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/
https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/


4 

 

1.2 Fyrri rannsóknir/önnur sambærileg verkefni 

Hönnun grunnskólalóða hefur ekki verið rannsökuð jafnmikið á Íslandi eins og út í löndum. Til 

eru aragrúi af erlendum rannsóknum og benda þær flestar í átt að grænkun skólalóða og 

hreyfihvetjandi lóðahönnunar. Áhersla hefur verið lögð á hönnun sem eykur vellíðan og 

hreyfingu barna en það hefur sýnt sig að gróður og náttúrulegt umhverfi skipar þar stóran sess.  

Reykjavíkurborg (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004) og Kópavogur (Kópavogsbær, 

2016) hafa unnið ítarlegar skýrslur um grunnskólalóðir bæjarfélaga sinna þar sem kemur fram 

núverandi ástand og áherslur um endurbætur. Kristín Norðdahl (2015) skrifaði doktorsritgerð 

um hlutverk útiumhverfis í námi barna, markmiðið var meðal annars að bæta við þekkingu í 

umræðu landslagsarkítekta og annarra áhrifavalda (e. decisionmakers) um hlutverk skólalóða 

og leikvalla í leikskólum fyrir nám barna. Kristín Þorleifsdóttir landslagsarkitekt skrifaði kafla 

í ritinu Virkni í skólastarfi (2010) sem gefið var út af Lýðheilsustöð. Þar fjallar hún um hönnun 

hreyfihvetjandi skólalóða og kemur með ansi ítarlegar leiðbeiningar að hönnun þeirra, ferlinu 

og aðferðafræði. 

Nokkur B.S verkefni hafa verið unnin af fyrrverandi nemendum Umhverfisskipulagsbrautar 

LBHÍ (Landslagsarkítektúr í dag) um skólalóðir: Útinám og hönnun skólalóða (Edda S. 

Karlsdóttir, 2008); Klettaskóli: Skólalóð fyrir börn með sérþarfir (Heiðar S. Harðarson, 2014); 

Grunnskólalóðir í Reykjanesbæ: um núverandi ástand skólalóða ásamt hönnunartillögu 

(Margrét L. Margeirsdóttir, 2015); Umhverfi fimm framhaldsskóla í Reykjavík (Berglind 

Ragnarsdóttir, 2011).  

Nemendur úr Kennaraháskóla Íslands hafa einnig unnið B.S. verkefni um hönnun 

grunnskólalóða: Hönnun grunnskólalóða með tilliti til hreyfingar: hvernig er staðið að málum? 

(Guðjón Hilmarsson og Kjartan Lárusson, 2007). 

1.3 Efnistök 

Saga grunnskóla, landslagsarkitektúr, grunnskólalóð, hönnun, grænt umhverfi, gróður, náttura, 

græn svæði, grá svæði, hefðbundnar skólalóðir, grænar skólalóðir, náttúrulegt umhverfi, tré, 

endurheimt nátturu, líffræðilegur fjölbreytileiki, fjölbreytt leiksvæði  
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2. Vinnuferill og gögn  

2.1 Vinnuferill 
Í byrjun vinnuferilsins voru rannsóknarspurningar ákveðnar út frá vangaveltum höfundar. Efnið 

var svo unnið í eftirfarandi röð: 

 
 

2.2 Heimildir og gögn 

Riterðin er að mestu byggð upp á heimildum úr ritgerðum, rannsóknum, bókum og öðrum ritum 

sem voru aðgengileg á Íslandi og á netinu. Nokkrar bækur voru sóttar af bókasafni Háskóla 

Íslands, Menntavísindasviðs en það var eina bókasafnið sem átti til bækur um skólabyggingar 

eða skólalóðir. Efni var sótt víða til dæmis af rannsóknargagnagrunnum eins og: 

ResearchGate.net, JSTOR.org og childrenandnature.org og mismunandi tímaritum innan 

kennslufræði, sálarfræði, umhverfisfræði, landslagsarkitekturs o.fl. dæmi um þau eru: Frontiers 

in Psychology; Urban Forestry & Urban Greening; Ecological Economics; Journal of 

Environmental Horticulture; Advances in Landscape Architecture; Journal of School Health; 

Ecology in education; Children’s Geographies; Environmental Education Research; Medicine 

& Science in Sports & Exercise; Health Education Research; Proceedings of the National 

Academy of Sciences; Science of The Total Environment, International Journal of 

Environmental Research and Public Health, Environmental Health Perspectives. 

- Kanna hvort eitthvað af því fyrrnefnda hafi 
áhrif á hönnunina

- Skráning laga, reglugerða 
og krafa sem eiga við 

skólalóðir

-skoða sögu leikvalla í tengingu við 
skólalóðirnar

- Leit að heimildum um sögu 
og þróun skólalóða

-Kanna hvort áhrif grænna skólalóða á börn 
hafi verið rannsökuð

- Skoða heimildir um áhrif 
náttúru og gróðurs á fólk

-Skoða hversu útbreitt hugtakið er- Leita upplýsinga um hvað 
grænkun skólalóða er

-Vinna úr listum- Útbúa spurningalista

-Ritgerð sett saman og niðurstöður fengnar- úrvinnsla
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Til þess að fá betri innsýn í hvernig málum er háttað hér á landi í gerð skólalóða voru tekin 

viðtöl við Kristínu Þorleifsdóttur, landslagsarkitekt; Kristínu Norðdahl, dósent í náttúrufræði-

mennt og kennari; Friðrik Baldursson, garðyrkjustjóra Kópavogs; Guðmund Vernharðsson, 

garðyrkjufræðing og eiganda Gróðrastöðvarinnar Mörk og Guðbjörgu Norfjörð, aðstoðarskóla-

stjóra Norðlingaskóla. Einhverjar munnlegar heimildir eru notaðar í ritgerðinni en viðtölin eru 

ekki gefin upp. Spurningar sem notaðar voru má sjá í viðauka A. 

Til þess að fá betri innsýn í stöðu mála á skólalóðum hér á landi voru útbúnir tveir 

spurningalistar, annar fyrir nemendur og hinn fyrir kennara. Þar sem ritgerðin er um skólalóðir 

almennt þá var kennaralistinn settur inn á facebookhóp sem heitir Grunnskólakennarar út um 

allt land sem hefur 2,6 þúsund meðlimi. Nemendalistinn var settur inn á hóp foreldra 1. bekkjar 

í Sjálandsskóla. Ástæðan fyrir því var að liðið var undir skólalok og því ekki tími né ráð til þess 

að leggja listann fyrir fleiri og af því höfundur er móðir barns í þeim bekk.  
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3. Rannsóknir á áhrifum náttúru og gróðurs á börn  

'Between every two pines there is a doorway to a new world' 

                                                                         - John Muir 

Nú er hægt að spyrja sig hvort að þróun skólalóða sé að hverfa aftur til fortíðar þar sem börn 

léku sér í náttúrulegu landslagi. Því sýnilegasta breyting skólalóða nú og fyrr virðist vera 

grænkun þeirra. Þá hafa rannsóknir verið gerðar til að sjá muninn fyrir og eftir breytingu og 

hvaða áhrif grænkunin hefur á börnin. En rannsóknir gefa óvírætt til kynna að náttúrulegt 

umhverfi og grænkun skólalóða er mikilvæg fyrir líðan og heilsu og á svo mörgum sviðum í 

þroska barna. Ekki er þá átt við að skólalóðin þurfi alfarið að vera náttúruleg, heldur frekar að 

hún sé ekki dauðhreinsuð m.t.t. náttúrulegra þátta. Hún getur verið hönnuð með náttúrulegu 

yfirbragði þó að fótbolta- og körfuboltavellir og leiktækin haldi sínum sessi. Það sem mikilvægt 

er í þessum málum er fjölbreytnin, til þess að sem flest börn hafi eitthvað fyrir stafni. Hér á 

orðatiltækið „Brú á milli tveggja heima“ mjög vel við, því með grænkun skólalóða þá verður 

til brú yfir í aðra tegund af leik eða útiveru.  

Landslagsarkitektinn Kevin Lynch vildi meina að þekking á hegðun væri grunnur að því að 

hanna umhverfi sem passar fyrir mismunandi hegðun fólks (Refshauge, Lamm, Stigsdotter og 

Thorleifsdottir, 2015, s.7), t.d ýta trampolín undir að börn hoppi og tré að börn klifri. 

Umhverfissálfræði (e. Environmental Psychology) er sérfræðigrein sem skoðar þá sálfræðilegu 

ferla sem verða til innra með fólki í byggðu umhverfi, annars vegar og í náttúrulegu umhverfi 

hins vegar, með það að markmiði að bæta lýðheilsuna. Eins og Patrik Sörqvist nefnir í grein 

sinni Grand Challenges in Environmental Psychology (2016), einkennist umhverfissálfræðin 

af því að allir þættir er hafa áhrif á andlega upplifun og hegðun fólks eru skoðaðir. Til þeirra 

teljast til að mynda umhverfisþættir eins og hljóð, hiti og lýsing, og staðir þar sem búist er við 

ákveðinni hegðun eins og skólar eða sjúkrahús. Grænkun skólalóða byggir meðal annars á 

rannsóknum úr þessu fagi en einnig mæla aðilar úr öðrum fagstéttum, eins og Susan Humphries, 

(fyrrverandi yfirkennari í Coombes Primary School, Arborfield, Englandi), með að skólalóðir 

séu grænar og náttúrulegar. Hún segir að best sé þegar börn sleppa við að ferðast um langan 

veg til þess að komast í snertingu við náttúruna, og að æskilegt sé að náttúran sé til staðar 

samstundis. Jafnframt segir hún að skólalóðin eigi að vera þessi náttúra, þetta græna svæði. Að 

ef við bjóðum börnunum umhverfi í miklum gæðum (að hennar mati) þ.e. mjög náttúrulegar 

skólalóðir, þá hagnast börnin á því, og ef við hugsum vel um vistkerfin þá förum við að elska 

og skilja náttúruna og áttum okkur á því að við erum hluti af henni (ISGA, 2016). 
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Rannsóknir sem gerðar hafa verið, á áhrifum náttúrunnar á fólk, eru fjölmargar en sem dæmi 

eru 369 þús. færslur sem koma upp á Google Scholar ef, "health benefits" "contact with nature", 

er skrifað í leitina en það eru bara ein leitarskilyrði sem hægt er að setja af mörgum. Í þessum 

kafla verða skoðaðar rannsóknir á áhrifum náttúrunnar og gróðurs á fólk ásamt þeim áhrifum 

sem grænar skólalóðir og grænkun grárra skólalóða hafa á börn. 

3.1 Náttúran fyrir börnin 

Áberandi er hversu ónáttúrulegar skólalóðir eru almennt, tré eru sjaldséð, blóma- og 

berjarunnar, lækir, hólar, dældir, drulla, sandur, blóm, strá o.s.frv. en allt eru þetta atriði sem 

hrífa börn og auka á ímyndunaraflið. Í dag er talað um nýja fyrirbærið „Náttúruskortsröskun“ 

(e. Nature Deficit Disorder) þegar börn eru ótengd og afskipt náttúrunni. Afleiðingarnar eru 

heilsubrestir: andleg og líkamleg vandamál (offita) og vanhæfni til að geta metið hættur í 

kringum þau og aðra. Einnig er það svo að úti í náttúrunni taka börn áhættur og læra af þeim 

sjálfstæði og ýmsa lífsleikni. Ef börn taka ekki áhættur þá munu þau ekki taka áhættur sem 

fullorðnir einstaklingar heldur (Moss, 2012). Til eru fjölmargar rannsóknir sem sýna fram á 

kosti þess að hafa náttúruna í umhverfi barna, til að mynda hefur hún áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu, virkni, námsárangur, samskiptahæfni, fín- og grófhreyfingar og 

hugmyndaflugið (Gill, 2011).  

3.2 Mismunandi þarfir notenda 

'The tree which moves some to tears of joy, is in the eyes of others 

only a green thing that stands in the way. Some see nature all 

ridicule and deformity... and some scarce see nature at all. But to 

the eyes of the man of imagination, nature is imagination itself' 

 

                                                                           - William Blake 

Misjafn er smekkur fólks á hlutum og græn svæði er engin undantekning. En nú er það svo að 

flestir hafa val um hvað það gerir. Í frítíma fer fólk yfirleitt á þá staði sem því líkar og út frá 

rannsókn Kuo, Bacaicoa og Sullivan (1998) þá eru það staðir með gróðri. Rannsóknin sýndi að 

fólki líkaði illa gróðurlaus svæði en um leið og búið var setja tré og gras á þessi sömu svæði þá 

breyttist álit þeirra um leið á þann veg að þeim líkaði svæðin vel eða mjög vel. Þó að rannsóknin 

miði við mikið þéttbýli þá sýnir hún glöggt hvort okkur líkar frekar við grá eða græn svæði 

(Sullivan, Kuo og DePooter, 2004). Einnig hefur það sýnt sig að þau svæði á skólalóðum sem 

breytt er úr gráum í græn verða þau vinsælustu (Raney, Hendry og Yee, 2019). Börn velja flest 

að leika sér á grænum svæðum skólalóðanna, þetta eru svæðin þar sem ekki er tölfræðilegur 
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munur á stelpum og strákum. Þetta sýnir að þegar börn fá að velja hvar þau leika sér þá velja 

þau sér helst náttúruleg svæði (Lucas og Dyment, 2010). 

3.3 Ljóstillífun og loftlagsgæði 

Eins og aðrar plöntur þá hjálpa tré í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Þau ljóstillífa sem 

þýðir að þau binda koltvísýring (CO2) úr andrúmsloftinu og losa út súrefni (O2). Kolefnið (C) 

sem eftir verður er byggingingarefni trjánna, en trjábolir, greinar og rætur eru að miklu leyti úr 

því efni (skogur.is). Mengun (e. TRAP level eða traffic-related air pollution) mælist minni þeim 

mun fleiri sem trén eru umhverfis skólasvæði. Tré í kringum skólalóðina skipta því máli fyrir 

heilsuna. Samband er á milli þess hversu grænar skólalóðir eru og hversu mikil mengun mælist 

bæði úti á skólalóð og inni í skólabyggingunni, þeim mun fleiri tré, þeim mun minna TRAP 

gildi og öfugt (Dadvand o.fl., 2015b). 

3.4 Hljóðgæði 

Bæta má hljóðgæði með trjám og runnum. Hljóðmengun getur valdið alvarlegum heilsuskaða 

eins og heyrnartapi og hjarta- og æðasjúkdómum en hún er oft mikil við umferðagötur. Þar sem 

skólar eru yfirleitt innanbæjar þá er erfitt að komast hjá því að börn verði fyrir einhverri 

hljóðmengun (Bolund og Hunhammer, 1999). Draga má þó úr henni með 1,5-3 m þykkum 

skjólbeltum trjáa og runna, skjólbelti með trjám geta dregið úr lágtíðnihljóðum umferðarinnar 

en runnar geta dregið úr hátíðnihljóðum (Wolf og Robbins, 2015). 

3.5 Sýn barna og kennara 

Séð út frá því að fólki líkar almennt betur við græn svæði en grá þá er umhugsunarvert af hverju 

skólalóðir eru ekki grænni en raun ber vitni. Erfitt er að vita með vissu hvort notendur skólalóða 

líki almennt betur eða verr við grænar skólalóðir þó rannsóknir gefi vísbendingar um það 

(Sullivan, Kuo og DePooter, 2004). Í rannsókn sem gerð var um mat nemenda og kennara á 

skólalóðum þeirra kom í ljós að bæði nemendur og kennarar styðja gróður og gróðursetningu á 

lóðinni. Þau voru einnig jákvæð fyrir því að nota gróður í viðeigandi verkefnum og athöfnum. 

Kennararnir voru þeirrar skoðunar að skólinn gæti gegnt mikilvægu hlutverki varðandi 

umhverfisvitund og nemendur sögðu að þau hefðu áhuga á að læra meira um notkun og áhrif 

plantna í umhverfinu. (Akoumianaki-Ioannidou, Para skevopoulou, og Tachou, 2016). Í 

rannsókn Lindemann- Matthies og félaga (2004) kom fram að börnum líkar líffræðikennsla 

betur þeim mun oftar sem þau fara út að fræðast.  
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3.6 Lífsorka og ánægja  

Nú er vitað að fólk í stórborgum og þéttbýli er í minni snertingu við náttúruna en áður fyrr og 

hafa sérfræðingar áhyggjur af því að borgarumhverfið sé smám saman að hætta að bjóða 

börnum snertingu/tengingu við plöntur (e. child-plant contact). Þessi tenging við plöntur er 

mikilvæg fyrir heilsu og náttúruvitund en það er á barnsaldri sem besta sambandið á milli 

manneskjunnar og náttúrunnar verður til og grunnur að umhverfisvitund og vistfræðilegri 

næmni eða umhyggju (Akoumianaki-Ioannidou, Paraskevopoulou og Tachou, 2016). Nokkrar 

rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hafa betri tengingu við náttúruna, og sýna hegðun sem hlýst 

af umhverfisvitund hafa tilhneigingu til að upplifa meiri lífsorku og ánægju í lífinu en þeir sem 

hafa lélega tengingu við náttúruna (Capaldi, Dopko og Zelenski, 2014; Hall og Knuth, 2019). 

Göngutúr í náttúrunni eða grænu umhverfi hefur líka áhrif á sköpunargáfu eða hugsun og gerir 

hana frjórri, fólk verður hugmyndaríkara og lífsglaðara (Tyrvainen, Ojala, Korpela, Lanki, 

Tsunetsugu og Kagawa, 2014; Oppezzo og Schwartz, 2014). 

3.7 Gróður og sjúkrahúslega 

Margir hafa því miður ekki tök á því að fara út og njóta náttúrunnar og eitt af ráðunum við því 

er að koma með náttúruna inn til þeirra eða koma þeim fyrir þar sem þeir geta notið útsýnis út 

í náttúruna. Sjúklingar sem voru að jafna sig eftir aðgerð og höfðu gluggaútsýni þar sem voru 

tré jöfnuðu sig fyrr og báðu síður um verkjalyf en þeir sjúklingar sem höfðu ekki gluggaútsýni 

(Ulrick, 1984). Ennfremur benda rannsóknir til þess að blóm og plöntur á sjúkrahúsum hafi 

læknisfræðilegt gildi. Þeir sjúklingar sem höfðu blóm eða plöntur í herbergjum sínum mældust 

með lærri blóðþrýsting, minni verki, kvíða og þreytu en samanburðarhópurinn sem hafði engar 

plöntur. Þeir sem voru í tilraunahópnum voru líka ánægðari með herbergin sín og sögðu að 

plönturnar lífguðu upp á herbergin, minnkuðu stress og gáfu sjúklingunum góða tilfinningu 

gagnvart starfsmönnum sjúkrahússins (Park og Mattson, 2009).  

3.8 Grænir veggir og aðrir náttúrulegir þættir innandyra 

Það er ekkert sem segir að skólalóðirnar geti ekki byrjað inni í skólanum. Skólalóð er 

einfaldlega staður sem á að gefa tilbreytingu frá hinni hefðbundnu kennslustofu. Staður sem 

endurnýjar orku og leyfir manni að anda dýpra. Þegar grænum veggjum, náttúrulegri lýsingu, 

hljóði frá vatni, útsýni út í náttúruna og önnur náttúruleg atriði (e. biophilia) eru höfð með í 

arkítektúr bygginga þá hefur það í för með sér betri ástundun og mætingu og afkastagetu í starfi 

eða námi. Þau auka einnig þol setu fólks við skrifborð og verkefni eru unnin í meiri gæðum og 

magni (Clark og Chatto, 2014; Elzeyadi, 2011). Að auki hefur gluggaútsýni út á lóð sem hefur 



11 

 

tré og gróður góð áhrif á athygli og vinnsluminni nemenda (Li, og Sullivan, 2016). Plöntur geta 

hjálpað til við að bæta loftgæði innanhúss en þær gefa frá sér raka sem vinnur á móti þurru lofti, 

sem getur bætt einbeitingu og minnkað höfuðverki sem fólk fær gjarnan í þurru lofti (Hall, og 

Knuth, 2019).  

Grænir veggir í kennslustofum (grænar plöntur) geta haft áhrif á endurheimt hjá börnum. 

Próf sem kanna einbeitingu sýna fram á að börn í þessum kennslustofum fá hærri einkunn en 

þau sem hafa gróðurlausa veggi (van den Berg, Wesselius, Maas og Tanja-Dijkstra, 2017). 

Ennfremur getur það að hafa plöntur í kennslustofunni aukið vinnuhraða um 20-26% (Hall og 

Knuth, 2019). 

3.9 Andleg heilsa 

Rannsókn sem gerð var af vísindamönnum í Aarhus Universitet sýnir fram á að minni líkur eru 

á þróun geðraskana hjá fólki, þeim mun lengur sem það býr í grænu umhverfi sem barn. 

Vísindamennirnir notuðu gervitungl frá árunum 1985-2013 til að kortleggja magn græns svæðið 

í kringum æskuheimili tæprar milljón dana og báru saman við 16 mismunandi geðraskanir sem 

fólkið stríddi við á seinni árum. Í ljós kom að mjög mikilvægt er að börn upp að 10 ára aldri fái 

að dvelja sem mest í grænu umhverfi. Danirnir sem bjuggu í grænasta umhverfinu sem börn 

höfðu 55% minni líkur á því að þróa með sér geðraskanir en ella, og þá voru einnig teknir inn 

þættir eins og félags- og efnahagur (d. socioøkonomisk status) og þekktar geðraskanir innan 

fjölskyldunnar (Engemann o.fl., 2019). Einnig hefur lengd útiveru í grænu umhverfi áhrif á 

einstaklinga með ADHD og athyglisbrest, það helst í hendur við hegðun þeirra og líðan, þeim 

mun grænni sem hverfi eru þeim mun betur hegða þeir sér og líður þeim. Það sama á við um 

blátt umhverfi (vötn, fjara, ár o.s.frv.) (Amoly o.fl., 2014; Taylor, Kuo, og Sullivan, 2001). 

3.10 Garðyrkja og endurhæfing 

Garðyrkja hefur hjálpað til við endurhæfingu fólks með „burnout“ eða kulnun. Á háskólasvæði 

Landbúnaðarháskólans (SLU) í Alnarp er endurhæfingargarður eða heilsugarður. Rannsóknir 

þaðan hafa sýnt fram á mikinn bata sem fæst með, svo eitthvað sé nefnt, sáningu, tínslu arfa, 

vökvun, hreyfingunni, skynfæraörvun (lykt, bragð, áferð, litir) (Ward Thompson, 2010). 

Í rannsókn sem gerð var á börnum sem tóku þátt í skólalóðagarðyrkju í Belgíu var helsta 

niðurstaðan sú að börnin urðu tilbúnari til þess að smakka á nýjum mat, ávöxtum og grænmeti 

(Huys o.fl., 2017). 
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3.11 Hreyfing og góð heilsa 

Hreyfingarleysi og aukin kyrrseta getur haft slæmar afleiðingar fyrir heilsu og vellíðan barna. 

Áhyggjur sérfræðinga þess efnis að börn eyði minni tíma úti hafa verið uppi á borði síðan fyrir 

aldamót (Moore, 1997) en ástæður þess eru m.a. sívaxandi sjónvarpsáhorf og tölvunotkun en 

einnig áhyggjur ábyrgðaraðila af ofbeldi, glæpum og hugsanlegum meiðslum eða slysum sem 

börnin geta lent í (Clements, 2004). Orsök þess síðarnefna kann að vera samfélagsleg frekar en 

að hún byggi á reynslu eða staðreyndum, og að fjölmiðlar spili þar stórt hlutverk (Kristín 

Norðdahl, 2015).  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO, 2002) eru afleiðingarnar 

hreyfingarleysis og aukinnar kyrrsetu offita, sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómar og lélegt 

líkamlegt ásigkomulag hjá ungu fólki. Með líkamlegu ásigkomulagi er átt við þol, vöðvastyrk, 

vöðvaþol (e. muscular endurance), liðleika og líkamsbyggingu (e. body composition) (Coe, 

Peterson, Blair, Schutten og Peddie, 2013; Coe, Pivarnik, Womack, Reeves og Malina, 2006). 

En sem betur fer hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram á jákvæða tengingu milli hreyfingar og 

heilsu (Coe, Peterson, Blair, Schutten og Peddie, 2013; Strong o.fl., 2005).  

Aðrar rannsóknir hafa svo sýnt fram á að grænkun skólalóða getur hjálpað til við að auka 

hreyfingu skólabarna. Það sem gerist er að leikir barnanna breytast úr hefðbundnum 

leikvallaleikjum og keppnisíþróttum, og í eltingaleiki, fimleikaæfingar, klifur og hopp, og 

annan skapandi leik. Ef útikennslusvæði eða ræktunarbeð eru á lóðunum þá nýta börnin þau 

svæði einnig í leik (Dyment og Bell, 2007a,b; Raney, Hendry og Yee, 2019). Innleiðing 

skólagarða (e. school garden) í námsskrár getur s.s. haft þau áhrif að hreyfing barna eykst og 

kyrrseta minnkar (van den Berg, Wesselius, Maas og Tanja-Dijkstra, 2017). Dæmi er til þar 

sem nemendum sem taldir voru til kyrrsetuhóps fækkaði um 10% fjórum mánuðum eftir 

grænkun skólalóðarinnar og hreyfing stúlkna fór úr meðal áreynslu í mikla áreynslu (Raney, 

Hendry og Yee, 2019).  

3.12 Fín- og grófhreyfingar 

Náttúrulegt umhverfi gefur börnum betri tækifæri á að æfa fín- og grófhreyfingar heldur en 

grátt umhverfi. Til dæmis það að klifra á stórum steinum og halda sér hangandi í greinum æfir 

grófhreyfingar barns en grófhreyfingar auka vöðvamassa, jafnvægisgetu og bæta samhæfingu. 

Góðar grófhreyfingar eru nauðsynlegar fyrir skólabörn en þau þurfa meðal annars gott jafnvægi 

til þess að sitja kyrr í langan tíma (Grahn, Martensson, Lindblad, Nilsson og Ekman, 1997, s. 

13, 79, 91). Einnig býður náttúran upp á að æfðar séu fínhreyfingar t.d. með því að láta börn 

tálga spýtu, kroppa börk af grein og annað sem krefst einbeitingar fingra og handa (Kristín, 
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2005). Helle Nebelong telur hefðbunda leikvelli hættulega. Hættan felst í hönnun leiktækjanna, 

t.d. hafa rimlar á stiga nákvæmlega jafn langt bil á milli þeirra en þannig þarf barnið ekki að 

hafa áhyggjur af því hvar það stígur og æfir því síður jafnvægið (Nebelong, 2004). 

3.13 Leikvellir 

„Hefðbundnir“ leikvellir hafa yfirleitt það hlutverk að ýta undir leik barna og að hjálpa til við 

að auka þroska þeirra, líkamlega, félagslega, tilfinningalega og andlega (Hart, 1993). 

Hefðbundnir leikvellir eru yfirleitt flatir, gróðursnauðir, að mestu malbikaðir með 

fjöldaframleiddum leiktækjum aðallega úr stáli, eins og klifurgrind, rólum, sandkassa, 

rennibraut og vegasalti. Þessir leikvellir krefjast lítils af börnunum, þer með töldum smábörnum 

og á einhvern hátt fötluðum (Frost, 2012). Aftur á móti krefjast náttúrulegir, grænir leikvellir 

mikils af börnum. Þeir reyna á líkamlega, félagslega, tilfinningalega og andlega getu barnanna 

og auka við þroska þeirra og reynir á bæði fín- og grófhreyfingar þeirra. Yfirborð náttúrulegra 

leikvalla er t.d. misjafnt, það getur verið gróft, holótt og mishæðótt sem reynir á jafnvægi, 

landslag og gróður myndar allskonar mismunandi form og rými og ýtir undir könnunarfýsn, og 

efni eins og prik, lauf, steinar og annað gerir börnunum kleift að fara í hlutverkaleiki og nota 

ímyndunaraflið í leik sínum (Frost, 2012)  

3.14 Atferli barna 

Rannsóknir gerðar á Íslandi sýna að börnum í yngri bekkjum er helst strítt á skólalóðinni 

(Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2013; 

Kristín Elfa Guðnadóttir, 2000). Græn skólalóð getur haft góð áhrif á félagslegt atferli og 

samskipti milli barna í frímínútum. Með fjölbreyttari og náttúrulegri aðstæðum virðist börnum 

líða betur, þau eiga auðveldara með að, finna sér eitthvað að gera, að mynda litla hópa og æfa 

heilbrigð samskipti en það skilar sér í færri ágreiningum milli barnanna (Dyment og Bell, 2008; 

Raney, Hendry og Yee, 2019; van Dijk-Wesselius, Maas, Hoving, van Vugt og van den Berg, 

2018). Rannsókn van Dijk-Wesselius o.fl. (2018) sýnir einnig fram á að grænkun skólalóða 

getur bætt félaganet (e. social support) og fleiri nemendur, þá sérstaklega yngri nemendur, láta 

vita af ágreiningum við samnemendur (e. self-reported peer problems). Á mynd 3-1 má sjá má 

muninn á fimm af þeim sjö skólum í Hollandi sem voru með í rannsókn van Dijk-Wesselius 

fyrir og eftir grænkun (4 árum síðar). 
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Mynd 3-1. Fimm skólar í Hollandi, fyrir grænkun (2014) og fjórum árum síðar (van Dijk-Wesselius o.fl. (2018) 

Í rannsókn sem gerð var við endurbætur á skólalóð Eagle Rock Elementary school, í Los 

Angeles, kom í ljós að gróður hefur áhrif. Rannsóknir voru gerðar tveim vikum fyrir 
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endurbætur, strax eftir og svo var eftirfylgni fjórum mánuðum síðar. Grænkunin hafði í för með 

sér að stór hluti af malbikuðu svæði var skipt út fyrir gras, tré, trjáboli og útikennslusvæði sem 

börnin notuðu einnig sem leiksvæði (Raney, Hendry og Yee, 2019). Í sömu rannsókn fækkaði 

bæði líkamlegum ágreiningum (átökum) og rifrildum. Talið er að leikur út í náttúrunni ýti undir 

bætta sjálfsstjórn og betri einbeitingu. Rannsóknir sýna að óviðeigandi hegðun minnkar hjá 

börnum sem fá að fara út í frímínútur. Ástæðan fyrir því er líklega margskynja (e. multi-

sensory) áreitið sem fæst við það að vera úti. Eftirtektarsemi, forvitni um náttúruna og löngun 

í að kanna og rannsaka það sem þau sjá eykst. Úti í frímínútum æfa þau einnig hlutverkaleik 

sem er nauðsynlegur við þroska á óhlutstæðri hugsun (e. abstract thinking), sá leikur eykst 

ótvírætt í náttúrunni og milli plantna (Kemple, Oh, Kenney og Smith-Bonahue, 2016). 

3.15 Líffræðilegur fjölbreytileiki og tegundafjölbreytni 

Líffræðilegur fjölbreytileiki er undirstaða margrar þeirrar þjónustu sem vistkerfin veita okkur 

og sem við mennirnir þörfnumst og hún er góð fyrir heilbrigði manna (Davern, Farrar, Kendal, 

og Giles-Corti, 2016; Weisser og Hauck, 2017). Þess vegna er orðið vinsælt við hönnun borga 

að vera með græna innviði eða náttúrugrunn (e. nature-based) í skipulagsgerðum, sem myndu 

viðhalda þjónustu vistkerfanna og varðveislu lífræðilegs fjölbreytileika. En eins og staðan er í 

dag eru græn svæði innan borga yfirleitt hönnuð af landslagsarkítektum sem leggja aðaláherslu 

á plöntur, fagurfræðilega hönnun og notagildi fyrir fólk. Þeirri náttúru sem fyrir er er oft rutt 

burt til að skapa rými fyrir hannað umhverfi. Með því umturnast veröld margra lífvera sem 

verður þeim skaðleg og staðir eins og skólalóðir vilja oft verða mjög einfaldar (Weisser og 

Hauck, 2017).  

Líffræðilegur fjölbreytileiki og tegundafjölbreytni er mjög misjöfn eftir grænum svæðum. 

Hægt er að stjórna magni og tegundum upp að vissu marki. Á Íslandi er fjölbreytileikinn 

aðallega meðal fugla, skordýra og gróðurs, frekar en dýra. Í rekstri, þróun og viðhaldi grænna 

svæða ætti að leggja áherslu á tegundafjölbreytni, það bætir vellíðan manna ásamt því að 

viðhalda líffræðilegri fjölbreytni (Fuller, Irvine, Devine-Wright, Warren og Gaston, 2007). Van 

Dillen (2012) ályktaði með safngreiningu (e. meta-analysis) að fylgni væri milli magns og gæða 

grænna svæða, og góðrar heilsu. Einnig að svæði með mikla tegundafjölbreytni hafi jákvæð 

áhrif á líðan fólks (Dallimer o.fl., 2012).  
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3.16  Endurheimt 

Talað er um sálfræðilega endurheimt þegar 

endurnýja þarf líkamlega, andlega eða 

félagslega getu, sem hefur minnkað hjá 

einstaklingi við hin krefjandi verkefni dagsins. 

Hægt er að fá þessa endurheimt úr umhverfinu, 

sérstaklega grænu umhverfi.  

Í rannsókn sem gerð var á grunnskóla-

börnum á Ítalíu var kannað hversu mikla 

endurheimt þau fengu annars vegar eftir 

frímínútur í grænu umhverfi (mynd 3-2) og hins 

vegar gráu umhverfi (mynd 3-3). Niðurstaðan 

var sú að þau fengu meiri endurheimt í græna 

umhverfinu, einbeiting þeirra varð betri og 

athygli meiri (Amicone o.fl., 2018). Sama 

niðurstaða fékkst úr rannsókn sem gerð var í 

Hollandi á árunum 2014-2018. Þar voru 5 af 9 

skólalóðum grænkaðar og í eftirfylgni tveimur árum síðar þá sýndu niðurstöður að einbeiting 

nemendanna var betri eftir frímínútur en hún hafði verið fyrir grænkun (van Dijk-Wesselius, 

2018). Börn verða yfirleitt mjög þreytt við vinnu á verkefnum sem krefjast mikillar einbeitingar. 

Það verður til þess að þau missa athygli, verða pirruð og vinna þeirra verður verri. Stuttar pásur 

úti í náttúrunni, eða þar sem er gróður, hjálpar til við að endurheimta orkuna og losna við 

þreytuna (Kaplan, 1993; Kaplan, 1995).  

3.17 Námsárangur 

Rannsóknir sýna fram á að gróður hefur góð áhrif á námsárangur nemenda og því er vert að 

rannsaka þetta efni frekar. Í einni rannsókn voru það skógarbotnar/svæði, útsýni á gróður úr 

kennslustofum, samræmd próf og lokaeinkunnir anna sem gáfu bestu vísbendingarnar um 

jákvæð tengsl milli grænna skólalóða og námsárangurs (Browning og Rigolon, 2019). Í annarri 

kom í ljós að grænt umhverfi hafði áhrif á námsárangur þriðjubekkinga í stærðfræði og 

móðurmálskennslu (ensku) (Wu o.fl., 2014). Einnig hefur verið sýnt fram á að jákvæð tengsl 

eru milli áreynslumikillar hreyfingar hjá börnum og hærri einkunna (Coe, Blair, Schutten og 

Peddie, 2013; Coe, Pivarnik, Womack, Reeves og Malina, 2006). Tenging hefur fundist milli 

Mynd 3-2. Grænt umhverfi (Amicone o.fl., 2018) 

Mynd 3-3. Grátt umhverfi (Amicone o.fl., 2018) 
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hærri vitsmunaþroska barna og gróðurumhverfis, sérstaklega gróðurs á skólalóðum. Að hluta 

til var það út af minni mengun (Dadvand o.fl., 2015). 

3.18 Nærveður 

Plöntunotkun við hús hefur bæði áhrif á orkusparnað við upphitun húsa og dregur úr 

úrkomuálagi áveðurs á bygginguna. Sígrænn gróður við byggingar sem vísa á móti ríkjandi 

vindátt skýlir henni gegn veðrum og vindum (Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014). 

Mikilvægt er á Íslandi að mynda skjól. Vindurinn er í raun eini neikvæði þátturinn í íslensku 

veðri og það er yfirleitt svo að fólki finnst vera gott veður ef það er logn. Skipulag hverfa, stærð, 

lega og lögun húsa getur, ásamt gróðursæld haft mikil áhrif á nærveður (staðbundið veðurfar) 

(Kristín, 2006). Vindur gerir það að verkum að kuldatilfinningin verður meiri. Sem dæmi má 

nefna að í 0°c hita í 6 m/s verður kuldatilfinningin eins og það séu -5°c úti (Einar 

Sveinbjörnsson, 2020). Í rannsókn sem Vanda Sigurgeirsdóttir (2011) gerði á börnum og 

náttúru kom í ljós að það eina sem virtist hafa neikvæð áhrif á líðan barna í náttúrunni var 

veðrið, þeim finnst ekki gaman í roki og rigningu. Á dvalarsvæðum eins og skólalóðum ætti 

því að reyna eftir fremsta megni að hanna með það í huga að fá gott nærveður þar sem logn og 

hlýja er. 
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4. Skólalóðir í sögulegu samhengi 

'I like the dreams of the future better than the history of the past' 

- Thomas Jefferson 

Til þess að átta sig á þróun skólalóða verður fyrst að glugga í sögu leikvalla. Í upphafi voru 

engir leikvellir, hvað þá skólalóðir. Börn léku sér einfaldlega á götum og í umhverfinu nálægt 

heimilum þeirra (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). Hér verður reynt að rekja hluta þeirrar sögu og 

þróunar sem leiðir til skólalóða eins og við þekkjum þær í dag. Efninu er skipt í tvennt, fyrst 

verður fjallað um þróun á heimsvísu og síðar þróun á Íslandi. En þess ber að geta að lítið er til 

af heimildum um íslenskar skólalóðir eða erfitt að hafa upp á þeim á svo stuttum tíma. Aðallega 

verður stuðst við grein Dr. Joe L. Frost (1933-2020) Evolution of American Playgrounds (2012) 

og bókina Designing outdoor environments for children: Landscaping schoolyards, gardens, 

and playgrounds eftir Lolly Tai (2006) í fyrri umfjöllun. Þess ber að geta að Frost var einn 

áhrifamesti og virtasti talsmaður frjáls leiks og náttúrulegra leiksvæða (e. contemporary father 

of play advocacy). 

 

4.1 Þróun skólalóða á heimsvísu 

4.1.1 Fyrsti vísir að skólalóð – 1774 

Nokkrar heimildir (Stine, 1997; Tai, 2006) tala um að fyrstu skólalóðirnar hafi litið dagsins ljós 

upp úr 1770. Þarna komu hugmyndir um að líkamlegt hreysti væri mikilvægt og árið 1774 var 

líkamsæfingum bætt við almenna kennslu í skóla í Dessau, Saxony í Þýskalandi (mynd 4-1). Á 

sama tíma voru fimleikaæfingar að þróast í Svíþjóð. Í byrjun 1800 jókst íþróttaiðkun í mörgum 

Evrópulöndum og síðar í Englandi. Á endanum náði hún til Ameríku 1821 en þar var fyrsta 

tilraunin að leikvelli á skólalóð gerð, hún var í formi „útileikfimisala“ (e. outdoor gymnasium) 

Mynd 4-1. Túlkun á fyrstu útileikfimissölunum í Þýskalandi.  
 

https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_129997
https://www.brainyquote.com/quotes/thomas_jefferson_129997
https://www.brainyquote.com/authors/thomas-jefferson-quotes
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sérstaklega fyrir eldri nemendur. Þarna voru rými sem ætluð voru fyrir leik, bæði inni og úti, 

kölluð leikvellir og pásurnar fyrir leikinn voru kallaðar frímínútur. Lögð var áhersla á 

líkamlegan þroska og voru fimleikaáhöldin tvíslá, stökkhestur og önnur innandyra áhöld en 

áhuginn fyrir þessari tegund af „skólalóð“ náði þó aldrei miklum vinsældum og dvínaði fyrir 

1830 (Frost, 2012). Ef til vill markar þetta tilkomu útileiksvæða á skólalóðum þarna og þótt 

skólalóðir hafi sagt skilið við fimleikaáhöldin þá héldu hugmyndir um útileiksvæði áfram að 

þróast í öðru formi. Hugmyndin að mikilvægi líkamlegs hreystis hvarf þó ekki samanber því að 

1836 kom læknir að nafni Karl Ignaz Lorinser með tillögu að breytingu skólalóða sem ýtti undir 

heilsuhreysti í skólum (Schwarz, 2020). Engar heimildir fundust sem sýndu fram á að það hafi 

verið gert. 

4.1.2 Vitundarvakning um þroska barna – 1837 - 

Upp úr 1840 var vitað að leikur hefði áhrif á líkamlegan og félagslegan þroska barna. Árið 1837 

var Friedrich Fröbel (1782-1852) sá fyrsti til að leggja áherslu á að leikur hefði áhrif á alhliða 

þroska barna og að hann fengist í náttúrulegum aðstæðum. Hann var þýskur kennari og oft 

kallaður faðir leikskólans. Hann setti á fót fyrsta leikskólann (þ. Kindergarten) sem var 

náttúruleikvöllur sem ætlað var að efla þroska barna. Leikskólinn átti að vera viðbót við það 

sem börn lærðu heima og bæta þannig alhliða þroska þeirra. Nemendur Fröbel fengu kennslu í 

náttúrulegum aðstæðum og æfðu sig í ýmsum hagnýtum verkefnum. Börnin fengu m.a. að gera 

áveituskurði, brýr og stíflur í litlum lækjum, leika með sand og skoða veggi og önnur mannvirki. 

Einnig var þeim kennt að rækta gróður og ávaxtatré og huga að plöntum og blómum, fylgjast 

með skordýrum og fuglum, og hugsa um gæludýr. Þá voru frjáls leikur og ýmsir keppnisleikir 

mikilvægur hluti starfseminnar. Á sama tíma hafði John Dewey (1859-1952), einn áhrifamesti 

menntunarfræðingur Bandaríkjanna (hér eftir kallað BNA), mikil áhrif á þróun leiks og 

leikvalla fyrir börn á leikskólaaldri og var þess sinnis að leikur væri grundvallaratriði í þroska 

barna og óhjákvæmilegur í námsferlinu. Hann lagði áherslu á útiveru í náttúrunni, leiki, smíðar 

og líkamsæfingar (Frost, 2012) en hann lagði fram þá kenningu að nemendur myndu læra með 

því að framkvæma (e. learning by doing) eða gera hlutina sjálf (e. hands-on) sem þýðir að í 

samskiptum við umhverfið var hægt að læra og aðlagast.  

4.1.3 Skólalóð með leiktækjum – 1848 

Á þessum tíma var vitað að leikur væri nauðsynlegur hluti af þroska- og námsferli barna, að 

umhverfið (náttúran) skipti miklu máli í alhliða þroskanum og það að leyfa börnunum að læra 

með því að gera sjálf. En 1848 leit fyrsta hugmyndin að skólalóð með eiginlegum leiktækjum 

dagsins ljós (ekki æfingartæki). Hún var hugarsmíð bandaríska kennarans Henry Barnard 
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(1799-1857) (mynd 4-2). Samkvæmt honum var 

mikilvægt að kennarar væru á staðnum, stýrðu 

útileikjum og fylgdust með. Á myndinni sjást kassar 

og trékubbar1 ætlaðir til leikja og kennslu en einu 

föstu leiktækin eru staurar með böndum sem börnin 

notuðu með því að spyrna sér í staurana og sveifla 

sér í kringum þá, ef til vill væri hægt að kalla það 

„Stórskrefa“ á íslensku en enska heitið er Giant 

Stride. Tækið hafði námsskrár- og kennslufræðilegt 

gildi sem var að læra um miðflóttakraft. Skólalóðin 

var umkringd háum veggjum sem sjást illa því þeir 

eru í hvarfi á bak við ávaxtatrjé. Þessi mynd er 

mikilvæg því hún sýnir hugsunarháttinn og 

aðstæður skólalóða fyrir 1900. Þarna eru öryggi og 

náttúrulegar aðstæður í fyrirrúmi ásamt kenningum 

um nauðsyn leiks í þroska- og námsferli barna 

(Brett, Moore og Provenzo, 1993, s.87). Lítið fór 

fyrir útbreiðslu hugmyndarinnar á skólalóðum en eitthvað virðist „Stórskrefan“ hafa verið 

notuð á almennum leikvöllum næstu áratugina. Mynd 4-3 er tekin á bilinu 1910-1915 en þar 

sjást börn við leik á svona tæki.  

4.1.4 Sandur og heilbrigði barna 1880  

Hugmyndir Friedrich Fröbel um frjálsan leik í náttúrunni, sérstaklega sandnotkun, breiddust út 

og sandkassar urðu algeng sjón við þýsk heimili og skóla. Árið 1886 ákvað stjórnmálamaður 

að nafni Von Schenckndorff að gera tilraun með leiksvæði í Berlín og lét setja hauga af sandi  

(sandgarða eða e. sandgardens) í almenningsgarða Berlínar. Þessir sandgarðar urðu geysi-

vinsælir og margar rannsóknir voru gerðar sem sýndu án vafa að leikur með sand efldi þroska 

barna til muna (æfing í iðnaðar- og viðskiptahugsun, rúmi og formi). Strákar alveg upp í 16 ára 

aldur eyddu tíma sínum þarna. Þegar iðnbyltingin fór af stað um 1880 flyktust innflytjendur frá 

mörgum löndum til stærstu borga BNA. Mikil þéttbýlismyndun varð með tilheyrandi göllum, 

yfirfullum hverfum, mengun og einangrun og þúsundir heimilislausra barna reikuðu um götur 

borganna og ullu usla. Sandgarðar urðu svar BNA við eirðarleysi og usla barnanna sem 

 
1 Gæti hafa verið eitt af því kennsluefni sem Friedrich Fröbel hannaði, en hann hannaði kubba í allsskonar stærðum fyrir 
rúmfræðikennslu (Frost, 2012). 

Mynd 4-3. „Stórskrefa“ 1910-1915. Mynd: Library of 
Congress  

Mynd 4-2. Hugmynd Henry Bernard að skólalóð 
(Brett o.fl. 1993) 
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hrúguðust nú að þeim til að leika. Sandgarðarnir eru taldir vera fyrstu leikvellirnir gerðir fyrir 

almenning og markmiðið með þeim var að halda börnum uppteknum og frá vandræðum.  

Árið 1891 fór margs konar leikvöllum fjölgandi. Í Boston reis leikvöllur sem hafði 

sandgarð, útileikfimiaðstöðu, heimatilbúin leiktæki og íþróttavelli. Þarna byrjaði fjöldafram-

leiðsla á leikvallatækjum og öld „hefðbundinna leikvalla“ hófst (Frost, 2012).  

4.1.5 Hefðbundnir leikvellir – 1900 

Fyrstu verksmiðjuframleiddu leiktækin fóru að 

birtast á leikvöllum í byrjun 1900. Þetta voru tæki 

framleidd úr stáli t.d. rennibrautir, rólur, vegasalt 

(ramba) og klifurgrindur. Voru tæki þessi kyrfi-

lega fest á slitnum graslóðum og síðar meir á 

malbiki sem gerði vellina nánast viðhaldsfría, að 

fólk hélt. En mörg og alvarleg slys áttu sér stað 

með þessari þróun þar sem börn féllu úr talsverðri 

hæð ofan á hart undirlag (mynd 4-4) út af óúthugsaðri hönnun tækja (t.d. of há) og viðhaldi 

vallanna. Það var þá sem öryggisstaðlar voru gerðir fyrir leikvelli (Brett, Moore og Provenzo, 

1993, s. 87-88) og hinir hefðbundnu leikvellir þar sem öryggið er aðalatriðið urðu til.  

Þrátt fyrir að á þessum tíma hafi leikvellir verið til staðar á almenningssvæðum, og ýmsar 

tilraunir með útileikfimisali og nýbreytni í leikskólastarfi, þá vantaði enn leiksvæði á 

skólalóðirnar bæði á Íslandi og úti í löndum. Heimild er til um að óþekktur höfundur hafi 

gagnrýnt umhverfi skólalóða en hann virðist hafa tekið einhverja úttekt á skólalóðum árið 

1907/1908. Höfundurinn kvartar undan skorti á hönnun og notkun skólalóða (Schwarz, 2020). 

4.1.6 „Skógarskólar“ og útiskólar – 1904 

Í aðdraganda heimstyrjaldarinnar fyrri, nánar 

tiltekið 1904, var fyrsti „skógarskólinn“ (e. 

schools of the woods) stofnaður í Þýskalandi 

(mynd 4-5). Hann var ætlaður ungum borgar-

búum sem höfðu greinst með berkla og átti að vera 

eins konar meðferð. Hugmyndin var að ferskt loft, 

góð viðrun/loftræsting og útivera myndu bæta 

heilsuna. Þetta voru sumarskólar og kennslan fór 

fram úti í skógi undir berum himni. Þessir skólar 

Mynd 4-4. Leiktæki í byrjun 1900 ( Frost, 2012) 

Mynd 4-5. „Skógarskóli“ 1904 (sótt af 
https://rarehistoricalphotos.com) 
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dreifðust fljótt um Evrópu og N-Ameríku. Síðar 

komu útiskólarnir (e. open air schools) sem 

krafðist mikils af arkitektunum er hönnuðu þá, 

m.a. vegna þess að þeir áttu að hafa góðan 

aðgang að náttúrunni, hafa stóra glugga sem hægt 

var að opna upp á gátt og gott hitunarkerfi (svo 

hægt væri að læra með opna glugga. Á mynd 4-6 

sést útiskóli í Amsterdam, hannaður af Jan 

Duiker og þykir einn sá merkilegasti þeirrar gerðar (Rare historical photos, 2016). Ekki er vafi 

á því að þarna var vitað að útivera í náttúrunni getur haft læknandi og nærandi áhrif á fólk og 

skólalóðin var náttúran í kring.  

4.1.7 Betri skólalóðir, ruslleikvellir og ævintýraleikvellir – 1945 

Eftir stríðið héldu leikvellir (og leiktæki) aftur að þróast úti í löndum. Nú voru einnig komin 

leiksvæði á skólalóðirnar en þau voru eins og hinir hefðbundnu leikvellir með yfirborð úr 

malbiki, steypu, möl eða öðru hörðu efni og leiktækin voru vanalega rólur, hringekja, vegasalt 

og klifurgrind (Frost, 2012; Tai, 2006). Smám saman bættust fótbolta- og hafnarboltavellir við 

og á stærri skólalóðum mátti stundum finna náttúrulegri svæði með blóma- og grænmetisgarði. 

Í framhaldi af því, eftir Kreppuna miklu og heimstyrjöldina aðra (1918-45), stöðvaðist 

framleiðsla á leiktækjum úr stáli og fór hún í staðinn í tæki og tól fyrir herinn (Frost, 2012; 

Sutton, 2005). Á þeim tíma fengu nemendur oft frí úr tíma til þess að fara og safna saman í 

haug allskonar brotajárni frá bóndabæjum og nálægum fyrirtækjum sem herinn kom svo og 

náði í. 

'Better a broken arm than a broken spirit.' 

- Lady Allen of Hurtwood, 1968 

Upp úr þessu, um 1945 setti danski landslags-

arkitektinn Carl Theodor Sørensen fram nýjar 

hugmyndir að leikvelli svokölluðum ruslleik-

velli (e. junk playground) (mynd 4-7). 

Hugmyndin kom þegar Carl sá að börnin léku 

sér allsstaðar annars staðar en á hinum 

hefðbundnu malbikuðu leikvöllum sem hann 

hafði hannað. Það að börnin vildu frekar leika 
Mynd 4-7. Ruslleikvöllur. 

Mynd 4-6. Open air school, Suresnes í Frakklandi 1932-
1935. Mynd: Angel Muniz, twitter 
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sér með timbur, mold, steina o.s.frv. ruddi af 

stað byltingu í leikvallaiðnaðinum. Fyrsti 

ruslleikvöllurinn var í Endrup, Danmörku, en 

það var svæði stútfullt af byggingarefni 

(spýtum, köðlum, timbri, hömrum, nöglum 

o.fl). Þar var umsjónarmaður sem fylgdist með. 

Þessir leikvellir áttu að efla ímyndunarafl, 

verkgleði og forvitni barna. Betra þótti að þau 

meiddu sig en að missa lífsgleðina. Slíkir vellir 

eru til enn í dag en eru flestir í Englandi, Danmörku, Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi og Sviss, 

nokkrir eru í Japan en aðeins tveir í BNA (Frost, 2012; Sutton, 2005). Ævintýra leikvellir (e. 

adventure playground) (mynd 4-8) urðu til um sama leyti en þeir voru „fínni“ útgáfa af 

ruslleikvöllum (Frost, 2012).  

4.1.8 Nýbreytni – 1950 

Árin 1950-70 voru svo ár nýbreytni. Hefðbundnum leiktækjum var skipt út fyrir samsett flókin 

tæki (t.d. leikkastala) sem gátu verið klifurgrind, rennibraut og völundarhús, allt í einu tæki. Að 

auki voru tækin í fantasíuformum eins og eldflaug, skip eða söguleg fyrirbæri. Allt þetta var til 

þess að auka á hugmyndaflug barnanna. Öryggisútfærslur voru gerðar, þar sem hörðu yfirborði 

var skipt út fyrir trjákurl eða möl, rólur voru lækkaðar og tæki voru framleidd fyrir mismunandi 

aldur (Frost, 2012). 

Samkvæmt Dr. Rolf Schwarz (2020) sérfræðingur í menntunar- og íþróttafræði var það ekki 

fyrr en í lok 1970 að umhverfi skólalóða fór að breytast. Þá þótti rétt að hafa leiksvæði með 

almennilegum leiktækjum á skólalóðunum, til að stuðla að frjálsum leik og slökun. 

4.1.9 Náttúran jafn mikilvæg og leiktækin – 1990 

Um 1990 höfðu rannsóknir og reynsla um leik og leikvelli sýnt fram á að leiktæki væru aðeins 

hluti af því sem þarf að vera á góðum leikvöllum. Mikilvægir þættir sem vantaði voru náttúruleg 

atriði: lífverur, plöntur, dýr, mold, hólar og lækir; færanlegt efni: kubbar, verkfæri og 

byggingaefni; og önnur atriði: skuggasvæði, skjól, eldunaraðstaða, stígar fyrir farartæki á 

hjólum og fleira í þessum dúr (Frost, 2012).  

4.1.10 Stöðnun í þróun 

Þegar leikvellir ruddu sér til rúms á skólalóðum voru flestar skólalóðir enn í sama stíl og 

tíðkaðist kringum 1918, þrátt fyrir niðurstöður fjölda rannsókna og fengna reynslu m.a. í 

Mynd 4-8. Ævintýraleikvöllur í St. Kilda, Melbourne Ástralíu. 
Mynd: Fernando de Sousa 
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leikskólum. Nancy Takahashi (1999), lektor við deild landslagsarkitektúrs í háskóla Virginíu 

skoðaði skólalóðir í Virginíuríki og sýndi úttekt hennar bersýnilega að lóðirnar voru mikið til 

eins uppbyggðar og endurtekningar á látlausu yfirbragði skólalóðanna gegnumgangandi.  

Hefðbundin skólalóð fól í sér, fótbolta- og körfuboltavöll, tilbúin leiktæki, grasvöll og stórt 

grátt svæði hugsað til leikja. Skólabyggingin var oftar en ekki á miðri lóð og fór mest fyrir 

henni. Í flestum tilfellum hafði þeim staðbundna gróðri sem var til staðar fyrir byggingu skólans 

verið rutt burt. Ef eitthvað var eftir þá var það gróður í útjaðri byggingarlóðar. Óljóst er hver 

tilgangur þeirra plantna sem komu í staðinn var en svo virðist sem hlutverk þeirra hafi fyrst og 

fremst verið að fegra sjálfa bygginguna og umhverfi hennar. Oft voru þær staðsettar við 

innganga, sleppistæði og á bílastæðum eða notaðar til að skyggja á óæskilegt útsýni. Ástæðan 

fyrir úttekt Takahashi var sú að hún hafði fengið styrk hjá Thomas Jefferson Center vorið 1997 

til að fara til Englands þar sem mikil reynsla var komin af kenningum um kennslufræðilegt 

landslag (e. Educational Landscape) en enska góðgerðarstofnunin Learning Through 

Landscapes vann út frá henni (Takahashi, 1999, s. 11). Hún hafði tekið eftir því að „þögul“ 

bylting væri hafin, í heimalandi hennar sem og erlendis, með þeirri uppgötvun kennara að 

umhverfið í kringum skólann gæti einnig gagnast sem kennslurými. Hún sá að náttúran var 

orðin mikilvægur hluti af skólaumhverfinu í grunnskólum í Englandi (tjarnir, skógar, votlendi 

o.s.frv.) (Takahashi, 1999).  

4.1.11 Grasrótarhreyfing fyrir náttúruvæðingu – 1995 

Þetta var rétt hjá Takahashi því upp úr 1995 hófst grasrótarhreyfing fyrir náttúruvæðingu 

skólalóða (e. naturalization) í BNA, Kanada og Evrópu. Í Bandaríkjunum byrjaði þessi þróun 

með The Boston Project eða, þar sem gerð var úttekt á lóðum hjá 128 skólum í Boston og kom 

mikil vanræksla í ljós (brotnar hellur og girðingar, þjöppuð mold, hættuleg leiktæki). Þær voru 

endurhannaðar í aðlaðandi lóðir með fjölbreytt notagildi m.a. útikennslusvæði. Til þess að bæta 

lóðirnar var verkefnið The Boston Schoolyard Initiative sett af stað. Lóðirnar voru lagaðar (sjá 

dæmi á mynd 4-9) en í kjölfarið varð vart við almenna viðhorfsbreytingu hjá fólki, það varð 

Mynd 4-9. Verkefni 1997 á vegum  The Boston Project. Fyrir og eftir breytingu skólalóðar. Mynd: Julie Stone 
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ánægðara með samfélagið í heild (The Boston Schoolyard Initiative, 2000). Skólalóðin var nú 

á leið aftur til fortíðar þar sem hún varð aftur vettvangur fyrir verkefni námsskrárinnar s.s. 

náttúrufræðikennslu, ásamt því að gegna hlutverki í eflingu félags- og hreyfiþroska barna. Þessi 

gerð náttúruvæddrar skólalóðar gat innihaldið samsett leiktæki (hús með rennibraut, brú, 

klifurgrind o.fl.) eða sérútbúin náttúrulegri leiktæki (jafnvægisslá o.fl. úr timbri) í náttúrulegu 

umhverfi þar sem voru m.a. tré og runnagróður en oft voru gerðar endurbætur á gömlum lóðum 

(sjá fyrir og eftir breytingu á mynd 4-10). Á þessum tíma fjölgaði lóðum sem hannaðar voru til 

að þjóna kennslufræðilegum gildum og náttúrufræðikennarar litu á náttúruvæðinguna sem 

lykilatriði í tengingu þéttbýlisbarna við náttúruna með leik, eigin uppgötvunum og formlegri 

kennslu (Brett, Moore og Provenzo, 1993, s. 88-89). Þetta var meðal annars kallað að grænka 

skólalóðir (sjá kafla 5). Á mynd 4-11 má sjá verkefni á vegum Boston Schoolyard Initiative 

(BSI) frá 2014. Upp úr þessu voru margar stofnanir settar á fót til að tryggja meiri grænkun (sjá 

kafla 5.2.1). 

  

Mynd 4-11. Græn skólalóð í Boston Public School. Mynd: Philips Photography 
https://www.klopfermartin.com/projects/boston-schoolyards-initiative 

Mynd 4-10. Skólalóð fyrir og eftir breytingu. Leiksvæðið hefur verið náttúruvætt með trjágróðri. Mynd: Robin Moore. (e.d.) 
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4.1.12 Hreyfing í átt að grænum skólalóðum – 2014  

Nú til dags er grænum skólalóðum stöðugt að fjölga enda hefur hreyfingin fyrir grænkun 

skólalóða fengið meðbyr út um allan heim. Verið er að breyta hinum hefðbundnu gráu 

skólalóðum í fallegar og vistfræðilega fjölbreyttar lóðir. Sharon Gamson Danks, 

landslagsarkitekt segir að með grænkun skólalóða verður til fjölbreytt umhverfi sem tengir 

náttúru og umhverfislega sjálfbærni við staðbundið nám, verklega („hands-on“) námsskrá og 

hugmyndafrjóan leik, ásamt því að byggja upp samfélagið. Sharon ferðaðist um heiminn í 12 

ár (frá 2002-2014) og fylgdist með grænkun skólalóða í mörgum borgum, ásamt því að hitta 

fólkið á bakvið þessar miklu breytingar til batnaðar. Sem dæmi heimsótti hún skóla í Tokyo, 

San Fransisco, Toronto og Berlín og var því með ágætis mynd af þeirri þróun sem var að eiga 

sér stað í byrjun 21. aldarinnar. Út frá þessari reisu voru samtökin ISGA (sjá 5.2.1.6) stofnuð 

með það að markmiði að auðga nám barna ásamt leikumhverfi þeirra með bættri hönnun og 

nýtingu skólalóða. Árið 2014 var grænkun skólalóða í mikilli uppsveiflu og virðist að svo sé 

enn. Margar stofnanir og góðgerðarsamtök hafa verið settar á fót til þess að aðstoða skóla, bæði 

fjárhagslega og eins til að leiðbeina og leggja lið við að grænka skólalóðir þeirra (sjá 5.2.1). 

Ekki er enn vitað hvort grænar skólalóðir séu komnar til að vera. Aftur á móti er ritið 

Schools for the future – designing school grounds ítarlegt leiðsagnarrit um hönnun skólalóða 

fyrir skóla framtíðarinnar og er allt efnið m.m. byggt á Learning through Landscapes (sjá 

5.2.1.1), Grounds for learning (verkefni á vegum LtL (sjá 5.2.1.1)), Aedas Landscape and 

Environment (arkitekta- og hönnunarfyrirtæki sem trúir að arkitektúr og landslag eigi að vera 

sameinað, sjá aedas.com) og Landscapes Naturally (arkitektafyrirtæki með 20 ára reynslu í 

breytingum á skólalóðum, sjá landscapesnaturally.co.uk) (Great Britain & Department for 

Education and Skills, 2006). Allar þessar stofnanir og fyrirtæki hafa það að markmiði að blanda 

saman náttúru og byggðu umhverfi, sem er undirstaða grænna skólalóða. 

4.2 Þróun á Íslandi 
 

'Lék í haga að legg og skel langa daga, bjartar nætur. 

Blítt í fagurt barns í þel Bragi og Saga festu rætur' 

            - Steinn Steinarr 

Eins og sést í vísu Steins Steinarrs léku börn sér að leggjum, völum og skeljum mestan hluta 

20. aldar, hann var sjálfur uppi 1908-1958. En eins og kemur fram í byrjun kaflans léku 

þéttbýlisbörn sér á götum úti í frímínútum, sveitabörn úti í móa og túnum og börn frá 

sjávarplássum laumuðust út á bryggju eða út í fjöru (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). En svo virðist 
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þó vera að Ísland hafi að einhverju leyti fylgt straumum þróunar skólalóða úti í heimi. Hér 

verður reynt að rekja þróunina.  

4.2.1 Fyrsta heimild að skólalóð 1852-1907 

Fyrsta heimildin sem unnt var að finna um 

upphaf skólalóða á Íslandi var 1852 þegar 

barnaskólahúsið á Eyrarbakka var byggt. 

Þetta var á svipuðum tíma og Henry 

Barnard kom með sína hugmynd að 

skólalóð (mynd 4-12). Eyrarbakki var 

fyrsta þorpið á landinu sem fékk skólahús. 

Skólinn er elsti starfandi grunnskólinn á 

landinu og hefur starfað samfellt í 168 ár. Í 

bók sinni Skólinn við ströndina segir Árni Daníel Júlíusson (2003) 

frá útiveru á skólatíma árið 1887 „ Í frímínútum urðu börnin að vera 

útivið, hvernig sem viðraði. Þá fóru börnin í leiki eins og tröllaleik, 

hringdans, boltaleik og snjókast.“ Á þessum tíma var hin eiginlega 

skólalóð ekki til á Íslandi, ekkert skipulag var, hvað þá einhver 

stefna, hönnun eða leiktæki. Þéttbýlisbörn léku sér bara á götunum 

í frímínútum, sveitabörn úti í móa og börn frá sjávarplássum út á 

bryggju eða út í fjöru (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). Á mynd 4-13 má 

sjá að engin skólalóð er við barnaskólann í kvosinni (Austurstræti) 

sem starfaði 1866-1909. 

4.2.2 Tilkoma leiktækja 1915-1960 

Á meðan fyrri heimstyrjöld geisaði hið ytra var 

fyrsti barnagæsluvöllurinn á Íslandi opnaður (árið 

1915) (mynd 4-14) en hann var staðsettur við 

Grettisgötu. Þar voru konur í sjálfboðavinnu og 

minnir hann á hugmynd Henry Barnard, þótt trén 

vanti. Í morgunblaðinu, 26. júlí, 1915 var honum 

lýst á eftirfarandi hátt: „Völlurinn er hinn 

snotrasti. Er hár múr umhverfis hann, svo skjól er 

þar gott. Smárri grjótmöl er stráð yfir hann allan, 

nema í einu horninu er dálítill tyrfður blettur. 

Mynd 4-14. Leikvöllurinn við Grettisgötu á stríðsárunum 
(Símon J. Jóhannsson, 2010) 

Mynd 4-12. Barnaskólinn á Eyrarbakka árið 1913 (Árni Daníel 
Júlíusson, 2003) 

Mynd 4-13. Barnaskólinn í 
Kvosinni (Austurstræti) 
1866-1909 (sótt af 
sarpur.is) 
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Rólur eru þar og tæki til að vega salt á og sandkassar, þar sem min[n]stu krakkarnir geta leikið 

sér. Í einu horninu er dálítill skúr, þar sem börnin geta leitað sér skjóls, ef skyndilega skyldi 

koma skúr úr lofti.“ 

 Gæsluvöllum fjölgaði hægt næsta áratuginn og voru þeir aðeins 7 í borginni rétt eftir 1950. 

Á sama tíma var þróunin úti í löndum komin í ruslleikvelli, ævintýraleikvelli og leikkastala. 

4.2.3 Nýir leikvellir og tæki – 1960   

Eftir 1960 fjölgaði leikvöllum ört á Íslandi, 1962 

voru orðnir 19 gæsluvellir og 31 leiksvæði á gæslu 

fyrir börn og unglinga (mynd 4-15). Næstu áratugi 

átti leiksvæðunum eftir að fjölga mjög en þau 

skiptust í opin svæði með nokkrum leiktækjum 

(vegasalt, rólur, rennibraut, sandkassi), sparkvelli 

og körfuboltavelli. Með árunum komu smám 

saman ný leiktæki eins og jafnvægisslár og klifur-

grindur (Eggert Þór Bernharðsson, 2012). Gamlar  

myndir frá Þjóðminjasafni Íslands birtar á 

Sarpur.is sýna að enn hafa leikvellir ekki ratað á 

skólalóðirnar (mynd 4-16) en eins og sést á (mynd 

4-17) eru komin mörk eða sparkvellir á einhverjar 

lóðir. Myndirnar eru teknar á bilinu 1950-1969 og 

eru af Barnaskóla Akraness og Barnaskóla Vest-

mannaeyja.  

Mynd 4-16. Barnaskóli Akraness 1950-55 (sótt af 
sarpur.is) 

Mynd 4-17. Barnaskóli Vestmannaeyja 1969 (sótt af 
sarpur.is) 

Mynd 4-15. Svipmyndir af gæsluvöllum 1950 (sótt af 
2012.skjaladagur.is) 
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Á árunum í kringum 2000 má ætla að skólalóðir á Íslandi hafi svipað mikið til þeirra í 

Virginíuríki um 1999. Á mynd 4-18 og  mynd 4-19 má sjá skólalóðir Barnaskóla Hafnarfjarðar 

og Melaskóla á áttunda og níunda áratugnum og á mynd 4-20 meira en áratugi síðar hefur lítið 

breyst.  

4.2.4 Skólar á grænni grein – 2000 

Árið 2000 tóku Umhverfisverndarsamtökin Landvernd inn grænfánaverkefni Eco-Schools sem 

kallast Skólar á grænni grein. Tólf skólar byrjuðu en nú eru um 300 skólar á öllum aldursstigum 

sem taka þátt (Katrín Magnúsdóttir, 2017). 

4.2.5 Upphaf stöðugreiningar og stefnumótunar sveitarfélaga 

 Kópavogsbær 

Árið 1988 var gerð úttekt á skólalóðum Kópavogsbæjar og í framhaldi af því áætlun um 

endurbætur en haustið 1994 kom í ljós að lítið hafði verið framkvæmt af þeim. Sama haust fékk 

bærinn landslagsarkitekta til liðs við sig til að ráðast í frumhönnun lóðanna, nýrra sem gamalla. 

Það var svo ekki fyrr en 2015 að bærinn kom með greinagerð og tillögur starfshóps í ritinu, 

Skemmtilegar skólalóðir í Kópavogi, um endurgerð skólalóða bæjarfélagsins (Kópavogsbær, 

 Mynd 4-19. Melaskóli, Vesturbænum 1987 (sótt af 
sarpur.is) 

Mynd 4-20. Malarvöllur við Hjallaskóla, árið 2000 (Kópavogsbær, 2016 

Mynd 4-18. )  Barnaskóli Hafnarfjarðar 1975-1987 
(sótt af sarpur.is) 
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2016). Miklar breytingar hafa orðið frá þeim tíma. Á mynd 4-21 má sjá skólalóð Kópavogsskóla 

og einhverjar af áherslunum sem Kópavogsbær leggur á hönnunina. 

 Reykjavíkurborg og nágrenni 

Heimildir benda þó til þess að Reykjavíkurborg hafi verið frumkvöðull í að koma á einhverri 

stefnu innan bæjarfélagsins. Þetta var árið 2002 en unnið var ritið Skólalóðir, stöðugreining og 

stefnumörkun (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). En í því riti eru Álftamýrarskóli og 

Selásskóli teknir sem dæmi um góða hönnun. Í Selásskóla (mynd 4-22, vinstri) er kennslugarður 

með aðgang frá skólanum út í garð. Í Álftamýrarskóla er státað af innigarði (mynd 4-22, hægri), 

rýmið er afmarkað með glugga á allar hliðar þó engar kennslustofur, þar eru trépallar, fjörugrjót 

og lýsing ásamt mismunandi gróðri. Búast má við að lóðirnar hafi verið teknar í gegn á 

tímabilinu 2000-2005 en á mynd 4-23 má sjá hvernig kennslugarðurinn er í dag á lóð Selásskóla 

og á mynd 4-24  af innigarðinum í Álftamýrarskóla. Eins og sést á myndunum af Álftamýrar-

skóla þá hefur honum ekki verið haldið við, en kennslugarðurinn á Selásskólalóðinni hefur aftur 

á móti verið viðhaldið en þar er fjölbreytt íslensk flóra.  

  

Mynd 4-22. Loftmynd af Selásskóla (til vinstri) og Álftamýrarskóla (til hægri), hringur er gerður utan um garðana sem um ræðir.  

 

Mynd 4-21. Báðar myndir eru af skólalóð Kópavogsskóla vorið 2020. Mynd: Elísabet Bjarnadóttir 
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4.2.6 Norðlingaskóli 

Hönnun skólalóðar Norðlingaskóla í Norðlingaholti er dæmi um skólalóð sem passar innan 

viðmiða grænna skólalóða. Hún var gerð í kringum 2011-2012. Kristín Þorleifsdóttir 

landslagsarkitekt vann ásamt Hornsteinum arkitektum að hönnun skólalóðar Norðlingaskóla í 

Mynd 4-23. Báðar myndir eru af kennslugarðinum á skólalóð Selásskóla. 

 

Mynd 4-24. Báðar myndir eru af innigarði í Álftamýrarskóla.  

Mynd 4-25. Tillaga að Norðlingaskóla og útisvæðum. Mynd úr "Virkni í skólastarfi" (birt með leyfi Kristínar Þorleifsdóttur) 
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Reykjavík. Í tillögunni er lóðinni skipt í 16 mismunandi svæði sem taka tillit til mismunandi 

þarfa nemanda (sjá mynd 4-25). Við hönnun lóðarinnar var tekið tillit til viðmiða sem Kristín 

setti upp fyrir hreyfihvetjandi skólalóð í ritinu Virkni í skólastarfi (sjá 4.2.7.2).  

4.2.7 Rannsóknir og rit 

Ýmsir hafa reynt að ýta undir hönnun betri skólalóða hér á Íslandi, þar á meðal Kristín 

Þorleifsdóttir, landslagsarkítekt og Kristín Norðdahl, dósent í náttúrufræðimenntun. Þær hafa 

báðar kynnt sér rækilega það sem hefur sýnt sig að virkar á skólalóðinni. 

 Gildi náttúrulegs umhverfis 

Kristín Norðdahl hefur meðal annarra verka skrifað greinina Að leika og læra í náttúrunni: Um 

gildi náttúrulegs umhverfis í uppeldi og menntun barna (2005) og Ph.D. ritgerð um hvaða þátt 

útiumhverfið á í námi barna, hún heitir á ensku The outdoor environment in children‘s learning 

(2015). Í þeirri rannsókn er umhverfi leikskólabarna og yngsta sviðs grunnskóla skoðað en í 

ljós kom að leikskólalóðirnar voru mun náttúrulegri en skólalóðirnar og gáfu nemendunum 

mörg mismunandi tækifæri til að leika sér í og tengjast náttúrunni.  

Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar var sú að þegar kennararnir voru beðnir um að nefna 

staði sem þeir vildu nota í útikennslu þá nefndu þeir aðallega staði sem voru fyrir utan eða í 

burtu frá skólalóðinni og leikvellinum (s.66). Þeir virtust aðeins hugsa um skólalóðina sem stað 

fyrir leik barna á þeirra eigin forsendum en ekki sem kennslusvæði. Annað sem Kristín benti á 

var að þeir sem taka þátt í byggingu, annars vegar leikskóla- og hins vegar skólalóðarinnar og 

leikvallarins, kunna að álíta það mikilvægara fyrir leikskólabörn en skólabörn að geta leikið sér 

úti í náttúrulegu umhverfi (s.67). Í ritgerðinni kom einnig fram ýmislegt um áhuga barna á 

umhverfinu t.a.m. að þau eru hrifin af náttúrulegum þáttum eins og plöntum og dýrum, og 

breytileika í landslagi og vilja geta prófað sig áfram t.d. með dýr, sand, drullu og prik (s.162). 

En þau vilja einnig hafa mismunandi manngerðar leikaðstæður og tæki. Það stóð einnig upp úr 

að þau vildu hafa, eða geta búið sér til, greni eða „einkastaði“ til þess að fá frið. Því eru 

Mynd 4-27. Nørre-Snede Skole i Ikast-Brande. Mynd: Leif Tuxen 
 
 

Mynd 4-26. Skørping Skole, Rebild. Mynd: Leif Tuxen.  
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manngerð og náttúruleg umhverfi jafnmikilvæg en mikilvægust er fjölbreytnin á leikmöguleik-

um. Sjá má dæmi um grænar skólalóðir á og mynd 4-26 og mynd 4-27. 

 Hönnun hreyfihvetjandi skólalóðar 

Kristín Þorleifsdóttir hefur m.a. sérhæft sig í umhverfissálfræði, samfélagslegri heilsu og 

vellíðan, náttúrutengdri hönnun bygginga, innanhúss og utan (e. biophilic design), heilandi 

umhverfi og umhverfi barna. Samkvæmt henni þá virtust skólalóðir ennþá árið 2010 vera litnar 

sem afgangsstærð, sem sagt að aðalpúðrinu var eytt í húsnæðið og lítið hugsað út í tilgang og 

hönnun lóðarinnar. Að mati Kristínar voru líklegar skýringar, fastmótuð viðhorf til skólalóða 

(malbik, einstaka leiktæki), skortur á fjármagni (ekki gert ráð fyrir gerð skólalóðar og viðhaldi 

hennar), skortur á gæðaviðmiðum (sjá kafla um forsendur) og/eða ófullnægjandi forgangsröðun 

(meira lagt í slitsterkar og ódýrar lausnir en að uppfylla þroska-, leik- og námsþarfir nemenda). 

Hún skrifaði kafla í ritinu Virkni í skólastarfi (2010) sem gefið var út af Lýðheilsustöð. Þar 

fjallar hún um hönnun hreyfihvetjandi skólalóða og kemur með ansi ítarlegar leiðbeiningar um 

hönnun þeirra, ferlið og aðferðina. Hún segir þarfagreiningu eitt það mikilvægasta sem gert er 

þegar ráðist er í nýbyggingar, endurnýjun eða viðbætur á skólahúsnæði. Á þeim tíma sem ritið 

var gert, 2010, gilti 30. gr. byggingarreglugerðar (nr. 441/1998) sem sagði að gera þyrfti 

þarfagreiningu, en þau skilyrði er ekki að finna í nýjustu reglugerðinni (nr. 112/2012). Einnig 

telur hún upp 19 viðmið sem gott er að hafa til hliðsjónar þegar hanna á vel skipulagða og 

hreyfihvetjandi skólalóð. Nokkur af þeim eru að hanna heildsstætt skipulag (skóli og lóð), 

samvinna hönnuða, kennara, nemenda og annarra sem koma að lóðinni (þarfagreiningu), 

einblínt á notagildi, aðgengi og flæði, gróðursælt umhverfi, náttúruleg leiksvæði, gróðurskálar, 

veðurfar og dagsbirta, og yfirsýn og öryggi. 

 Þessi viðmið má einnig finna í riti Evergreen (sjá 5.2.1.2) Planning & designing Green 

School Grounds (2009). Á mynd 4-28 má sjá fyrir og eftir myndir af skólalóð í Bronx sem var 

Mynd 4-28. Skólalóð á P.S. 7 í Bronx. Mynd: Nana Taimor  
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grænkuð en í breytingunni fólst þriggja mánaða hönnunarferli með þátttöku nemenda, íbúa 

hverfis og starfsfólks í nálægu félagsheimili (The Trust for Public Land, 2019).   

Greinileg áhrif sjást í greinagerðum Reykjavíkurborgar og Kópavogsbæjar af hugmyndinni 

um grænkun skólalóða. Þar eru talin upp flestöll viðmiðin sem Kristín Þorleifsdóttir nefnir að 

séu mikilvæg fyrir hreyfihvetjandi skólalóð. 

4.2.8 Einsleitar skólalóðir  

Stundum hefur borið á góma að íslenskir leikvellir, leikskóla- og skólalóðir séu einsleitar og 

ekki nógu örvandi en að það sé út af öryggisstöðlum sem þeim fylgja og því að enginn vilji 

þurfa taka ábyrgð þegar slys gerist (Inga Rún Sigurðardóttir, 2012). Í viðtali við Bjarna 

Brynjólfsson upplýsingastjóra Reykjavíkurborgar (2012) eru myndir af leikvöllum á Íslandi og 

í Berlín bornar saman en þar eru leikvellir og tæki mjög fjölbreytt. Bjarni útskýrir að vellirnir í 

Berlín myndu tæplega standast öryggiskröfur Íslendinga sem eru mjög strangar (Þórunn, 2012). 

Herdís L. Storgaard segir að einsleitni vallanna hafi ekkert með öryggi að gera, heldur sé þetta 

bara hugmyndaskortur hjá hönnuðum og þeim sem að gerð lóðanna koma. Hún segir að 

Íslendingar fylgi evrópskum stöðlum og þeir miðist við að hindra að barn geti lent í lífshættu 

við leik í tækjunum en ekki minniháttar meiðslum (Hólmfríður Gísladóttir, 2012). 

4.2.9 Samantekt  

Skólalóðir hafa þróast mikið síðustu 180 árin. Á 21. öldinni eru stefnumálin í hönnun skólalóða: 

öryggi, kennslufræðilegt gildi um atriði í okkar daglega lífi, tækifæri á skapandi leik fyrir 

félags- og andlegan þroska og tækifæri fyrir mismunandi hreyfingu (Brett, Moore og Provenzo, 

1993, s. 89). Augljóst er að áframhaldandi stefna felst í grænkun og náttúruvæðingu skólalóða 

sem virðist samkvæmt öllu framtíðin í hönnun skólalóða. Aftur á móti er plast og gúmmínotkun 

frekar áberandi í hönnun nýrra skólalóða svo spennandi verður að sjá hvað tekur við næstu 

áratugina. Á mynd 4-29 og mynd 4-30 má sjá skólalóðir með nýrri hönnun.  

 

  

Mynd 4-29. Kampen, skóli í Stavanger. Mynd: Marie von Krogh 
Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole. Mynd: Leif Tuxen 

Mynd 4-30. Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole. Mynd: Leif 
Tuxen  



35 

 

4.3 Tímalína 
1774 – Fyrsti vísir að skólalóð 

1821 – Fyrstu útifimleikasalirnir 

1837 – Vitundarvakning um þroska barna – fyrsti leikskólinn 

1848 – Skólalóð með leiktækjum  

1852 – Fyrsta skólahúsið byggt á Eyrarbakka 

1880 – Sandur og heilbrigði barna 

1891 – Margar tegundir af leikvöllum í gangi 

1900 – Hefðbundnir leikvellir  

1904 – „Skógarskólar“ og útiskólar 

1907/1908 – Hugmyndir að hönnun og notkun skólalóða til betrumbóta 

1915 – Fyrsti barnagæsluvöllurinn á Íslandi 

1945 – Betri skólalóðir, ruslleikvellir og ævintýraleikvellir 

1950-1970 – Nýbreytni - Leikkastalar í fantasíuformi 

1950-1960 – Nýir leikvellir og tæki á Íslandi 

1970 – Fóru skólalóðir fyrst að breytast  

1986 – Learning through Landscapes verkefnið  

1990 – Náttúruleg atriði jafn mikilvæg og leiktækin – grænkun skólalóða 

1991 – Evergreen stofnað 

1992 – Eco-Schools 

1995 – Grasrótarhreyfing fyrir náttúruvæðingu skólalóða 

2000 – Enn margar skólalóðir einsleitar á Íslandi og úti í löndum 

2001 – Skólar á grænni grein 

2002 – SGGC stofnað 

2002 – Reykjavíkurborg gerir stefnu um skólalóðir 

2005 – Kristín Norðdahl sýnir fram á mikilvægi útileiks 

2010 – Kristín Þorleifs skrifar grein um hönnun að hreyfihvetjandi skólalóðir 

2011 – ISGA (e. International School Grounds Alliance ) sett á fót 

2011-2012 – Norðingaskóli hannaður og gerður 

2012 – Gagnrýni á einsleitar skólalóðir á Íslandi 

2105 – Kópavogsbær gerir stefnu um skólalóðir 
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5. Grænkun skólalóða 

Grænkun skólalóða (e. School ground greening eða SGG) hefur verið vinsæl síðan um 1990 en 

SGG er almenna heitið yfir það þegar skólalóðum er breytt úr hefðbundnum (malbik, steypa og 

gras) í grænar skólalóðir en þá eru mismunandi rými, bæði náttúruleg og manngerð, sem börnin 

geta rannsakað og gert tilraunir í (Dyment, 2005). Rökin fyrir breytingunum og ástæðan fyrir 

vinsældum þeirra í dag er sú að með snertingu við náttúruna þá eykur það umhverfisvitund og 

góð viðhorf til náttúrunnar (Williams og Brown, 2012). Einnig hafa rannsóknir sýnt að grænkun 

hefur margvísleg góð áhrif á börn, skóla og samfélag. Hún getur aukið hreyfingu, bætt andlega 

og líkamlega heilsu, félagsfærni, bætir viðhorf samfélags og samfélagslega ábyrgð, eykur 

þátttöku fjölskyldumeðlima, bætir vatnsstjórnun (t.d með ofanvatnslausnum), veitir skugga og 

útvegar búsvæði fyrir lífverur (mynd 5-1). Út af loftslagsbreytingum (American Psychological 

Association, 2008; Hansen o.fl., 2013), 

verri heilsu manna og þéttingu byggðar 

hefur átt sér stað ákveðin vitundar-

vakning í heiminum varðandi mikilvægi 

grænna svæða, endurheimtar náttúru, 

varðveislu staðbundinnar náttúru og 

líffræðilegs fjölbreytileika. Fólki fjölgar 

stöðugt sem vill búa í þéttbýli en því 

fylgir minni tenging við náttúruna 

(United Nations Population Fund, 2007). 

Samkvæmt Robin C. Moore (2020) er þó 

aðeins brot af skólum sem nota 

umhverfið utandyra sem framlengingu af 

skólastofunni. Hann vill meina að með 

grænkun skólalóða myndu bæjarfélögin bjóða upp á örugg, aðgengileg og náttúruleg svæði sem 

myndu stórauka tiltæk kennslurými fyrir skólana. Auk þess væri þar kominn nýr vettvangur 

fyrir börn og aðra í bæjarfélaginu til að bæta heilsu og vellíðan. Grænar skólalóðir eru því 

mikilvæg viðbót við græn svæði bæjarfélaga (Akoumianaki-Ioannidou, Para skevopoulou og 

Tachou, 2016).  

  

Mynd 5-1. Kostir grænna skólalóða. (NLI, 2020) 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00583/full#B1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00583/full#B1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00583/full#B17
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5.1.1 Mismunandi heiti á grænkun skólalóða 

Ef leitað er á netinu að hönnun skólalóða þá sést að allmörg lönd hafa tekið þann vinkil að 

grænka skólalóðir og gera þær náttúrulegri. Í Kanada eru þesskonar verkefni kölluð skólalóða- 

garðyrkja (e. school ground gardening), náttúruvæðing skólalóða (e. school ground 

naturalization), endurheimt skólalóða (e. school ground restoration), skólagarðyrkja (e. school 

gardening) eða grænkun skólalóða (e. school ground greening). Toronto í Kanada, Bali í 

Indónesíu og Berlin í Þýskalandi eru dæmi um staði sem hafa á árangursríkan hátt náð að 

innleiða grænar skólalóðir (Loder, 2018). Grænkun skólalóða er orðin áberandi í Ástralíu, 

Kanada, Danmörku (Skandinavíu), Bandaríkin Bretlandi, Nýja Sjálandi og S-Afríku.  

5.2 Skilgreining Grænna skólalóða 

Grænar skólalóðir (dæmi á mynd 5-2) eru lóðir sem hafa lifandi og mismunandi landslag, hóla, 

hæðir og dældir, þær hafa bæði grá svæði og græn svæði (sjá hugtök í kafla iv), þær hafa 

mismunandi rými, mismunandi leiktæki og mismunandi möguleika til leikja s.s. fjölbreytta og 

auðuga innviði. Samkvæmt The Children & Nature Network (sjá 5.2.1.5) eru grænar skólalóðir 

fjölvirkar (e. multi-functional) og geta haft: útikennslusvæði, ræktunarsvæði, ætigarða, beð með 

innlendum gróðri eða/og gróðri sem laðar að frjóbera (ilmandi blómgróður) (e. native and 

pollinator), vatnsgrípur, orgel eða regngarða (e. stormwater capture), náttúruleg leiksvæði, 

stíga, tré, runnagróður en einnig hefðbundin leiktæki. Á henni getur verið gróðurhús og jafnvel 

einhver dýr eins og hænur. 

5.2.1 Samtök 

Yfir 150 samtök eða stofnanir víðsvegar um heiminn hafa verið stofnuð til þess að hjálpa við 

grænkun skólalóða (C&NN, 2016). Sum þeirra standa fyrir verkefnum á landsvísu eða 

alþjóðlega en önnur eru með verkefni innan bæjarfélags, sýslu eða landshluta. Í dag eru 

upplýsingar á netinu en margar stofnananna hafa útbúið og deilt leiðbeiningum, fyrirlestrum og 

myndum á aðgengilegan hátt til þess að skólar geti sjálfir hafið grænkun á sinni skólalóð. Sumar 

stofnanir hafa gefið út bækur um grænkun skólalóða og stundum eru gagnasöfn til staðar á 

Mynd 5-2. Græn skólalóð í East End Community School í Portland, Maine. Sótt af http://trails.org/sggctour/ 
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heimasíðunum með rannsóknum um gæði og kosti grænkunar og reynslu af verkefnum. Í 

þessum kafla verður greint frá nokkrum þeirra til þess að koma ljósi á hversu mikil hreyfingin 

er í dag til grænkunar skólalóða og til verndunar náttúrunnar og jörðinni. 

 Learning through Landscapes (Bretland) 1990 

Learning through Landscape (LtL) byrjaði sem 3ja ára rannsóknarverkefni í Bretlandi (1986-

1990). Rannsökuð var notkun, hönnun, þróun og rekstur (e. management) grunnskólalóða. 

Niðurstöður sýndu að sammæli var um að bæta þyrfti gæði þeirra og kennslumöguleika en 

skoðanir á því hvernig hægt væri að gera betrumbætur voru ólíkar. Bókin The Outdoor 

Classroom (1990) var byggð á niðurstöðum þessarar rannsóknar og átti að hjálpa kennurum, 

skólastjórum, ríkisstjórum og hönnuðum að auka umhverfisleg gæði skólalóða með sérstaka 

áherslu á vistfræði. Mikilvægt þótti að umhverfið byði upp á fjölbreytta og auðuga (e. rich) 

innviði til náms hvort sem það tæki yfir stórt eða lítið svæði (Adams, 1995). 

LtL er eina góðgerðarstofnunin í Bretlandi (e. UK) sem sérhæfir sig í útikennslu og leik í 

námi, hún var stofnuð 1990 (LtL, 2020). Hlutverk hennar er að gefa upplýsingar og ráð, skrá 

niður og dreifa dæmum (gefa út dæmi) um vel heppnuð verkefni, og styðja við notkun, hönnun, 

þróun og rekstur skólalóða. Einnig styrkir hún frekari rannsóknir og býður upp á þjálfun í 

skólum til þess að tryggja að allir skólar í Bretlandi hafi tækifæri á fjölbreyttu námi í auðugu 

námsumhverfi (Adams, 1995). Eitt af því sem LtL leggur áherslu á í hönnun á grænni skólalóð 

er að nemendurnir taki virkan þátt í samvinnu kennara, foreldra, landslagsarkitekta og 

vistfræðinga (Green, 2014). 

LtL hefur unnið verkefni í Englandi, Skotlandi, Wales og N-Írlandi en einnig í öðrum 

löndum. LtL var stofnaðili í ISGA (e. International School Grounds Alliance, sjá í 5.2.1.6) og 

situr þar enn í stjórn. Árið 1994 kom út ritið Special Places, Special People eftir Wendy Titman 

en hún rannsakaði áhrifin sem hönnun skólalóða og rekstur þeirra hefur á nemendur 6-13 ára. 

Þær niðurstöður eru grunnurinn í verkefnum LtL. Sir David Attenborough var stuðningsmaður 

stofnunarinnar og hjálpaði til við að sýna fram á mikilvægi daglegrar nálægðar barna við 

náttúruna (LtL, 2020). 
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 Evergreen (Kanada) 1991 

Frá árinu 1991 hefur verið til góðgerðarstofnun fyrir umhverfismál í þéttbýlum Kanada. Sú 

stofnun heitir Evergreen og hefur þann tilgang að breyta almenningsstöðum í samfélagsleg rými 

með umhverfis-, félags- og fjárhagslegum úrbótum, þar á meðal skólalóðir (Evergreen, 2020a). 

Evergreen leggur áherslu á fjögur aðalatriði: að fá ungt fólk til að tengjast náttúrunni, að gera 

Kanadabúum kleift að endurheimta náttúruna í borgarlandslaginu, að ýta undir að þeir lifi virku, 

heilbrigðu lífi og hafi grænan lífsstíl2, og að lokum að þróa hugmyndir og nýsköpun fyrir 

uppbyggingu á sjálfbærum borgum. Síðan 2001 hefur Evergreen unnið að samvinnuverkefni 

með skólum víðsvegar í Kanada við að grænka skólalóðir þeirra. Grænkun lóðanna eða grænar 

skólalóðir eru hannaðar eða þeim breytt með náttúruna sem andagift og þáttum eins og trjám, 

runnum, grjóti, leikhúsi, veggmyndum, stöðum með sandi og fleira bætt við til að hanna 

mismunandi landslag. Á lokaári verkefnisins, eða 2017, heimsótti Evergreen 551 skóla í 

Kanada og fengu 40 þúsund nemendur til að taka þátt í verkefninu, Learning Grounds (Ci, 

2020). Til er leiðbeiningarritið The learning grounds: Guide for schools (Evergreen, 2020b), 

sem inniheldur skref fyrir skref leiðbeiningar um grænkun skólalóða þar sem nemendur eru 

þátttakendur í ferlinu. Einnig hafa þeir 

gefið út ritið Grounds for Learning, 

Stories and insights from six Canadian 

school ground naturalization initia-

tives sem inniheldur reynslusögur af 

grænkun skólalóða í Kanada (Bell og 

Evergreen, 2001). Aðrar góðgerðar-

stofanir eru Tree Canada (mynd 5-3) 

og SEEDS Connection og hafa þau 

stutt skóla með uppbyggingu útikenn-

slustofa og við gerð fiðrildagarða. 

 Eco-Schools (Alþjóðlegt) 1994 

Eco-Schools þróaðist sem andsvar í kjölfar Heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi 

og þróun og er afurð Foundation for Sustainable Development (FEE). Ráðstefnan var í Rio de 

Janeiro árið 1992 en þar voru 179 þjóðir sem samþykktu Dagskrá 21 (e. Agenda 21) eða 

Framkvæmdaáætlun 21 (Agenda 21, 1992). Margt er tekið fyrir í þessari samþykkt en það sem 

 
2 Grænn lífsstíll gengur út á að hafa sem minnst skaðleg áhrif á jörðina og lífverur jarðarinnar, t.d. með því að 
borða minna kjöt, endurnýta hluti, minnka plastnotkun og svo framvegis. 

Mynd 5-3. Eitt af verkefnum Tree Canada. Mynd: TreeCanada, Twitter 
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snertir skólana er m.a. þörfin á að auka skilning og þekkingu á ýmsum umhverfismálum 

(sjálfbærni, líffræðilegur fjölbreytileiki, neysla, úrgangur, eyðimerkurmyndun, heilsa o.fl.) og 

bæta því inn í námsskrár á hinum ýmsu skólastigum. Önnur verkefni sem eru undir FEE eru 

Learning about Forests (LEAF) og Young Reporters for the Environment (YRE) (Eco-Schools, 

2019). Hægt er að finna fjölda verkefna tengd umhverfinu fyrir 11-18 ára nemendur á 

https://www.yre.global/lesson-plans-for-teachers en annars verður ekki rætt meira um þessi 

verkefni hér. 

Fyrstu útibú Eco-Schools voru stofnuð 1994 með stuðningi Framkvæmdastjórnar ESB í 

Danmörku, Þýskalandi, Grikklandi og Bretlandi. Verkefni samtakanna tengist sjálfbærni, 

umhverfi, náttúru og útivist. Markmið þess er að gera börn og ungt fólk að virkum 

samfélagsþegnum sem geta hlúð að náttúru okkar og umhverfi. Í dag eru 59.000 skólar í 68 

löndum sem taka þátt í því. Skólar geta sótt um að taka þátt í verkefninu en það gengur út á að 

klára 7 skref sem bæta umhverfisvitund þeirra, oftast á 2 árum, og fá þá viðurkenningu sem 

kallast Grænfáninn. Misjafnt er hvað grænfánaverkefnin kallast í löndunum sem taka þátt. 

Sem dæmi heitir Eco-Schools verkefnið í Danmörku Grøn skole (e.d.) og er undir 

Friluftsrådet. Það var stofnað 1994 og er stærsta net skóla í Danmörku. Meira en 250 

grunnskólar, „efterskoler“, menntaskólar, iðnskólar, háskólar og aðrar menntastofnanir í 

Danmörku taka þátt í verkefninu. 

Árið 2000 tóku Umhverfisverndarsamtökin Landvernd inn grænfánaverkefni Eco-Schools 

sem kallast Skólar á grænni grein. Tólf skólar byrjuðu en nú eru um 300 skólar á öllum 

aldursstigum sem taka þátt. Landvernd hefur safnað aragrúa af fróðleik í verkfærakistu sem má 

nálgast á https://landvernd.is/graenfaninn/ en þar má finna verkefnabanka, fyrirlestra, námsefni, 

myndskeið og grænfánagögn. Eitt verkefnanna fjallar t.d. um búsvæði og heitir Búsvæðaslóð. 

Markmiðið er að nemendur 7-10 ára þekki aðalþætti búsvæðis, fæðu, vatn, skjól og rými en það 

eykur vitund þeirra á umhverfinu og þörfum lífvera jarðarinnar (Katrín Magnúsdóttir, 2017). 

 SGGC (US) 2002 

Síðan 2002 hefur School Ground Greening Coalition (SGGC) unnið með skólum í Portland 

(BNA) að grænkun skólalóða. Þetta er verkefni undir Portland Trails sem er sjálfseignarstofnun. 

Fyrirmynd verkefnisins var grænkunin sem hafði verið og var að eiga sér stað í UK og Kanada. 

Grænkunarverkefnin hjá SGGC stuðla að því að koma náttúrunni inn á skólalóðina. Inni í 

hönnuninni getur verið: gerð slóða (e. trails), matjurtagarðar, búsvæðagarðar3 (e. habitat 

 
3 Búsvæðagarður er villt svæði þar sem mismunandi dýr/lífverur þrífst, þar er matur allt árið (fjölbreytni í 
tegundum er best), uppspretta að vatni, skjól (t.d. þéttir runnar, rósir), sígræn tré, tré fyrir hreiðurgerð og grjót. 

https://www.yre.global/lesson-plans-for-teachers
https://landvernd.is/graenfaninn/
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garden), skynjunargarðar (e. sensory garden), útikennslustofur með þökum og setusvæði ásamt 

öðru sem getur nýst við útikennslu: grjót, trjástubbar, eins konar hringleikahús með hækkandi 

sætum umhverfis opið svið í miðju (e. amphitheater), laufskálar, hólar og hæðir, grassvæði, 

manngerðar vatnseiningar (e. water features), þurra læki, tjarnir, árstíðarbundnar tjarnir (e. 

vernal pool), brýr, leikeiningar úr náttúrulegum efnum (t.d. timbri) og margt fleira (Portland 

Trails, 2017). 

 C&NN 2006 

Frá 2006 hafa C&NN eða The Children & Nature Network verið leiðandi samtök fyrir þeirri 

stefnu að færa öll börn, fjölskyldur þeirra og samfélög nær náttúrunni. Markmið samtakanna er 

að ýta undir almenna heilbrigði sem fæst meðal annars með grænkun skólalóða. Þeir stefna að 

því að gerðar verði grænar skólalóðir í öllum sveitarfélögum Bandaríkjanna fyrir árið 2020. Á 

mynd 5-4 sést hvar samtökin hafa áhrif í dag með grasrótarhreyfingum, frumkvöðlum, 

málsvarsmönnum (þá sem tala fyrir málstaðnum) og ýmiss konar annarri starfssemi. Samtökin 

halda utan um gagnabanka rannsókna með nýjustu rannsóknunum sem snerta m.a. grænkun, 

náttúru og börn (C&NN, 2020). 

 

 ISGA 2011 

Árið 2011 var ISGA sett á fót (e. International School Grounds Alliance) en það er alþjóðlegt 

bandalag skólalóða. Hlutverk þess er að safna saman hinni margbreytilegu reynslu sem hefur 

fengist á notkun skólalóða, hönnun, kennslu og rekstri, frá öllum heimshornum (ISGA, 2014-

2020). ISGA heldur einnig ráðstefnur árlega, en næsta ráðstefna sem verður 2021 ber titilinn, 

Overcoming challenges en þar verða meðal annarra þrír landslagsarkítektar með erindi. Einn af 

stofnendum ISGA er Sharon Gamson Danks en hún er Umhverfisskipulagsfræðingur (e. 

Mynd 5-4. Kortið sýnir dreifingu C&NN starfseminnar (C&NN, 2020). 
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Environmental planner) og höfundur bókarinnar Asphalt to Ecosystems: Design Ideas for 

Schoolyard Transformation (2010) en nánar verður vikið að völdum hugmyndum úr bókinni í 

kafla 9.15 um hönnun grænna skólalóða. 

 Green Schoolyards America 2013 

Green Schoolyards America (Green schoolyards America, 2020a) eru góðgerðarsamtök sem 

vinna að grænkun skólalóða í Ameríku. Aðalmarkmiðin eru að nemendur hafi daglegan aðgang 

að náttúru á eigin skólalóð, að skólalóðirnar séu líflegir kjarnar fyrir hverfin sem þær eru í 

(notaðar sem skólar á daginn og af samfélaginu á kvöldin) og séu partur af grænum innviðum 

borganna. Fyrrnefnd Sharon G. Dank er framkvæmdarstjóri samtakanna (Green schoolyards 

America, 2020b). 

5.2.2 Aðrar grænar hreyfingar 

Til eru fleiri hreyfingar fyrir græn verkefni í skólum en þau eru mjög fjölbreytt. Dæmi um þau 

eru E3D skólar (Frakkland), ECOLOG schools (Austurríki), Eco-schools (Frakkland, Indland, 

Kenya, Mexikó, S-Afríka, Bretland, V-Indlandshaf), Ecoschools (Kanada), Enviroschools 

(Nýja Sjáland), Ecoles+Sostenibles (áður School Agenda 21, Spánn), Green Flag Schools 

(Svíþjóð, Ísland), Green Schools (Kína, Hong Kong, Ísrael, Mexíkó, Taíwan, USA), 

ResourceSmart Schools (Viktoría, Ástralía) og Sustainable Schools (Ástralía, Mexíkó og 

Bretland) (Gough og Gough, 2019). 
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6. Lagaramminn fyrir hönnun skólalóða á Íslandi 

 

'Okkar kynslóð er sú fyrsta sem getur útrýmt fátækt og  

sú síðasta sem getur spornað gegn loftslagsbreytingum' 

 

- Ban Ki-Moon, frv. aðalritari Sþ 
 

Í Einsleitar skólalóðir 4.2.8 var greint frá því að leikvellir, leikskóla- og skólalóðir á Íslandi 

þyki einsleitar og ekki nógu örvandi og að hluti skýringar á því sé að öryggisstaðlar sem 

íslendingar nota séu mjög strangir og af því enginn vill bera ábyrgð á slysum. En hverjar eru 

forsendur þess að við eigum yfirhöfuð að hafa skólalóðir hjá grunnskólunum? Og í framhaldi 

af þessu hver er lagaramminn og kröfur fyrir hönnun þeirra? Svarið er ekki svo einfalt og leita 

þarf að því. Það liggur í ýmsum alþjóðlegum samningum, lögum og reglugerðum, skólastefn-

um, námsskrám og rannsóknum um velferð barna. Í stuttu máli þá hafa börn rétt á því að taka 

reglulegar pásur frá náminu yfir daginn á afmarkaðri og skipulagðri skólalóð sem gefur 

fjölbreytt tækifæri til leikja og annarrar útivistar. Í þessum kafla er búið að safna saman 

forsendum og kröfum fyrir tilvist og hönnun skólalóða. 

6.1 Alþjóðlegir samningar 

Heimsmarkmið og barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og Salamanca yfirlýsingin eru alþjóð-

legir samningar um að bæta hag barna. Þetta eru ekki alþjóðalög en þjóðirnar hafa samt 

skuldbundið sig til að fylgja þessum markmiðum og mörg lög og reglugerðir hafa verið 

samræmd við markmið eða yfirlýsingar samninganna. Innihaldið er réttur barna til alhliða 

þroska, leiks og útivistar í náttúru, styður bætt skólaumhverfi og grænkun þess. 

6.1.1 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Sameinuðu þjóðirnar (Sþ) eru alþjóðasamtök sem stofnuð voru árið 1945 í kjölfar síðari 

heimstyrjaldarinnar. Öll sjálfstæð ríki sem almennt eru viðurkennd eru meðlimir, fyrir utan 

Vatíkanið. Ísland varð meðlimur árið 1946. Árið 2015 var gerð framkvæmdaráætlun í þágu 

mannkynsins, jarðarinnar og hagsældar sem er í formi heimsmarkmiða (Stjórnarráð Íslands, 

2018). Þannig á að losa mannkynið undan ánauð fátæktar og að græða jörðina og auka öryggi 

hennar. Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun eru 17 talsins og gilda á 

tímabilinu 2016-2030. Þau krefjast skipulagðrar vinnu af hálfu stjórnvalda en einnig þátttöku 

og samstarfs ólíkra hagsmunaaðila. Markmiðin eru samþætt og órjúfanleg og mynda jafnvægi 

milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunnar: hið efnahagslega, umhverfislega og félagslega. Þau 
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hafa einnig fimm undirmarkmið: mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf (Heimsmark-

miðin, 2020). Í markmiðum 3, 4,11, 13 og 15 má finna markmið sem gilda almennt fyrir hag 

barna. 

Markmið 3 snýst um að stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar. 

Skólalóðir eru hluti af vinnuumhverfi barna, ef við erum ekki í nærandi umhverfi á vinnutíma 

(Tachou, 2016) eða með skólalóð sem ýtir undir hreyfingu (Coe, Peterson, Blair, Schutten, 

2013), þá eykur það líkur á vanlíðan sem eykur óöryggi, kvíða og þunglyndi sem getur leitt til 

misnotkunar vímuefna.  

3.4     Eigi síðar en árið 2030 hafi ótímabærum dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en 

smitsjúkdóma verið fækkað um þriðjung með fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð og stuðlað 

að geðheilbrigði og vellíðan.  

3.5     Efldar verði forvarnir og meðferð vegna misnotkunar vímuefna, þar á meðal fíkniefna og 

áfengis. Skólaumhverfi barna er vinnustaðurinn þeirra og ef við erum ekki í nærandi umhverfi á 
vinnutíma þá eykur það líkur á vanlíðan sem eykur óöryggi, kvíða og þunglyndi og það getur 

leitt til misnotkunar vímuefna. 

Markmið 4 snýst um að tryggja jafnan aðgang allra að góðri menntun og stuðla að tækifærum 

allra til náms alla ævi. 

4.4     Eigi síðar en árið 2030 hafi ungmennum og fullorðnum með hagnýta kunnáttu fjölgað 

umtalsvert, þar á meðal á sviði tækni- og starfsmenntunar, til þess að geta gegnt viðeigandi 

störfum, fengið mannsæmandi vinnu og stundað frumkvöðlastarfsemi.  

4.7     Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allir nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu og 

færni til þess að ýta undir sjálfbæra þróun, meðal annars með menntun sem er ætlað að efla 

sjálfbæra þróun og sjálfbæran lífsstíl, með því að hlúa að friðsamlegri menningu, með 
mannréttindum, kynjajafnrétti, alheimsvitund, viðurkenndri menningarlegri fjölbreytni og 

framlagi menningar til sjálfbærrar þróunar. 

4.a     Byggð verði upp og endurbætt aðstaða til menntunar fyrir börn, óháð kyni, svo að allir geti 

lært í öruggu og friðsamlegu umhverfi án aðgreiningar, fatlaðir sem aðrir.  

Markmið 11 snýst um að gera borgir og íbúðasvæði öllum mönnum auðnotuð, örugg, 

viðnámsþolin og sjálfbær. Grænar skólalóðir eru mikilvæg viðbót við græn svæði bæjarfélaga, 

þær hafa t.d. góð umhverfisáhrif í borgum með því að auka loftgæði og koma á betri tengingu 

milli íbúa og náttúru (Akoumianaki-Ioannidou, Para skevopoulou, 2016). 

11.3     Eigi síðar en árið 2030 verði fjölgun í þéttbýli sjálfbær og íbúar alls staðar í heiminum 

taki meiri þátt í skipulagsmálum og samkomulagi um sjálfbærni.  

11.6     Eigi síðar en árið 2030 verði dregið úr skaðlegum umhverfisáhrifum í borgum, meðal 

annars með því að bæta loftgæði og meðhöndlun úrgangs.  

11.7    Eigi síðar en árið 2030 verði græn svæði gerð örugg og aðgengileg fyrir almenning, 

einkum konur og börn, aldraða og fatlað fólk. 

Markmið 13 snýst um að grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra. 
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13.2    Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í landsáætlunum, stefnumótunum og 

skipulagi. 

Markmið 15 snýst um að vernda, endurheimta og stuðla að sjálfbærri nýtingu vistkerfa á landi, 

sjálfbærri stjórnun skógarauðlindarinnar, berjast gegn eyðimerkurmyndun, stöðva 

jarðvegseyðingu og endurheimta landgæði og sporna við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni. 

15.5    Gripið verði til brýnna og nauðsynlegra aðgerða til að sporna við hnignun náttúrulegra 

búsvæða og líffræðilegrar fjölbreytni. Eigi síðar en árið 2020 verði gripið til aðgerða til að vernda 
tegundir í bráðri hættu og koma í veg fyrir útrýmingu þeirra. 

 

6.1.2 Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna 

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

samningur um réttindi barna, samþykktur 1989 af 192 aðildaríkjum þar á meðal Íslandi en hann 

varð fullgildur hér árið 1992. Það þýðir að Ísland er skuldbundið að þjóðrétti til að virða og 

uppfylla ákvæði samningsins. Lög og reglur hér á landi ættu því að vera í samræmi við 

Barnasáttmálann. Með samningnum er viðurkennt að börn þarfnast sérstakrar verndar umfram 

þá fullorðnu og allir sem koma að málefnum barna á einhvern hátt ber að framfylgja 

samningnum, stjórnvöld, foreldrar, skólar og aðrir. Í Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna kemur 

fram í 29. gr. 1. að aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast að því að „rækta 

eftir því sem frekast er unnt persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þess ...“ og 

„að móta með því virðingu fyrir náttúrulegu umhverfi mannsins.“ Í 31. gr. 1. segir: „Aðildarríki 

viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri 

þess, og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum.“ 

6.1.3 Salamanca yfirlýsingin 

Í grunnskólalögum (nr. 63/1974) árið 1974 stóð í 1.gr. að skólinn ætti að vera skylda fyrir öll 

börn 7-16 ára og að allir hefðu jafnan rétt til náms. Þrátt fyrir lögin urðu nemendur með sérþarfir 

útundan og því var tekið í taumana 1994 þegar fulltrúar frá 192 ríkjum og 25 alþjóðasamtökum 

hittust á ráðstefnu sem haldin var af UNESCO og spænska menntamálaráðuneytinu. Þar var 

yfirlýsing og rammaáætlun samþykkt um kennslu barna með sérþarfir. Í yfirlýsingunni kom 

m.a. fram að einstaklingar með sérþarfir á sviði menntunar skuli hafa aðgang að almennum 

skólum og þar beri að mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum sem henta þeim best (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2009:9). 
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6.2 Íslensk lög og reglugerðir um grunnskóla 

Lögum og reglugerðum ber að fylgja, þær sem nefndar eru hér að neðan lúta að nemendum en 

með þeim á að stuðla að alhliða þroska nemenda, efla færni þeirra í samfélaginu, umhverfinu 

og umheiminum og hanna skólalóðir sem ýta undir vellíðan og notkun þeirra. 

6.2.1 Lög 

Í grunnskólalögum nr. 91/2008, I. kafla. Gildissvið, hlutverk grunnskóla og skólaskylda segir  

Í 2. gr. um markmið: 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. ... 
Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í íslensku máli, skiningi 
þeirra á íslensku samfélagi, sögur þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins 

við samfélagið, umhverfið og umheiminn. Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta 

sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. 

Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni 

þeirra til samstarfs við aðra... 

Í 20. gr. um skólahúsnæði og aðstöðu í grunnskólum segir m.a.: 

Gerð skólamannvirkja er undirbúin af sveitarstjórn í samráði við skólanefnd og skólaráð. 

Stofnkostnaður grunnskóla á vegum sveitarfélaga greiðist af viðkomandi sveitarfélagi. 

Sveitarfélög annast einnig og kosta viðhald skólahúsnæðis og endurnýjun og viðhald búnaðar 
þess. Gert skal sérstaklega ráð fyrir rými fyrir (skólaþjónustu) við börn með sérþarfir og 

vinnuaðstöðu starfsfólks. 

Grunnskólahúsnæði og skólalóðir skuli uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í lögum þessum, 
lögum um vinnuvernd og aðalnámskrá grunnskóla. Húsnæði og allur aðbúnaður skal taka mið 

af því að tryggja öryggi og vellíðan nemenda og starfsfólks, svo sem hvað varðar hentugan 

húsbúnað, hljóðvist, lýsingu og loftræstingu. 

Við hönnun, byggingu og endurnýjun skólahúsnæðis skulu sveitarfélög hafa samráð við 

hagsmunaaðila skólasamfélagsins og aðila í grenndarsamfélagi. 

Ráðherra setur reglugerð (nr. 657/2009) um húsnæði og búnað grunnskóla í samráði við 

Samband íslenskra sveitarfélaga þar sem nánar skal kveðið á um aðstöðu, búnað, slysavarnir og 

öryggismál í grunnskólahúsnæði og á skólalóðum. 

 

6.2.2 Reglugerðir 

Í reglugerð nr. 657/2009 um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða segir: 

Í 2. gr. um ábyrgð og samráð.  

... Við hönnun, byggingu og endurnýjun skólahúsnæðis skulu sveitarfélög ennfremur hafa 

samráð við hagsmunaaðila skólasamfélagsins og aðila í grenndarsamfélagi svo sem foreldra, 

fulltrúa íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafélaga og aðila úr atvinnulífinu. 
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Þegar um er að ræða rekstur grunnskóla á vegum annarra aðila en sveitarfélaga er undirbúningur, 

gerð nýs skólahúsnæðis, viðhald þess og endurnýjun og viðhald búnaðar á ábyrgð og kostnað 

hlutaðeigandi rekstraraðila. 

Í 3. gr. um skólahúsnæði, skólalóð og búnað.  

Húsnæði og skólalóðir skulu uppfylla kröfur laga nr. 91/2008 um grunnskóla, reglugerðar 

þessarar, aðalnámskrár grunnskóla og laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustu og öryggi á 

vinnustöðum. Einnig ber að uppfylla kröfur heilbrigðis- og byggingaryfirvalda til slíkra 
mannvirkja. Húsnæði, skólalóð og allur aðbúnaður þarf að vera þannig úr garði gerður að unnt 

sé að ná markmiðum laga um grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla. Er þar sérstaklega átt við 

að nemendum og starfsfólki skóla sé tryggt öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi sem skapar 
öryggi og vellíðan þeirra svo sem varðandi hentugan húsbúnað, hljóðvist og lýsingu, fjölbreytni 

í náms- og leikaðstöðu og annan búnað. 

Í 5. gr. um lágmarksaðstöðu. 

...að til nauðsynlegrar lágmarksaðstöðu í grunnskólum teljist „afmörkuð og skipulögð skólalóð 

sem gefur fjölbreytt tækifæri til leikja og annarrar útivistar.“  

 

(Bent er á að í brottfallinni reglugerð nr. 519/1996 (úr gömlum lögum um grunnskóla nr. 

66/1995) um lágmarksaðstöðu grunnskóla segir í 6.gr. að sveitarstjórn kveði á um stærð 

skólalóðar en hún eigi aldrei að vera minni en 2000 fermetrar, engar kvaðir eru um stærð í dag.) 

Í 7. gr. um öryggi og slysavarnir. 

Húsnæði, lóð, aðstaða, búnaður og öll starfsemi sem börn taka þátt í á vegum grunnskóla skal 

miðast við að öryggi nemenda sé tryggt. Nemandi er á ábyrgð skólans meðan á daglegum 
starfstíma skólans stendur, þegar hann tekur þátt í skipulögðu skólastarfi innan skólans, á 

skólalóð eða í ferðum á vegum skólans. 

 

Í reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskólum segir:  

Í 4. gr. um skyldur sveitafélaga og réttinda nemenda. 

...að nemendur fái jöfn tækifæri á eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku í grunnskólum án 
aðgreiningar þannig að komið sé til móts við náms-, líkams-, félags- og tilfinningalegar þarfir 

þeirra. 

 

Í byggingarreglugerð nr. 112/2012 segir: 

Í 1.1.1. gr. um markmið, að markmið reglugerðarinnar er:  

a) Að vernda líf og heilsu manna, eignir og umhverfi með því að tryggja faglegan undirbúning 

mannvirkjagerðar... 

b) Að stuðla að endingu og hagkvæmni mannvirkja, m.a. með því að tryggja að þau séu hönnuð 

þannig og byggð að þau henti íslenskum aðstæðum. 

c) Að stuðla að vernd umhverfis með því að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi við hönnun og 

gerð mannvirkja  

d) Að stuðla að tæknilegum framförum og nýjungum í byggingariðnaði. 

e) Að tryggja aðgengi fyrir alla. 
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f) Að stuðla að góðri orkunýtingu við rekstur bygginga. 

Í gr. 7.1.6. um dvalar- og leiksvæði segir: 

Dvalar- og leiksvæði innan lóða eða opinna svæða við mannvirki gildir að þau skuli henta til 

útivistar, hvíldar og leikja og skulu staðsett og gerð með tilliti til skjóls, sólar- og birtuskilyrða, 

hljóðvistar og annarra umhverfisáhrifa.  

Öryggi fólks á að vera tryggt á öllum dvalar- og leiksvæðum, girða á leiksvæði (skólalóðir eru 

leiksvæði) frá umferð og að lóð sé þannig frágengin að ekki sé fallhætta… 

Stærð dvalar- og leiksvæðis á að vera í viðeigandi samræmi við gerð og stærð byggingar eða 

þann fólksfjölda sem gera má ráð fyrir innan viðkomandi svæðis. 

(Byggingarreglugerð gildir um skólalóðir eins og aðrar lóðir.)  

Á öllum skólalóðum eru einhver leikvallatæki en hugur margra hefur eflaust leikið um hvers 

vegna nákvæmlega þau og ekki einhver önnur tæki eru valin. Í reglugerð um öryggi 

leikvallatækja og leiksvæða er ítarlegur listi af atriðum sem passa þarf við hönnun t.d. 

skólalóðar. Nokkur atriði verða nefnd hér sem landslagsarkítektar/hönnuðir þurfa að hafa til 

hliðsjónar.  

Í reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim segir: 

Í 6. gr. um umhverfi: 

Ekki má staðsetja leiksvæði þar sem ætla má að börnum geti stafað hætta eða ónæði af 

umhverfinu svo sem frá umferð, vegna fallhættu, hruns eða hættu á drukknun. 

Aðkoma að svæðinu fyrir gangandi, hjólandi og eftir atvikum akandi vegfarendur skal vera 

þannig að ekki skapist óþarfa hætta á og við leiksvæðið. 

Hindra skal að börn geti hlaupið beint út af leiksvæði þar sem umferð er. 

Á leiksvæðum skal vera góð lýsing. 

Við framkvæmdir og viðhald leiksvæða skal taka tillit til eðlis starfseminnar. 

Í viðauka II – nánari ákvæði um hönnun leiksvæða og frágang, um öryggi leiksvæða gildir m.a. 

eftirfarandi: 

1. Leiksvæði skulu vera þannig hönnuð og frágengin að minnsta mögulega hætta sé á að börn 

verði fyrir slysi á svæðinu.  

2. Séu hlutir úr náttúrunni notaðir sem leikvallatæki eða sem hluti þeirra gilda sömu kröfur um 

þau og önnur leikvallatæki, eftir því sem við á.   

3. Yfirborðsefni á leiksvæðum skulu valin með tilliti til hálku og falls og viðeigandi skil skulu 

vera á milli mismunandi yfirborðsefna.  

4. Leiksvæði skulu hönnuð með vatnshalla, vera vel framræst og þess gætt að vatn safnist ekki 

fyrir þannig að hætta stafi af.  

5. Gæta skal að því að á leiksvæðum sé ekki eitraður gróður. Umhverfisstofnun gefur út lista 

yfir varasaman gróður.  
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6. Sé hluti leiksvæðis náttúrulegt svæði skal það yfirfarið og gengið þannig frá því að minnsta 

mögulega hætta sé á að börn verði fyrir slysi á svæðinu.  

7. Á svæðum sem ætluð eru til vatnsleikja skal þess gætt við hönnun og frágang og rekstur að 

ekki skapist hætta af.  

8. Við hönnun sleðabrekku skal miða við að rennslið niður sé óhindrað og án hættulegrar 
fyrirstöðu. Við hönnun skal miða við að rennslisflöturinn sé með setflöt efst, hæfilegum halla 

og bremsuflöt neðst. Þar sem þörf er á skal koma fyrir bólstruðum stöðvunarhindrunum.  

9. Staðsetja skal hjólastíga á leiksvæðum þannig að þeir liggi ekki um lágmarksrými 

leikvallatækja. Þeir skulu vera minnst 120 cm breiðir, halli skal vera hæfilegur og hafa skal 
hindranir meðfram þar sem hætta er á falli. Lágmarksrými er það rými sem þörf er á 

umhverfis tækið svo hættulaust sé að nota það.  

10. Um hönnun sandkassa gilda sömu kröfur og um önnur leikvallatæki.  

11. Um stoðveggi, verkfærageymslur og önnur mannvirki á leiksvæðum gilda eftir því sem við 

á sömu kröfur og um leikvallatæki.  

 

 Aðgengi fyrir alla 

Fram kom áðan í byggingarreglugerð nr. 112/2012, gr. 1.1.1. a) um markmið, að tryggja á 

aðgengi fyrir alla. Því ætti ávallt að hafa leiðarvísinn, Aðgengi fyrir alla (2005) og kaflann 

skipulag og umferð: leiksvæði opinn þegar hanna á skólalóðir. Þar eru tilmæli um aðkomu og 

staðsetningu, skipulag og gróður á leiksvæðum og val á leiktækjum. Hér að neðan er búið að 

draga út úr vísinum þau atriði sem snerta hönnun skólalóðar. 

Aðkoma og staðsetning leiksvæða 

Aðkoma að leiksvæðum á að vera aðgengileg. Gangstígar verða að vera nægilega breiðir svo 

hægt sé að snúa stórum, rafmagnshjólastól í hálfhring (150–180 cm). 

Leiksvæði á að staðsetja þannig að börn þurfi ekki að fara yfir umferðargötu. Svæðin eiga að 

vera afgirt, með greinilega merktum inngöngum sem auðvelt er að finna. 

Á inngangi að leiksvæðum þarf að vera hlið, sem auðvelt er að opna fyrir fólk í hjólastól. 

Handföng og lásar eiga að vera í 80–110 cm hæð frá jörðu. 

Lýsing við innganga að leiksvæðum þarf að vera góð. Gott er að setja upp skilti með 

upphleyptum stöfum og táknmyndum, sem gefur til kynna hlutverk og notkun svæðisins. 

Skipulag leiksvæða 

Leiksvæði eiga að að vera á skjólgóðum og sólríkum stöðum. Gott er að hafa afdrep þar sem 

leita má skjóls fyrir regni og snjó. 

Umhverfis leiktæki og á milli þeirra þarf að vera nægilega breiður og sléttur gangvegur þannig 

að fólk í hjólastólum geti auðveldlega farið þar um. 

Reynið að skapa fjölbreytni innan leiksvæðis. Æskilegt er að sem flestir staðir séu aðgengilegir 
fyrir hjólastóla. Gott er að skapa hvetjandi torfærur, sem börn hafa gaman af að glíma við, en 

þess þarf að gæta að ekki skapist hætta vegna þeirra. 

Möl er óheppilegt yfirborðsefni fyrir hjólastóla. 

Vegna slysahættu ætti alltaf að hafa mjúk yfirborðsefni við leiktæki og undir þeim. Gúmmíhellur 

hafa reynst vel sem yfirborðsefni við leiktæki. 

Gróður á leiksvæðum 
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Vanda skal val gróðurs með tilliti til þeirra sem eru haldnir ofnæmi fyrir gróðri. 

Ekki er mælst til þess að tegundir sem valda ofnæmiseinkennum séu sniðgengnar algerlega, 

heldur að notkun þeirra sé hagað þannig að neikvæð áhrif verði sem minnst. 

Sumar tegundir geta verið eitraðar og því hættulegar ungum börnum, sem geta lagt þær sér til 

munns. 

Gras, birki, selja og ölur geta valdið ofnæmiseinkennum á frjóvgunartímanum. Svipuðu máli 

gegnir um margar sterkilmandi gróðurtegundir, t.d. sírenu og hegg. 

Val á leiktækjum 

Leiktækin verða að vera fjölbreytt og hæfa aldri og færni barna. Þau eiga að vera hvetjandi og 

stuðla að samvinnu barna. Við algeng tæki þarf handrið og stólpa sem auðvelt er að halda í. 

Æskilegt er að leiktæki séu hönnuð með tilliti til hjólastólanotenda og annarra hreyfihamlaðra. 

Til eru upphækkaðir sandkassar, þar sem börn í hjólastólum komast með stólinn undir kassann. 

Huga þarf vel að litavali á leiktækjum til þess að auðvelda sjónskertum börnum notkun þeirra. 

Tæki sem hreyfast, t.d. klifurgrindur, rólur og vegasölt, ætti að mála í mismunandi litum þannig 

að auðvelt sé að sjá þau. 

Horn og kantar eiga að vera ávöl. Sérstaklega er mikilvægt að merkja horn og útstandandi hluta 

leiktækja á áberandi hátt. 

 

6.3 Aðalnámsskrá grunnskólanna 

Í aðalnámsskrá grunnskólanna segir að fjölbreyttir kennsluhættir eru mikilvægir í náttúru-

greinum, þar sem kennarinn hagnýtir bæði búnað og aðstæður á hverjum stað. Tækifæri felast 

í skipulagðri notkun tækja, nýtingu skólahúsnæðis, skólalóðarinnar og nærumhverfis skólans, 

þar sem sjónum nemenda er beint að samspili manns og náttúru.  

Þar stendur einnig að í skólaíþróttum hentar vel að skipuleggja kennsluna þannig að 

skólalóðin og nærliggjandi svæði séu nýtt í viðfangsefnum dagsins. Mikilvægt er að leikir og 

fjölbreytt hreyfinám skipi ekki aðeins veglegan sess í kennslu skólaíþrótta heldur einnig í öllum 

skólanum meðan á skóladegi stendur, í öðrum námsgreinum og í frímínútum. 

6.4 Frímínútur 

Í 27. gr. grunnskólalaga (nr. 66/1995) sagði að börn ættu að lágmarki að fá 15 mínútúr í 

frímínútur á móti hverjum 100 mínútum sem kenndar voru, það gerði 3-3,5 klst í frímínútur á 

viku. En eftir að lögunum var breytt 2008 segir í 28. gr. (nr. 91/2008) að við ákvörðun daglegs 

og vikulegs starfstíma nemenda skuli þess gætt að hann sé samfelldur með eðlilegum hléum og 

fari ekki fram yfir hæfilegt vinnuálag miðað við aldur nemenda og þroska. Þetta þýðir að bæði 

fjöldi og lengd frímínútna er óskilgreindur og getur verið misjafn eftir skólum. Þrátt fyrir þetta 

eru skólar almennt með tvær 15-25 mínútna frímínútur yfir daginn. Börn frá 1.-7. bekk verja 

því minnst 15% af skóladeginum í frímínútum eða u.þ.b. 3,3 klst á viku. Þetta gera um 119 klst 
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á einu kennsluári. Frímínútur hjá 7. bekk og undir eru hugsaðar til leikja og útivistar á skólalóð-

inni en hefð hefur verið fyrir því að unglingar eða 8.-10. bekkur megi sleppa því að fara út í 

frímínútur.  

Til samanburðar eru börn í Kanada að meðaltali í frímínútum um 25% af skóladeginum, 

sem gerir um 110 mínútur á dag. Þar hefur verið mikil herferð í því að grænka skólalóðir til að 

ýta undir hreyfingu og hreysti (Bell og Dyment, 2007b).  Í Ástralíu er mælt með 60 mínútum 

og í Kanada 90 mínútum. Í ljós hefur komið að marktækar tölur sýna að of margir standist ekki 

þessi mörk (Dyment, Bell og Lucas, 2009). Skólalóðin er því kjörinn staður til þess að nýta 

fyrir þessi markmið.  

6.5 Lýðheilsa 

Heilsuhreysti er mikilvæg forsenda fyrir hönnun skólalóða. Eins og fram hefur komið í fyrri 

köflum þá eiga börn rétt á því að vera í umhverfi sem eykur alhliða þroska þeirra (Sjá t.d. 

heimsmarkmiðin, barnasáttmálann og grunnskólalögin). 

6.5.1 Börn 6-12 

Á heimasíðu embættis landlæknis kemur fram að skólaumhverfið sé mikilvægasta umhverfið 

sem mótar félags- og tilfinningaþroska barna 6-12 ára næst á eftir heimili þeirra. Þar gefist þeim 

tækifæri til að efla félagsþroska í leik og starfi með öðrum börnum en einnig fullorðnu fólki, 

koma skoðunum sínum og viðhorfum á framfæri og læra til hvers er ætlast til af þeim sem 

samfélagsþegnum (Embætti landlæknis, 2012). 

Mælt er með að börn stundi miðlungserfiða eða erfiða hreyfingu í minnst 60 mínútur á dag, 

en að skipta megi tímanum í styttri tímabil yfir daginn, t.d. 10-15 mínútur í senn. Að börn þurfi 

aðstæður sem bjóða upp á fjölbreytta hreyfingu sem þeim finnst skemmtileg og í samræmi við 

færni þeirra og getu en einnig er nefnt að börn með skertan hreyfiþroska eða önnur þroskafrávik 

eiga erfiðara með að taka þátt í hópleikjum sem getur dregið úr löngun þeirra til að hreyfa sig 

(Embætti landlæknis, 2015). Á síðunni er talað um að hreyfing hafi marga kosti í för með sér, 

hún smyr liðamót og losar um andlega og líkamlega spennu. Hún færir okkur aukið súrefni og 

næringarefni og losar okkur við úrgangsefni, bein og vöðvar styrkjast og hjarta- og æðakerfið 

afkastar meiru. Með þessu fáum við auka orku og styrk til þess að takast á við dagleg störf og 

áhugamál. Fylgikvillar langvarandi kyrrsetu eru aftur á móti stirðleiki, kraftleysi, verkir og 

vanlíðan og líkur á ýmsum sjúkdómum aukast til muna (Gígja Gunnarsdóttir í Embætti 

landlæknis, 2007). 
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Börn fá minnst 102 tíma í skólaíþróttum á viku en landlæknir bendir á að það sé ekki eini 

vettvangurinn fyrir hreyfingu í skólanum því vel búin, aðlaðandi og örugg skólalóð ýtir undir 

hreyfingu í frímínútum (Gígja Gunnarsdóttir í Embætti landlæknis, 2005).  

6.5.2 Unglingar 

Samkvæmt landlækni er geðheilsa eitt af því sem skiptir mestu máli fyrir heilbrigði ungs fólks 

en unglingsárin er áhættutímabil fyrir þróun geðraskana. Eins og fyrir börn, þá er hreyfing 

nauðsynleg unglingum fyrir andlega, líkamlega og félagslega heilsu og vellíðan, og skapar 

tækifæri til að þjálfa hreyfifærni, bæta líkamshreysti, eignast vini, auka félagsfærni og efla 

sjálfstraust (Embætti landlæknis, 2015). Unglingar ættu að stunda hreyfingu minnst 60 mínútur 

á dag, en í ljós hefur komið að aðeins tæpur þriðjungur íslenskra nemanda í 6., 8. og 10. bekk 

ná því markmiði (Gígja Gunnarsdóttir í Embætti landlæknis, 2005).  

6.6 Kröfur fyrir hönnun skólalóða 

Forsendur fyrir tilvist og hönnun skólalóða eru byggðar á rétti barna til að fá að leika, læra og 

þroskast eins og sést í alþjóðlegu samningunum, lögunum og reglugerðunum, aðalnámsskránni, 

frímínútnaskyldunni og lýðheilsuráðum Landlæknis. Kröfurnar fyrir því hvernig eigi að hanna 

þær eru óskýrari og þær eru fáar, en þær má finna í lögum og reglugerðum um grunnskóla og í 

byggingareglugerðinni. Hér er átt við þau ákvæði sem á að fara eftir við hönnun skólalóða. 

Vinnuramminn er mjög opinn. Til dæmis er talað um afmarkaða og skipulagða skólalóð en 

hvergi er sagt hversu stór hún á að vera, hún á að vera fjölbreytt en hvergi er útskýrt hvað það 

þýðir. Ein af kröfunum er sú að sveitafélögin eða einkaaðilar (einkaskólar) sjái alfarið um 

skólahúsnæðin og lóðir þeirra og verður það því í þeirra verkahring að finna út hvers er krafist 

á skólalóðum svo þær þjóni sem best sínum tilgangi.  
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7. Landslagsarkitektar 

'Whatever good things we build end up building us' 

                                                          - Jim Rohn 

Allt sem hannað er í umhverfinu mun einhver, einhvern tímann upplifa og allt sem við upplifum 

hefur áhrif á okkur. Landslagsarkitektinn reynir yfirleitt að hanna rými í umhverfinu á hátt sem 

eykur löngun manna til þess að koma á staðinn og dvelja á honum en það er einmitt það sem 

við viljum fyrir skólalóðir. Í öllum tilvikum er arkitektinn að varðveita, vernda eða breyta 

landslagi sem fyrir er. Hönnuðir þurfa því að huga að þeim náttúrulegu ferlum sem hafa áhrif á 

landslagið og hvernig þeir munu breytast (mynd 7-1). Aðal ferlarnir eru tengdir staðbundnum 

aðstæðum eins og veðurfari, vatna-, jarð- og landmótunarfræði, jarðvegi, gróðri, fánu og sam-

spili allra þessara þátta (vistkerfi staðarins). Annað sem reynt er að taka tillit til eru menningar-

félags-, stjórnarfars-, efnahags- og umhverfislegar þættir samfélagsins. Efniviður hönnuðarins 

eru náttúrulegu atriðin: vatn, landslag (e. topography) og gróður, ásamt hörðu efni (bekkir, 

grindverk, leiktæki o.s.frv.) (Dee, 2001, s. 8). Arkitektar fara einnig eftir heimspeki-, 

fagurfræði-, félags-, vistfræði- og siðfræðilegum fyrirmyndum. Hver hönnun fyrir sig gætir oft 

áhrifa frá mismunandi félagslegum og umhverfissálfræðilegum rannsóknum, fagurfræðilegum 

kenningum um hönnun og eigin reynslu (Dee, 2001, s. 9; Reid, 2007, s. 5).  

Spurning er hví skólalóðir eru oft á tíðum keimlíkar og hvort það sé e.t.v. hugsunarháttur 

landslagsarkitektsins sem ræður för með fastgrónar hugmyndir eða vanafestu. Það má vera að 

á miðjum tíunda áratugnum þegar landslagsarkitektar komu fyrst (sjá 4.2.5.1) að hönnun 

skólalóða á Íslandi hafi hugmyndir þeirra og tækni verið gamaldags og að þeir hafi haft úrelda 

framsetningartækni eða lélega hæfni í formhönnun/mótun (Steiner, 2004). Íris Reynisdóttir, 

Mynd 7-1. Landslagið breytist með trjádrumbunum (sótt af https://www.landscapeinstitute.org/) 

 

https://www.landscapeinstitute.org/
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landslagsarkitekt vill meina að svo geti verið með suma en alls ekki alla að henni meðtalinni 

(munnleg heimild, 18. ágúst 2020). Eins og kom fram hér að ofan þá á fyrri reynsla þátt í hönnun 

arkitekta en margt annað hefur einnig áhrif t.d. skortur á fjármagni, greiningu og samvinnu.  

Við nýbyggingu skóla eru ekki nema 10% úthlutað til lóðagerðar og ef framkvæmdin fer 

yfir kostnaðaráætlun (sem hún yfirleitt gerir) þá er skorið af því fjármagni sem ætlað var 

skólalóðinni. Best er að vinna þarfagreiningu til þess að komast að því hvernig á að nota lóðina 

en ekki er alltaf fjármagn í það. Ef verið er að hanna nýja skólalóð þá er reynt að nýta og læra 

af verkefnum sem unnin hafa verið við endurgerð lóða. Í dag er mikið um að teymi vinni saman 

að hönnun skólalóða þ.e. landslagsarkitekt, arkitekt og verkfræðingur. Verkkaupi (t.d. 

umhverfissvið, skólastjóri, kennarar) lætur í té hugmyndafræði, mikilvæg atriði úr skólanáms-

skrá og hugmyndir um leiktæki en oft er það svo að fólk sér ekki út fyrir þann ramma sem það 

þekkir og ef það er gras, malbik og boltavellir þá er það bara það sem þau þekkja. Þau fáu skipti 

sem skólafólk er beðið um að koma með hugmyndir að hönnun þá hafa þau yfirleitt engar, þess 

vegna er þarfagreining sniðug. Ef arkitekt er til staðar sem getur bent þeim á mismunandi 

möguleika t.d. með mótun lands (hólar, dældir) og hvaða plöntur er hægt að fá, þá opnast annar 

heimur fyrir þeim en það er hluti af þarfagreiningu og kostar pening eins og kom fram hér að 

ofan (Kristín Þorleifsdóttir, munnleg heimild, 11. júní 2020). 

Guðmundur Vernharðsson (munnleg heimild, 04. júní 2020), garðyrkjufræðingur og 

eigandi Gróðrastöðvarinnar Mörk hefur unnið þar í um 30 ár en reynsla hans af garðyrkju nær 

yfir 40 ár. Aðspurður hvort landslagsarkitektar séu að sækja ráð hjá honum um plöntuval, segir 

hann það ekki vera. Hann segir ástæðuna geta verið tvískipa: annars vegar því plöntuvalið er 

alltaf síðasti hlekkurinn í að klára einhverja ákveðna hönnun sem er þá gert með sem minnstri 

fyrirhöfn og þá er endurtekning ríkjandi; og hins vegar af því arkitektar taka sitt plöntuval aftur 

og aftur er þeir eru búnir að finna út einhverjar ákveðnar tegundir. Hann sagði að þau fyndu 

fyrir því í plöntusölunni þegar ákveðnir arkitektar hætta að teikna því þá hætta ákveðnar 

tegundir að seljast. Kristín Þorleifsdóttir (munnleg heimild, 11. júní 2020) sagði einnig að oft 

sé það svo að fjármagn klárast og þá eru annað hvort keyptar ódýrari og þá viðkæmari plöntur 

eða plöntunum er sleppt. Tilfelli eru þar sem berjarunnar hafa verið með í hönnun og innan 

kostnaðaráætlunar en aldrei verið plantað. Hvort sem þeim hafi verið sleppt viljandi, þær hafi 

gleymst eða féð notað í annað er ekki vitað. Stundum er það svo að landslagsarkitektinn hefur 

ekkert með plöntuvalið að segja en þá getur það verið af því garðyrkjustjóri bæjarfélagsins hefur 

úrslitavald. Verið getur að hann hafi mesta reynslu varðandi plöntur á skólalóðum enda er það 

hann sem hefur yfirumsjón yfir viðhaldi og að plöntunum sé sinnt (Friðrik Baldursson, munnleg 

heimild 12. júní 2020). 
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Ef landslagsarkitekt er valinn til þess að hanna skólalóð, er best að hann sé með frá byrjun, 

þegar hugmyndavinna fyrir skólabyggingu og lóð hefst (Kristín Þorleifsdóttir, 2010). Mary 

Jackson, meðstofnandi og tengiliður International School Grounds Alliance (ISGN) og 

verkefnastjóri Learning through Landscape (LtL) segir að gæði skólalóða fari ekki alltaf eftir 

því fjármagni sem veitt er í þær. Aftur á móti sé ánægja nemendanna besti mælikvarðinn á ágæti 

skólalóða. Samkvæmt Mary verður hönnuðurinn að finna út hvað skólinn vill geta gert úti í 

stað þess að finna út hvað hann vill hafa. Ef nemendur og starfsfólk skólans eru spurðir hvað 

þeir vilja hafa þá dettur þeim yfirleitt eitthvað leiktæki í hug en ef þau eru spurð hvað þau vilja 

geta gert þá kemur í ljós að börn vilja hlaupa, hoppa, fela sig og róla, fara í fótbolta en einnig 

hafa stað til að sitja og spjalla, vera í náttúrunni, lesa og læra úti. Kennarar vilja að þau læri 

eitthvað af umhverfinu og foreldrarnir vilja að þau séu örugg og að þau hafi ánægju af að vera 

í skólanum, allir aðilarnir vilja að þau séu hamingjusöm og heilsuhraust (Jackson, 2017). Kristín 

segir að fyrir utan þær þarfagreiningar sem hún gerði fyrir skólalóðir þá viti hún ekki til þess 

að leitað sé til starfsfólks og nemendur um hugmyndir þeirra. Friðrik staðfestir þetta og vill 

meina að skólarnir hafi ekkert með gerð skólalóða að gera. 

Hlutverk landslagsarkitektsins er því að víkka sjóndeildarhring þeirra og sýna hvaða 

möguleikar eru fyrir hendi. Hann þarf að komast að því hverjar þarfir skólans eru, t.d. hvaða 

reynsla eða upplifun er æskilegt að lóðin skili notendum. Í skólum er aukinheldur fólk með 

sérþekkingu á námi og þroska barna og tilvalið fyrir hönnuðinn að nýta þá kunnáttu til viðbótar 

við sína eigin. Best er að spyrja aðalnotendur lóðarinnar, skólabörnin, um hvað  virkar á 

núverandi skólalóð, hvers þau sakna og hvernig þau sjá fyrir sér að hægt væri að nota hana í 
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framtíðinni. Þessar upplýsingar er grunnurinn að velheppnaðri lóð. Samvinna við nemendur og 

starfsfólk skólans hjálpar landslagsarkitektinum að hanna lóð sem verður notuð og sem skólinn 

mun passa upp á (Jackson, 2017) (mynd 7-2). Hér að neðan má sjá myndir af hönnun skólalóðar 

í Portland sem varð til með samvinnu landslagsarkitekts, starfsfólki skólans, nemenda sem og 

foreldra er hjálpuðu einnig til við gerð hennar. 

Mynd 7-2. Allar myndirnar eru af skóla í Portland. Samvinna við nemendur og starfsfólk skólans hjálpar landslagsarkitek-
tinum að hanna lóð sem verður notuð og sem skólinn mun passa upp á (sóttar af https://www.flickr.com/photos/sggc/) 

 

https://www.flickr.com/photos/sggc/
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8. Viðhorf barna og kennara 

Í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar er umfangsmikilli rannsókn sem gerð 

var í 20 grunnskólum hér á landi á árunum 2008-2013 gerð skil. Ein af niðurstöðum rannsókn-

arinnar var að flestir starfsmenn skólanna voru óánægðir með skólalóðina (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014, s. 71). 

Höfundi lék mikil forvitni á að vita hvað nemendum og kennurum finnst um skólalóðir í 

dag. Því var lítil rannsókn gerð í von um að varpa einhverju ljósi á stöðu skólalóða hér á Íslandi. 

Rétt er að geta þess að rannsóknin telst tölfræðilega ómarktæk sökum stærðar og samsetningar 

úrtaks og er því ekki víst að hún sýni hina raunverulegu stöðu hér á landi, þótt hún kunni að 

gefa einhverja vísbendingu um viðhorf nemenda og kennara til skólalóða. Tveir spurningalistar 

voru notaðir, annars vegar fyrir nemendur og hins vegar fyrir kennara. 

8.1 Nemendakönnun 

Ákveðið var að fá nemendur í Sjálandsskóla til að svara spurningalista nemenda en hann var 

valinn eingöngu af þeirri ástæðu að höfundur á börn í þeim skóla. Reynt var að fá innsýn í hvað 

1. bekkingum og 5. bekkingum finnst um skólalóðir en 1. bekkingarnir nutu að sjálfsögðu 

aðstoðar foreldra sinna við að svara könnuninni. Öll börnin í 1. bekk svöruðu en þau eru 30 

talsins (þetta er lítill skóli). Könnunin sem þau svöruðu var birt inn á lokaðum hópi á facebook, 

sjá má könnunina á eftirfarandi slóð https://forms.gle/a6FtHMdEXzEzPxe46 og í viðauka B. 

 

Í nemendakönnuninni voru helstu niðurstöður eftirfarandi: 

Grunnupplýsingar nemenda: 73,3% svarenda voru drengir en 26,7% stúlkur, 33,3% þeirra voru 

6 ára en 66,7% voru 7 ára. Helmingur barnanna áttu eitt systkin, 20% áttu tvö systkin, 23,3% 

áttu 1 systkin og rest voru einbirni.  

Mat nemenda á skólalóðum: Allir voru sammála um að það væri gróður á lóðinni. Allir sögðu 

að tré væru á lóðinni, 90% gras, 90% sögðu að það væru blóm, 56,7% runnar og 13,3% sögðu 

að það væru klifurplöntur (engar klifurplöntur eru á staðnum). Helmingur barnanna sögðu að 

mest væri af grasi en 46,7% sögðu að mest væri af trjám og eitt barnanna vissi ekki hvað 

gróðurinn hét sem var mest af. Um 77% barnanna fannst fallegt hvernig gróðurinn var á lóðinni, 

20% fannst hann í lagi en einum fannst hann ekki svo fallegur, 56,7% fannst gróðurinn fá 

passlega mikið pláss, 26,7% mikið og 16,7% mjög mikið pláss.  

https://forms.gle/a6FtHMdEXzEzPxe46
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Notkun plantna í kennslustundum eða öðrum athöfnum: Þegar spurt var um “útihúsgögn” 

sögðust 26,7% vilja skjólveggi, 46,7% vildu bekki, 36,7% vildu skýli, 10% vildu kastala með 

göngum og 6,7% vildu trampólín. Annað sem þau gátu hugsað sér að fá á skólalóðina var: sófi, 

kofi, stór kastali, rólur, hús og tennisvöll. Um 80% nemenda sögðu að plöntur hafi ekki verið 

notaðar í tímum hjá þeim en 19,2 sögðu að svo væri, einn sagði það hafa verið í þema og einn 

sagði það hafa verið í útikennslu. Aðspurð um það hvort þau myndu vilja að plöntur yrðu 

notaðar í einhverjum kennslustundum þá voru 90% sem vildu það en 10% ekki, 96,7% voru þó 

til í að læra meira um hvað plöntur geta gert fyrir þau og umhverfið. Einnig voru 96,7% sem 

vildu rækta blóm og grænmeti í skólanum.  

Athafnir nemenda á skólalóðinni: Um 24% barnanna sögðust róla í frímínútum og 20% að þau 

leika í skógi/klifra í tré, 20% sögðust leika sér ein eða við einhvern, rúm 13% leika í kastala og 

önnur atriði voru að hlaupa, vera í eltingaleik, í bófaleik, grafa holu, finna mjúka steina, renna 

eða fara í fótbolta. 63,3% sögðust leika á skólalóðinni eftir skóla. Misjafnt var hversu oft það 

var: 20% sögðust gera það á hverjum degi, 33,3% sögðust sjaldan gera það, 6,7% sögðust gera 

það í fríum eins og sumarfríi og 1 sagðist gera það um helgar.  

Skoðanir nemenda á gróðri á skólalóðinni: Um 30% barnanna fannst mjög mikilvægt að hafa 

gróður á lóðinni, 50% fannst það mikilvægt og 16,7% fannst það ekki mikilvægt. Aðspurð 

hvaða hluta af plöntu þeim líkar best voru 46,7% sem sögðu ávextirnir, 36,7% sögðu blómin, 

23,3% sögðu berin, 10% sögðu laufin og annað sem þau nefndu voru greinarnar. Þegar spurð 

um hvað þeim líkaði best við plöntur þá voru 46,7% sem völdu ilminn, 40% að litir laufanna 

breytast, 33,3% að þær gefa skjól, 16,7% völdu skrjáf í laufum, 10% að þær gefa skugga, 6,7% 

að trén fella laufin og 3,3% að þau skyggja á ljóta hluti t.d. bíl. Þegar spurð að því hvaða plöntur 

þeim líki best þá máttu þau velja nokkrar. Flestum eða 56,7% líkaði best við trén, 50% líkði 

best við gras, 36,7% við blóm, 33,3% við grænmeti, 30% við plöntur með berjum eða ávöxtum, 

20% klifurplöntur, 16,7% við runna og 6,7% við kryddjurtir.  

Fróðleikur til gamans: Að lokum voru þau spurð hvort þau vissu að plöntur tækju mengun í 

lofti og búa til súrefni fyrir okkur, 86,7% játuðu því. Einnig voru þau spurð hvort þau vissu að 

gróður og náttúra láta manni líða vel en 76,7% sögðust vita það.  
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8.2 Kennarakönnun 

Ákveðið var að setja kennarakönnunina inn á lokaðan hóp á facebook sem heitir Grunnskóla-

kennarar um allt land en þar eru 2,6 þúsund meðlimir. 51 manns svöruðu könnuninni. Hægt er 

að sjá hana á eftirfarandi slóð https://forms.gle/2Ge6d4vNYxsPuZNQ8 og í viðauka B. 

 

Í kennarakönnuninni voru helstu niðurstöður eftirfarandi:  

Grunnupplýsingar kennara: Rétt yfir 92% þeirra sem svöruðu voru konur, 34,1% voru 41-50 

ára, 27,5% voru 51-60 ára, 21,6% voru 31-40 ára, 10% voru 21-30 og 10% 61 eða eldri. Flestir 

eða 61,1% sögðust kenna á Suðurlandi, 22,2% á Vesturlandi og 13,9% á Norðurlandi, þessar 

upplýsingar eru þó ómarktækar þar sem landshlutaskipting var óskýr, fólk á höfuðborgar-

svæðinu var í vafa hvort þau ættu að velja suður eða vestur. Um 43% sögðust vera með B.Ed. 

gráðu, 33,3% með M.Ed. gráðu, 11,7% með B.Sc./B.A., 10% með M.A., aðrar gráður voru 

diplóma í sérkennslufræðum, MLIS (bókasafns- og upplýsingafræði) og kennaranemi. Misjafnt 

var hvað hver var að kenna en flestir kenndu meir en tvö fög. Flestir eða 58,8% kenndu á 

miðstigi, 49% á yngsta stigi og 49% á unglingastigi. Rétt um 43% höfðu 15+ ára reynslu í starfi, 

25,5% höfðu unnið 4-6 ár, 17,6% innan við 3 ár, 11,8% 10-15 ár.  

Mat á skólalóð: Meiri hluti kennaranna eða 64,7% sögðust vera óánægðir með skólalóðina. 

Þegar kennarar voru spurðir hvað þeir sæju fyrir sér ef þeir hugsuðu um skólalóðir þá sögðust 

64% kennara sjá fyrir sér: malbik, fótboltavelli, nokkur leiktæki, einhæfa eða tóma leikvelli, 

steypta með fáum leiktækjum, rólur, körfur, litlar og kaldar lóðir, gráar, möl/steypu í bland við 

sparkvelli og flatt leiksvæði, 10% fannst lítið lagt í þær og viðhald lítið, aðrir nefndu að þær 

styðja ekki nám, að það sé vandað til í byrjun en viðhaldi illa sinnt, að þær séu erfiðar 

yfirferðar í mesta snjónum og hálku. Sumir voru þó jákvæðir gagnvart skólalóðum og voru 

8% sem fannst þær fara batnandi, þar var einnig nefnt að sumar væru flottar, þær hafi 

hraun/gras/brekkur og ævitýraskógarbelti fyrir ofan skóla. Aðspurð hvort þau kenni útikennslu 

voru 59,8% sem svöruðu því játandi og voru það aðallega verkefni í stærðfræði, náttúrufræði 

en einnig grenndarkennslu í nærumhverfi. Aðeins 31,4% sögðu að skólalóðin í þeirra skóla byði 

upp á að hægt væri að nota eða samþætta plöntur inn í kennsluna.  

Betrumbætur á skólalóð: Þegar spurt var hverju kennararnir myndu vilja bæta við eða breyta 

þá voru flestir sem vildu breytingu í átt að grænkun. Þau atriði sem voru helst upptalin og sem 

vantaði á skólalóð voru: ræktarkassar, beð eða gróðurhús; útikennsluaðstaða (borð, skúr); 

fjölbreyttari leikmöguleika og tæki; vöntun á gróðri; gott skjól; fleiri rólur; smíðaaðstöðu og 

https://forms.gle/2Ge6d4vNYxsPuZNQ8
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eldstæði. Annað sem var nefnt var, yfirbyggð setuhorn, meiri liti, sleðabrekka, aldursskipt 

svæði, náttúrulegri leiktæki, rennandi vatn, passa plöntuval, blómabeð/ker, betra viðhald, 

götumyndir eins og snákaspilið/parís, fleiri boltavelli og hjólabrettaramp. 4% fannst skólalóðin 

fín eins og hún er, 4% vildu breyta öllu og 4% var alveg sama. 

Fræðsla/menntun kennara í umhverfismálum: Flestir eða 64,7% kennara höfðu ekki farið á nein 

námskeið í umhverfisfræðslu/menntun. Þeir sem höfðu gert það eða 35,3% kennaranna höfðu 

farið í eitthvað af eftirfarandi fræðslu: Leikir, samvinna og skapandi starf; 

Umhverfisskipulagsfræði; Útikennsla; Náttúrkennsla; Umgengni umhverfis og sjálfbærni; 

Loftslagsbreytingar, plastlausnir og endurvinnslu; Græn fáni; Að lesa i skóginn; Tálgun, 

útieldun og útivist; náttúrufræðikennaranámskeið; Nýting náttúrulegs umhverfis í útikennslu, 

leikjum og myndmennt/sköpun; Jarđvegsmyndun og skógrækt; Hönnun náttúrustígs; 

Endurvinnsla, útikennsla, gróðursetning; Vistvernd; Trjágróður. Um helmingur hafði aldrei 

búið til verkefni eða kennsluefni í sambandi við umhverfið en 49% höfðu gert það. Verkefnin 

sem þau höfðu gert tengdust: Myndlist, stærðfræði, endurvinnslu, náttúrufræði, samvinnu; 

Útikennslusmiðjur með flokkun bíla og bílnúmer; Tékklisti með ýmsum hlutum í náttúrunni 

sem á að finna; Listaverkagerð út í hrauni; Tilraunir með sjó; Hugmyndabanki með 

útikennsluverkefnum í stærðfræði; Um tré; Kol lögð á hvítt blað á stofninn á trjám og litað; 

Hönnun nærumhverfis og áhrif mannsins á umhverfi skoðuð; Nýting auðlinda og orkuöflun; 

Hönnun vistkerfis og hvað þarf ýmsar dýrategundir þurfa til að lifi af; Umhverfið notað til 

þess að útfæra orðtök og málshætti; Skorðdýr skoðuð í smásjá; Fræðast um bæinn sinn; 

Samfélagsfræðiverkefni; Náttúrufræði og lífsleikni verkefni; Heimabyggðarverkefni; Skoða 

náttúruna í kringum þig; Sorpflokkun í nággrenninu; Vinna að útilífsmiðstöð með ýmsu efni 

sem er á byrjunarstigi; Nýting efnis úr náttúrunni bæði sem efniviður og uppspretta að 

sköpun; Þemaverkefni um hafið, þvert á skólastig; Trjáfræðsla, laufblöð, útieldun, smíðar; 

Umhverfi skólans, bæjarfélagið, leynistaðir í náttúrunni; Stærðfræði, eðlisfræði; 

http://www.erjordinihaettu.com/; Skordýragildrur; Plöntusöfnun og greining; Að 

teikna/mála umhverfið; Tala á ensku um umhverfið; Íslenska: safna orðum; Eðlisfræði: 

snjór/vatn í mism. Formi; ,,Art therapy”: Að byggja hús úr náttúrulegu umhverfisefni; Stæ: 

talningar og mælingar; Náttúrufræði: fræsöfnun og ræktun af þeim; Náttùrustígur; 

Grænfánaverkefni; Skjólsmyndunarverkefni út frá stærðfræði; Grenndarkennsla og 

Ratleikir. Í þessum fjölbreyttu verkefnum voru í helming tilfella ekki nema um 10% sem 

tóku verkefnin en í 17,4% tilfella var allur skólinn sem tók þátt. 

http://www.erjordinihaettu.com/
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Umhverfisvitund: Flestir eða 94,1% kennara töldu að kennsla á efni um umhverfið, sem tengd 

væri gróðursetningu og gróðri á skólalóðinni, auka næmni og umhverfisvitund nemendanna. 

Að þeirra mati hafa 74,5% nemenda umhverfisvitund. Um 60% kennara sögðu að fjölskyldan 

hefði bestu tökin á því að efla umhverfisvitund nemenda og þar á eftir sögðu 30% að skólinn 

hefði það.  

Mat kennara á gróðursetningu og gróðri á skólalóðinni: Öllum nema tveim kennurum fannst 

nauðsynlegt að hafa gróður á skólalóðum. Þau voru beðin um að setja í röð eftir mikilvægi 

nokkra þætti sem hönnun á plöntuskema gæti gert fyrir notendur lóðarinnar. Í ljós kom að þeim 

fannst mikilvægast að plöntur myndu veita notalegt umhverfi, á eftir því að auka þekkingu 

nemenda á plöntum, í þriðja lagi að bæta fegurð lóðarinnar og að lokum að bæta ástand 

umhverfisþátta á lóðinni. Flestir (96,1%) töldu að reynslutengt nám (til að læra að baka þá 

bakar maður, e. experiential education) gæti hjálpað til í umhverfisfræðslu og rúmlega 

helmingi bjóst við því að hægt væri að nota plöntur í tilraunir/athuganir í einhverjum af tímum 

faganna sem þau kenndu, 31,4% töldu það mögulegt en 11,8% ekki. Aðspurð að því hvort 

þau væru til í að taka þátt í kennslu sem myndi innifela ræktun blóma/grænmetis þá voru 

flestir eða 47,1% til í að gera það í gróðurhúsi nálægt skóla, 43,1% var til í það úti á skólalóð 

en 9,8% voru ekki til í það. Svör við spurningum um gróður á skólalóð voru misjöfn. Þegar 

spurð hversu mikið yfirborð/pláss af skólalóðinni þeim fannst gróðurinn fá voru 37,3% sem 

sögðu mjög lítið, 33,3% lítið, um 20% sem sögðu passlega og 9,8% sögðu mikið. Mjög svipuð 

svör komu þegar þau voru spurð versu mikið þeim fannst vera af gróðri á skólalóðinni en 43% 

sögðu mjög lítið, 35,3% sögðu lítið, 15,7% passlega, 2% mikið og 3,9% sögðu mjög mikið. 

Flestir sögðu að gróðurinn á lóðinni væru tré, runnar og gras. Þegar spurð að því af hvaða 

tegund væri mest þá sögðu flestir gras, önnur svör voru mosi, birki, aspir og reynitré en einn 

og einn vissi um fleiri tegundir eins og einir, skriðmispill og blátoppur og nokkrir svöruðu 

ekki spurningunni.  

Tenging við náttúru: Kennurunum datt ýmislegt í hug hvernig bæta mætti tengingu nemenda 

við plöntur/náttúru á skólalóðinni en flestir voru sammála því að hún fengist með fræðslu, 

sýnikennslu og “hands on” verkefnum í gróðurbeðum sem nemendur myndu hugsa sjálf um. 

Önnur svör voru: Með fjölbreytni, aukningu gróðurs, gróðurhúsi eða annarri aðstöðu til 

ræktunar, hafa greiningarlykla aðgengilega; Láta hvert aldursstig hafa sitt ábyrgđarsvæđi; 

Skoða/ rannsaka/ greina/teikna/mála/ fræðast um/ fylgjast með eftir árstíðum; Tengja við 

kennslu nemenda; Fá skólann til að verka virkari í grenndarkennslu og umhverfisvernd, innleiða 

það í skólastarfið; Eina vandamálið varðandi gróðursetningu er sá að skólinn er ekki opinn á 



62 

 

þeim tíma sem auðveldast er að rækta, fylgjast með ræktun og öðrum gróðri. Það hefur 

vissulega áhrif á það hversu miklum árangri við náum með gróðursetningu t.d. Með því að efla 

verkleg verkefni í náttúrufræði eða gera heildstæð verkefni um plöntur sem fela í sér rannsókn 

eða verklegt og ritun eða munnleg kynning - þ.e. fyrirbærafræðileg nálgun; Að nemendur rækti, 

skoði, mæli, búa til skóg, rækti mat, búi til sultu.  

Gróður á lóð: Þau mátu fegurð gróðursins á lóðinni þannig að flestir sögðu meðal eða 37,3%, 

27,5% sögðu slæm og 21,6% mjög slæm, um 12d% sögðu góð eða mjög góð. Til þess að fegra 

umhverfi lóðarinnar stungu flestir upp á að það yrði gert með gróðri. Þau vildu sjá snyrtan 

gróður, litríkari, fleiri tré, runna og blóm, blómaker með plöntum merktum eins og í skrúðgörð-

um, hafa “garð-svæði”, fjölærar blómstrandi plöntur og sumarblóm, sópa, mála og minnka 

steypu.  

Frímínútur á skólalóð: Að lokum voru þau spurð hversu oft þau færu á útivakt í frímínútum 

en flestir eða 64% gerðu það aldrei og 16% fóru tvisvar út, hinir fóru frá aldrei og upp í 3svar 

í viku eða að það var misjafnt eftir tímabilum. 

8.3 Samantekt 

Í nemendakönnuninni sást að nemendur 1. bekkjar væru meðvituð um gróðurinn á skólalóðinni, 

þau sögðu að mest væri af grasi og trjám og þau virtust sátt með gróðurinn. Að þeirra mati þá 

mætti stórbæta skjól á lóðinni, setja fleiri bekki og fá trampólín á lóðina. Þau vantaði greinilega 

eitthvað til þess að fara inn í því þau vildu kastala með göng, kofa og hús. Flestir könnuðust 

ekki við að hafa notað plöntur í tímum en allir voru til í kennslu með plöntum eða að rækta 

blóm og grænmeti í skólanum. Vinsælast var að róla og leika í skóginum í frímínútum en þau 

brösuðu einnig margt annað. Fáir notuðu skólalóðina eftir skóla. Flestum fannst mikilvægt að 

hafa gróður á lóðinni og virtust hrifnust af því sem þau gátu borðað eða handfjatlað (ber, lauf, 

ávextir). Einnig voru þau hrifin af þeim atriðum gróðurs sem örvuðu skynfæri þeirra: litur, lykt, 

skrjáf og hreyfing. 

Flestir sem svöruðu kennarakönnuninni voru konur og flestar kenndu á höfuðborgar-

svæðinu. Nánast allir voru með háskólagráðu: bachelor eða master. Flestir kenndu á miðstigi 

en þó var skiptingin milli stiga nokkuð jöfn og flestir kenndu meira en tvö fög. Það kom í ljós 

að tæplega 3/4 voru óánægðir með skólalóðirnar og lýstu þeim sem gráum lóðum, milbikaðar 

og einhæfar með boltavöllum og leiktækjum. Þeir sem sögðust vera ánægðir með lóðirnar 

nefndu náttúruleg atriði sem kosti (hraun, skógur, brekka). Rúmur helmingur sagðist hafa kennt 

úti en vinsælustu fögin voru stærðfræði og náttúrufræði en minni en 1/3 sögðu að skólalóðin 
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byði upp á notkun plantna. Miðað við svör kennaranna virtust þau sammála um að það þyrfti 

að grænka skólalóðirnar, hafa gróðurbeð, útikennslusvæði og útiaðstöðu á lóðinni svo hægt 

væri að hafa verklega kennslu. Einnig vilja þau fjölbreyttari lóðir. Tæplega 2/5 höfðu farið á 

námskeið í umhverfismennt og höfðu þau farið á mjög fjölbreytt námskeið. Flestir virtust 

sammála því að kennsla um náttúruna auki næmni og umhverfisvitund. Yfir 3/4 kennara mátu 

nemendurna hafa umhverfisvitund og að sú fræðsla væri í hlutverki fjölskyldunnar. Flestum 

kennurunum fannst nauðsynlegt að hafa gróður á lóðunum en að þeirra mati er hann til þess að 

gera umhverfið notalegra, auka þekkingu á plöntum og til að fegra lóðina. Tæpur helmingur var 

til í að hafa ræktun í gróðurhúsi og nánast sami fjöldi var til í ræktun á lóð. Þeim fannst almennt 

lítið um gróður á lóðunum og að hann fengi lítið pláss. Mest fannst þeim vera af trjám, runnum 

og grasi en þau virtust ekki spá mikið í tegundum. Þau voru sammála um að tengingu nemenda 

við plöntur væri hægt að bæta með fræðslu, sýni- og verklegri kennslu á ræktunarsvæði og með 

því að gera nemendur ábyrga fyrir verkefnum. Helmingi kennaranna fannst fegurð gróðursins 

á lóðinni slæm, nokkrum fannst hún góð en restinni fannst hún meðal. Þau sögðu að bæta mætti 

það með litríkum gróðri, blómum, blómakerjum og með snyrtingu á gróðri. 
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9. Tillögur að hönnunarviðmiðum fyrir grunnskólalóðir 

Mikil áskorun liggur í því að hanna skólalóðir. Þær eru rými sem er ávallt í notkun af miklum 

fjölda nemenda, allan ársins hring og í allskonar veðri og verða því fyrir miklum átroðningi. 

Nýting lóðanna er því allt öðruvísi en nýting annarra svipaðra staða sem fólk fer yfirleitt á þegar 

vel viðrar (t.d. leikvellir og almenningsgarðar). Að auki eru útifrímínútur yfirleitt skylda fyrir 

flesta nemendur og þarf því að koma til móts við mismunandi þarfir þeirra í hönnuninni 

(Evergreen, 2001). Í þessum kafla verður farið í almenn atriði sem huga verður að við hönnun 

skólalóða. 

9.1 Nýting lóðar 

Mikilvægt er að hafa skólalóðir þannig að skólabörnin, en einnig aðrir í hverfinu, vilji nota þær 

á og utan skólatíma því stundum er skólalóðin eini leikvöllurinn í hverfinu. Reynt er að hafa 

skólana nálægt heimilum barna en þau fara mest 250-1600 metra frá heimilum sínum 

(Villanueva, Giles-Corti, Bulsara, McCormack, Timperio, Middleton, Beesley og Trapp, 2012).  

9.2 Mismunandi notendur 

Aldursbil nemenda er 6-16 hér á landi. Því er skipt í yngsta-, mið- og unglingastig. Þau eru 

einnig af mismunandi kyni, kynþætti og hafa ólíkan uppruna sem gefur til kynna að til staðar 

er hjá börnunum mismunandi áhugi á hlutum og færni í leik og störfum. Á meðan yngri 

krakkarnir vilja ennþá getað leikið sér eins og þau gerðu í leikskólanum þá vilja elstu börnin 

annað. Kristín Þorleifsdóttir (munnleg heimild, 11. júní 2020) landslagsarkitekt hefur komið að 

hönnun bæði skólalóða og leikskólalóða en hún segir að ástand lóðanna versni eftir því sem 

börnin verða eldri. Samkvæmt Kristínu Norðdahl og Jóhönnu Einarsdóttur (2015) er þessi 

staðhæfing rétt en íslenskar grunnskólir hafa yfirleitt leiktæki, svæði fyrir boltaíþróttir og stór 

flöt svæði. Þar er yfirleitt lítill gróður og lóðirnar eru ekki afgirtar. Leikskólalóðir eru aftur á 

móti afgirtar, hafa meiri gróður og meiri hugsun liggur að baki hönnuninni varðandi tækifæri 

fyrir leik og nám. Framhaldsskólalóðir eru verstar þar sem aðaláhersla er á bílastæðin og þar 

sem græn svæði eru virðast þau aðeins vera til þess að ramma skólabygginguna inn í umhverfið 

(Berglind Ragnarsdóttir, 2011). 

9.2.1 Unglingar  

Flestir sem hafa verið í skóla á Íslandi vita að þegar komið er upp á gagnfræðastigið þá er val 

um hvort er farið út í frímínútur eða ekki. Ástæðuna fyrir því verður ekki farið í hér en 

samkvæmt Birtu M. Haraldsdóttur (tíunda bekking) hefur valið ótvírætt í för með sér að flestir 

hanga inni mestan part ársins, þá eru undantekningar að farið er í körfubolta á vorin í góðu veðri 
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(munnleg heimild, 05. júlí 2020). Rannsókn sem gerð var í Finnlandi 2008 gefur þó hugmynd 

að því hvað krakkarnir almennt gera í frítíma utandyra. Aðspurðir sögðust þau: rölta, spjalla, 

hanga og taka þátt í virkum athöfnum (hjólabretti, fótbolti o.s.frv.). Stelpurnar voru meira fyrir 

rólegu athafnirnar en strákarnir fyrir þær virkari. Við spurningum um notkun grænna svæða þá 

fara þau frekar á aðra staði til þess að eyða tíma sínum. Þau velja helst staði sem næst heimilum 

þeirra og heldur þá sem eru mótaðir/hannaðir en þá náttúrulegu. Helstu óskir um þróun grænna 

svæða voru hjá stelpunum: nýja og áhugaverðari gönguleiðir, staði til að „hanga, spjalla, 

„mingla“ og skautasvæði. Hjá strákunum voru það betri fótboltavellir, íshokkívellir og 

hjólabrettaaðstaða. Annað sem þau nefndu voru staðir til að æfa hunda, ríða hesti og æfa 

mótorsport (Mäkinen og Tyrväinen, 2008).  

Við gerð nýrrar skólalóðar gagnfræðaskólans Vågsøy í Måløy (Noregi) fengu unglingarnir 

að taka þátt í hönnunarferlinu. Þau voru spurð um hvað þau vildu hafa á nýju skólalóðinni en 

þau voru föst í því sem þau þekktu og nefndu einfalda hluti eins og fótbolta- og körfuboltavöll. 

Til að opna fyrir raunverulegar óskir þeirra þá hjálpaði að sýna þeim dæmi af óhefðbundnum 

útisvæðum. Niðurstaðan varð sú að á skólalóðina kom klifurveggur, strandblak- og brettavöllur, 

fótboltavöllur með 60 m hlaupabraut á einni hlið, badmintonvellir, trampólín, æfingatæki, 

borðtennisborð, körfuboltavöllur og rólur (sem kom hönnunarteyminu á óvart en var mjög 

eftirsótt af nemendum). Einnig eru setusvæði við vellina en rólurnar eru notaðar sem 

„fundarstaður“ þar sem unglingarnir hanga og spjalla saman (sjá mynd 9-1). Skólalóðin sló 

rækilega í gegn og er í stöðugri notkun eftir skóla og um helgar en salerni eru til staðar og eru 

opin þangað til á kvöldin þegar þau skella sjálfkrafa í lás (Jørgen Jelstad, 2019).  

Mynd 9-1. Myndir frá skólalóð Vågsøy í Måløy. Myndir: Vågsøy kommune 
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9.2.2 Yngstu börnin 

Yngstu börnin hafa gaman af náttúrunni. Þau hafa ánægju af að tína lauf og safna saman steinum 

og öðru lausu efni eða skordýr og rannsaka þau. Þegar rignir mikið eru pollarnir vinsælir og 

einnig gera þau tilraunir með vatn þegar snjór er og ís. Þau hafa gaman af drullu, sandi og 

spýtum eða greinum og vilja hafa tækifæri til þess að byggja hluti úr viði. Þegar aðstæður eins 

og skurðir eru nálægt þá er vinsælt að fara þangað að vaða, búa til brýr og reyna að fanga 

hornsíli (Kristín Norðdahl og Jóhanna Einarsdóttir. (2015, s. 159-160; Titman, 1994). Þau sækja 

meira í náttúrulegt umhverfi þar sem er gróður og dýr og lifandi landslag (hæðir, dældir) og 

hafa mikla þörf fyrir að geta gert eða fundið sér felustað eða „greni“. Annars vilja þau einnig 

hafa mismunandi leiktæki og annað manngert umhverfi. Þau vilja s.s. hafa bæði manngerð og 

náttúruleg svæði þó aðaláherslan ætti að vera á það náttúrulega (Kristín Norðdahl og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2015).  

9.2.3 Miðdeildin 

Rannsóknir á áhuga miðdeildar barna sýna að miðdeildin mætir bæði yngstu og elstu deildinni 

og er áhugasvið þeirra einhversstaðar á milli þeirra tveggja. Þau hafa því áhuga á öllu því 

fyrrnefnda (Kemple, Oh, Kenney og Smith-Bonahue, 2016) (sjá dæmi um náttúrulegar athafnir 

á mynd 9-2).    

9.3 Heildstæð hönnun 

Yfirleitt er umhverfi eins og skólalóð unnin eftir að skólabyggingin er tilbúin og er því 

umhverfið hannað út frá byggingunni, óháð starfssemi skólans. Ef heildarsýn á skólastarfinu er 

til staðar, er hægt að gera hönnunina heildstæða og vinna út frá anda staðarins, í stað þess að 

vinna í kringum bygginguna. Hjarta skólans gæti þá verið tré, trjálundur eða garður og 

arkitektúr skólabyggingarinnar tæki mið af staðsetningu og útiveru nemendanna. Reyna ætti 

því alltaf að hanna skólalóðina samhliða byggingunni (Takahashi, 1999, s.23 og 27). Önnur 

Mynd 9-2. Ýmislegt sem yngstu, mið og elstu börnunum finnst gaman að. Myndir: Elísabet Bjarnadóttir 
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ástæða er að nýjar skólabyggingar, viðbætur eða endurbætur eru mjög dýrar, kostnaður við 

framkvæmd lóða nemur um 10% af heildarkostnaði (Kristín Þorleifsdóttir, 2010, s.105). Of oft 

sjást fallegar byggingar með ómerkilegt umhverfi í kringum sig eða hálfklárað umhverfi. 

9.4 Hin falda námsskrá 

Fallega hönnuð skólalóð vekur upp fegurðartilfinningu í börnum sem bætir skap þeirra og hefur 

áhrif á smekk þeirra í nútíð og framtíð (Kopeva, Khrapko og Ivanova, 2017, s.1). Börn sjá mörg 

merki þess á skólalóðum að enginn áhugi sé fyrir því að þeim líði vel þar, “all horrible 

concrete”, eða „hræðileg steypa alls staðar“ er dæmi um skoðun barna en þau taka því mjög 

persónulega ef aðstæður eru slæmar. Að auki eru það malbik(e. Tarmac), óhreinindi, rusl, 

ónáttúrulegir litir og of fá sæti eða staðir til að setjast á, fela sig eða vera í skjóli en það veldur 

þeim vonbrigðum (Blatchford og Sharp, 1994). Börn eru snillingar í að lesa í „hina földu 

námsskrá“ skólalóða eins og Wendy Titman (1994) kallar hana og gera sér vel grein fyrir því 

hvort alúð og viðhald er sett í skólalóðina eða ekki. Hefðbundnar skólalóðir gefa þeim slæma 

mynd af því hvar þau eru í forgangsröðinni varðandi þarfir og eru ekki traustvekjandi, 

sérstaklega þar sem lóðirnar skortir allt líf og náttúru (ISGN, 2018). Einnig eru börn meðvituð 

um að þau fari út að leika en ekki fullorðnir, sérstaklega kennarar og að þeir kæri sig ekki um 

að vera úti í frímínútum (Titman, 1994). 

9.5 Viðhald lóðar 

Til þess að halda skólalóð fallegri þá þarf viðhald. Í skólalóðariti Reykjavíkurborgar kemur 

fram að alltaf ætti að gera viðhaldsáætlanir fyrir skólalóðir með sama hætti og gert er fyrir 

húsnæðin, þær ættu að ná til a.m.k. þriggja ára. (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, s. 99) 

Guðmundur Vernharðsson hefur tekið eftir því að sáralítil umhirða er á skólalóðum en hann 

segir að umhirða verði að vera aleg frá fyrsta sumir (munnleg heimild, 04. Júní 2020 ). Þar sem 

nemendurnir eru aðalnotendur lóðarinnar þá ætti að auka meðvitund þeirra um umgengni á 

lóðinni. Hægt væri að virkja þá til þess að passa upp á ákveðin svæði, gróður og leiktæki. 

Náttúruleg svæði t.d. grasblettir og gróðurlundir þurfa reglulegt viðhald til þess að þeir dafni 

og að ekki verði jarðvegseyðing eða myndist moldarflag (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, 

s. 9). Yfirleitt er ekki sandur og leðja á skólalóðum en það eru dæmi um náttúruleg atriði sem 

börn hafa gaman af. Ástæðan fyrir því er sú að börn gera sand og leðjusprengjur og henda í 

aðra, moka því upp og færa á aðra staði, bera sand út um allt og verða skítug en það gleður 

hvorki starfsmenn skólans né foreldrana (Titman, 1994, s. 41). Hægt er að skipuleggja umferð 

barna á lóðinni til að draga úr álagi og einnig er hægt að skipuleggja hana þannig að sandur og 

drulla losni frekar undan skóm áður en haldið er inn. 
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9.6 Dreifing álags 

Gott dæmi um dreifingu álags er hönnun sem var gerð á skólalóð East End Community School 

í Portland (Maine, US). Skólinn hefur 416 nemendur, sem er svipað og nemendafjöldi 

Austurbæjarskóli (fj. 396) og Breiðagerðisskóla (fj. 402) (Hagstofa Íslands, e.d.). Skólalóðin í 

Portland var grænkuð en SGGC (School Ground Greening Coalition, sjá 5.2.1.4) vann að 

hönnuninni ásamt landslagsarkitekt, hópi nemenda, foreldrum, kennurum og bæjarstarfs-

mönnum. Þetta er stærsta verkefnið sem SGGC hefur tekið að sér hingað til. Á mynd 9-3 sést 

hvernig barn ferðast um vel hannað leikrými. Til hægri á myndinni má sjá lykil að svæðum 

skólalóðarinnar (SGGC, 2016) og á mynd 9-4 eru nokkur svæðanna sem eru á lyklinum.  

Mynd 9-4.Myndir af skólalóð East End (Mitchell & Associates, 2016, https://www.mitchellassociates.biz/play) 

 

 

 

 

Mynd 9-3. Ferð barns um vel hannað leikrými (SGGC, 2016) 
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9.7 Eignartilfinning 

Auk þess að dreifa álagi um lóðina virðist svo vera að þeir staðir sem fólk hefur „eignað“ sér 

séu þeir sem endast lengst og er viðhaldið best. Skýr sýn, ástríða, natni og ákveðni aðeins einnar 

manneskju er oft ástæða þess að einstakir staðir verða til. Garden of Cosmic Speculations er 

einkagarður Charles Jencks og er talinn einn magnaðasti garður í heimi (Jencks, e.d.). Jencks 

hannaði garðinn að beiðni konu sinnar og vegna ástríðu sinnar á alheiminum. Aftur á móti þarf 

þátttöku heils hóps af fólki sem hlúir að og tekur ákvarðanir um stað til þess að hann þrífist til 

lengri tíma. Gott dæmi um staði sem þyrftu þess konar aðhlynningu til að þrífast eru skólalóðir 

(Stine, 1997, s. 48; Reid, 2007, s. 1). 

9.8 Þátttaka í hönnunarferli 

Með þátttöku nemenda er ýmislegt hægt. Það er ekki bara af því að þau verða meðvitaðri um 

umhverfið heldur af því þau fara að vernda það sem þau eiga hlut í. Rannsóknir sýna að þátttaka 

nemenda í hönnunarferlinu (ásamt foreldra, kennara og íbúa hverfis) geti aukið sköpunargáfu 

og ímyndunarafl þeirra, þróað samskiptahæfni og hugsun. Einnig leiðir hún af sér 

eignartilfinningu á rýmunum og eykur tilfinninguna að tilheyra samfélaginu (Green, 2014). 

Þáttaka nemenda og aðstandenda ásamt starfsfólks og hverfisbúa er partur af þeim hugmyndum 

eða hugsjónum sem fylgja hreyfingunni um grænkun skólalóða. Á mynd 9-5 er sýnd útkoma 

samvinnu nemenda og landslagsarkítekta (Garður Lorax er hugmynd fengin úr myndinni The 

Lorax). Þessi breyting átti sér stað 2015 og var grænkun skólalóðar með það sem inntak að 

minna á græðgi og ósjálfbærni (Wake, 2015).  

9.9 Andi staðar 

Við landslagshönnun er alltaf mikilvægt að finna út hver andi staðar er (e. Genius Loci). Hann 

getur verið hvað sem er, en hann er alltaf það sem gerir staðinn sérstakan eða það sem hann 

Mynd 9-5. (vinstri) Garður Lorax Nátttúrustígur. (hægri) Hönnun landslagsarkitekta í samvinnu við nemendur (Wake, 2015) 
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hefur fram yfir aðra staði. Danski landslagsarkitektinn, Helle Nebelong, sem rekur síðuna 

sansehaver.dk talar um í ritinu Nature‘s playground – Green Places (2014) að andi staðar geti 

verið hluti af byggingu, sérstakt tré, eitthvað sem gerðist á staðnum, skúlptúr, saga staðarins 

eða annað. Í skrifum sínum nefnir hún mistök sem gerðust næstum því við hönnun skólalóðar 

Ålholm skóla í Valby (Danmörku). Gamall vatnsbrunnur í ljónslíki var næstum því fjarlægður 

af svæðinu. Í ljós kom að ljónið var nemendum og starfsfólki mjög kært en í þessu tilfelli var 

það hluti af anda staðar.  

9.10 Náttúruleg form 

Eins og anda staðar ætti að taka náttúrulegt umhverfi 

staðarins sem fordæmi. Skóli við sjóinn er upplagður 

til þess að hafa atriði sem tengja skólalóðina við 

hafið og fjöruna. Hægt væri að hafa fjörugrjót og bát 

á lóðinni og stóra keðju sem jafnvægisstöng. Einnig 

er lögun umhverfisþátta á staðnum upplögð til þess 

að nota sem form hönnunar. Á mynd 9-6 eru eyddir 

fjörukambar sem mynda skemmtilegt form sem t.d. 

væri hægt að nota sem beðkant á skólalóð (Reid, 

2007). Það þarf oft ekkert mikið til þess að krökkum 

líði vel þegar náttúran er til staðar (mynd 9-7).  

  

Mynd 9-6. Fjörukambur. Mynd: Elísabet Bjarnadóttir 

Mynd 9-7. Alexander Leó horfir í kíki. Mynd: Elísabet Bjarnadóttir 
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9.11 Þema  

Ákveðin þemu á leiksvæðum hjálpa til við 

að halda heildarmynd svæðis í jafnvægi, til 

dæmis sjávarþema með: bryggju, bát, 

öldum, fiskum) eða sumardagur með sól, 

skýjabólstrum, fuglum). Leikvöllurinn í 

Priest Point Park í (Olympia, US) er 

byggður á sjávarþema. Hann hefur haldist 

eins í yfir 100 ár þó með endurnýjun tækja 

en þykir alltaf jafn vinsæll (mynd 9-8) (Tai, 2006). Á mynd 9-9 sjást tvö sjónarhorn leikvallarins 

á Sønder Boulevard á Vesterbro í Kaupmannahöfn. Hann er líka byggður á sjávarþema en er 

með náttúrulegri efnivið en sá í Priest Point. 

9.12 Mismunandi rými 

Sumum skólalóðum er skipt í mismunandi svæði eftir afþreyingar-, hreyfi- og félagsgildum. Í 

rannsókn Malone og Tranter (2003) kemur fram að börn leika sér frekar í litlum hópum en 

stórum og að stór svæði eða rými eru minna notuð en þau minni. Hér að neðan eru dæmi um 

skólalóðir sem skipt er í mismunandi svæði.  

Amager folkeskole  

Skólalóð Amager grunnskóla var hönnuð með því tilliti að losna við malbik og koma náttúrunni 

inn. Þetta var gert með því að skipta lóðinni upp í svæði með gróðureyjum sem eiga saman að 

mynda einskonar skóg inni í borg (Mynd 9-, efst). Einnig eru gróðurbeð og gróðurhús (Mynd 

9-, vinstri). Á eyjunum eru mismunandi leikmöguleikar og er skólalóðin 10.640 fermetrar að 

Mynd 9-8. Priest Point Park (sótt af 
http://thingstodoinwashington.blogspot.com/) 

Mynd 9-9. Leikvöllur á Sønder Boulevard, Vesterbro, Kaupmannahöfn. Mynd vinstri: Svane Frode; Mynd hægri: Monstrum 
playgrounds 
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stærð. Það sem er sérstakt og öðruvísi við þessa hönnun, fyrir utan skóginn, er að hún er hönnuð 

með það að markmiði að vera „borgargarður“ sem er opinn öllum. Hringinn í kringum lóðina 

er pláss fyrir mismunandi íþróttaiðkun t.d. lítill fótboltavöllur (d. multi- og pannabane) (mynd 

9-10, hægri), parkour og hjólabretta aðstaða, rólur og trampolín en miðjan er skógur ætlaður 

rólegri leik. 

Torridal skole í Kristiansand í Noregi 

Við hönnun á skólalóð Torridal skóla var 

gengið út frá mismunandi þörfum nemenda 

fyrir náttúruupplifun, frjálsum leik, félags-

þroska, að þroska fín- og grófhreyfingar og að 

vera líkamlega virk. Á mynd 9-11 og mynd 9-

12 má sjá hvernig svæðinu er skipt upp eftir 

afþreyingu en einnig hversu mikið pláss hvert 

svæði tekur. Í allt er skólalóðin 9.675 fermetrar 

(Halvorsen Thorén, Nordbø, Nordh og 

Ottesen, 2019). 

Mynd 9-10. (efst) Skólalóð Amager folkeskole (sótt af https://oknygaard.dk/). (vinstri) Gróðurhús (sótt af 
https://skovsbol.wordpress.com). (hægri) Parkour- og brettasvæði (sótt af https://www.thing-brandt.dk  

Mynd 9-11. Mismunandi svæði á skólalóð Torredal skóla. 
(Halvorsen Thorén o.fl, 2019) 

https://oknygaard.dk/
https://skovsbol.wordpress.com/
https://www.thing-brandt.dk/amager-faelled-skole
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Mellervangskole 

Verið er að endurhanna skólalóð Mellervangskole í Álaborg en þar er svæðum skipt upp eftir 

bekkjum, aðstöðu og afþreyingu (sjá mynd 9-13). Fyrir utan stofuna þar sem kennd er 

heimilsfræði/matreiðsla verða matjurtagarðar, bálstæði og fleira því tengdu. Fyrir utan stofurnar 

hjá yngri bekkjunum er utandyra kennsluumhverfi sem hentar þeirra aldri, það getur t.d. verið 

Mynd 9-13. Mellervangskole í Álaborg, endurhönnun á skólalóð 

Mynd 9-12. Planteikning af skólalóð Torredal skóla. (Halvorsen o.fl. 2019) 
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hannað til að æfa fín- og grófhreyfingar, samvinnu, skynjun, hlutverkaleik og auka hugmynda-

flug (Mellervangskolen, 2018).  

9.13 Skemmdarverk 

Þeir sem vinna í og með skóla vita að skemmdarverk eru framin á skólalóð og byggingum. 

Krotað er á veggi, gluggar brotnir, reynt er að brjótast inn, leiktæki eru skemmd og plöntur eru 

rifnar upp með rótum eða greinar brotnar af (mynd 9-14). Ekki er hægt að komast hjá þessum 

verkum en reyna má að fyrirbyggja sem mest. Ein leið 

til að komast hjá skemmdarverkum er að nota ljós sem 

kvikna þegar gengið er framhjá (sjá mynd 9-15) og hafa 

öryggismyndavélar á svæðinu. Passa þarf að tré skyggi 

ekki á myndavélar eða ljós. Áhrifaríkasta leiðin er að 

koma eignartilfinningu inn í hjörtu nemenda og þeirra 

sem búa í hverfinu með því að nýta skólann til fleira en 

aðeins kennslu barnanna. Hafa einhverja starfssemi 

eftir skóla. Þannig fer fólk að fylgjast betur með 

skólanum því með eignartilfinningu kemur ábyrgðar-

tilfinning. Annað ráð er að leyfa nemendum að taka þátt í ákvörðunum varðandi starfssemi, 

skólabyggingu og lóð. Dæmi um það er að fá ráð nemenda á hönnun skólalóðarinnar. Þegar og 

ef plöntufræði er höfð með í einhverjum fögum og nemendurnir eru fræddir um þær þá fara þeir 

að verða meðvitaðri um gjörðir sínar og skaða sem þeir geta valdið plöntunum. Yfirleitt er best 

að girða plöntur af til að byrja með til að stuðla að betri jarðvegi og næði plantnanna (Martin, 

1996).  

 

Mynd 9-15. Hreyfinæm ljós fyrir ofan veggmálverk (Evergreen, 2009)  

Mynd 9-14. Illa farnir runnar. Mynd: Elísabet 
Bjarnadóttir 
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9.14 Skólalóð hluti af skólabyggingu 

Ýmsir nýir straumar sjást á netinu í hönnun skólabygginga og lóða. Dæmi eru um að byggingin 

renni saman við skólalóðina eða náttúruna. Sjá dæmi á mynd 9-16, mynd 9-17 og mynd 9-18. 

 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ  

 

Dybkærskole í Gødvad við Silkiborg 

 

  

Mynd 9-17. Dybkærskole í Gødvad (sótt af https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/ae999ad9-01d7-4744-a2c0-54ae66d99a27/) 

Mynd 9-16. Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ. (sótt af https://miesarch.com/work/1142) 

https://miesarch.com/work/1142
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Age í Nýja Sjálandi 

Grunnskólinn Age í Nýja Sjálandi verður í gamalli skrifstofubyggingu sem verður breytt þannig 

að húsið verður klætt með nýrri hönnun sem tengir það við náttúruna (mynd 9-18).  

 

9.15 Hönnun grænna skólalóða 

Á Íslandi eru um 46.254 nemendur sem stunda nám við um 245 grunnskóla (upplýsingar frá 

Hagstofunni fyrir árið 2019). Í breskri könnun frá 2018 kom í ljós að börn leika sér að meðaltali 

4 klst. úti á viku sem er aðeins helmingur af því sem foreldrar þeirra gerðu sem börn. Þar sem 

börn fá um 3-3,5 klst. í frímínútur á viku (sjá kafla 6.4 um frímínútur) þá gera það 0,5-1 klst. í 

útileik eftir skóla á viku eða 8,5 mínútur á dag. Einnig sýndi rannsóknin að 12% barnanna (um 

1,3 milljónir) höfðu ekki farið út í náttúruna síðasta heila árið (Natural England, 2015). Þetta 

væru um 5.550 börn á Íslandi. Þegar skólalóðir eru grænkaðar þá færist náttúran inn á 

skólalóðina til barnanna og þeim mun meiri eða flóknari grænkun sem á sér stað (ræktun og 

útikennsla) þeim mun hagstæðara er það fyrir börnin, námslega og heilsufarslega í framtíðinni 

(sjá kafla 3 um áhrif náttúru og gróðurs á fólk).  

Grænar skólalóðir geta verið ansi ólíkar og misgrænar. Þær geta lífgað upp á umhverfið, ýtt 

undir hreyfingu, ýtt undir tengingu við náttúruna (mynd 9-19) og fjölgað mögulegum athöfnum 

til leikja. 

Mynd 9-18. Nýir straumar í hönnun, grunnskólinn Age á Nýja Sjálandi (sótt af https://www.age.school.nz/school) 
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Eins og stendur í ritinu Designing Schoolyards & Building Community (The Boston Schoolyard 

Initiative, 2000) þá á skólalóðin að geta verið rannsóknarstofa nemenda og kennara þar sem 

hægt er að vinna beint með viðfangsefnin. Í stað þess að læra um ský, veður, birtu og skugga, 

vind, vatn, loftgæði, gróður, tré, blóm, jarðveg, skordýr o.fl. bara upp úr bókum þá er hægt að 

nota skólalóðina í rannsóknir, tilraunir, gagnasöfnun og greiningu. Þegar skólalóðin er gerð að 

rannsóknarsvæði þá fá nemendurnir „hands on“ reynslu og fá að leysa raunveruleg dæmi. 

Á grænum skólalóðum geta verið útikennslusvæði, ræktunarsvæði, ætigarðar, gróðurhús, 

beð með innlendum gróðri eða/og gróðri sem laðar að frjóbera (ilmandi blómgróður) (e. native 

and pollinator) og jafnvel einhver dýr eins og hænur, vatnsgrípur, orgel eða regngarða (e. 

stormwater capture), náttúruleg leiksvæði, stígar, tré, runnagróður en einnig hefðbundin 

leiktæki (sjá kafla 5.2).  

Í þessum kafla verður farið í hvaða atriði skipta máli í grænni hönnun og þykir sýnt að virki. 

Til eru ýmis rit og bækur sem skólar og aðrir sem standa að grænkun geta nýtt: The learning 

grounds: Guide for schools (Evergreen, 2020b); Schools for the future: Designing school 

grounds (DfES, 2006); Designing Schoolyards & Building Community (The Boston Schoolyard 

Initiative, 2000); Planning & designing Green School Grounds (Evergreen, 2009);  

Planning & Designing Green School Grounds: in Pembina Trails School Devision 

(Evergreen, 2011); The good school playground guide (LtL, 2013); Asphalt to Ecosystems: 

Design Ideas for Schoolyard Transformation (Danks, 2010). 

9.15.1 Leiðarljós í hönnun 

Gott getur verið að hafa sett ákveðin markmið áður en byrjað er að hanna. Markmiðin eru fengin 

úr bókinni Planning & designing Green School Grounds (Evergreen, 2009). 

1. Setja græn markmið: betri loftgæði, vatnsvernd, vernda líffræðilegan fjölbreytileika, 

passa ljómengun, passa sorp og úrgang, fegra umhverfi o.s.frv. 

Mynd 9-19. Manassas Park Elementary School í Virginia. Myndir teknar strax eftir framkvæmd og ári síðar. Myndir: Sam 
Kittner 

http://www.asphalt2ecosystems.org/
http://www.asphalt2ecosystems.org/
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2. Hafa nálgunina barnvæna: taka ákvarðanir út frá skilningi á börnum, leik þeirra og 

mikilvægi leiks í þroska þeirra; hanna svæði sem eru sveigjanleg (þau benda til einhvers 

leiks en hægt er að nota þau í annað líka); hanna svæði með leikgleði, fegurð og 

sköpunargleði í huga (í heildarhönnun og smáatriðum; litir, mynstur, áferð); hanna í 

barnastærð svo tilfinning af nálægð finnist á svæðunum og sem auðvelt er að rata um; 

hanna fjölbreytt svæði og greinileg rými; hafa merkisteina þar sem hægt er að ákveða að 

hittast á; forðast endurtekningu svæða. 

3. Nota náttúrulegan efnivið eins oft og hægt er.  

4. Leika með yfirborðsefni og aðgreiningu svæða: Til eru alls konar yfirborðsefni og 

tegundir girðinga eða lausnir á aðgreiningu svæða. 

5. Einblína á hlutverk: allt sem er á skólalóðinni verður að hafa gilt hlutverk. Ákveða 

staði fyrir trén út frá því að spara orku eða að mynda vörn gegn vindi; hanna sjálfbæra 

garða sem nýtast börnunum; staðsetja þá á fáförnum slóðum (í burtu frá íþróttavöllum, 

virkum leikrýmum, inn- og útganga); forðast beð sem eiga að fegra umhverfið eða birgja 

fyrir sýn á hlutum/stöðum t.d. bílastæði. 

6. Vera djarfur í hönnun og mótun rýma! Útirými hafa veggi, loft, hurðar, glugga og 

gólf alveg eins og innirými t.d. eru trjákrónur notaðar sem loft; passa þarf að hægt sé að 

sjá í gegnum veggina því heilir veggir geta gert eftirlit erfitt. 

7. Huga að öryggi innan svæðis: sjá fyrir aðstæður sem gætu valdið vandræðum; hafa 

sjónlínur opnar, ekki planta trjám sem gætu skyggt á ljós eða öryggismyndavélar; setja 

bekki og sæti á rétta staði, t.d. ekki við gangstíga; hafa ætíð tvær útgönguleiðir svo ekki 

sé möguleiki að króast af inni í rými. 

8. Ákveða viðhald og sjálfbærni: velja þarf endingargott efni í miklum gæðum eins oft 

og hægt er; hugsa út í viðhald og sjálfbærni til lengri tíma þegar verið er að hanna; og 

hver sér um viðhaldið. 

9.15.2 Efnisþættir  

 Yfirborðsefni  

Nota ætti ímyndunaraflið til þess að skapa fjölbreytileika á skólalóðinni. Yfirborðsefni (mynd 

9-20) getur verið svo margt annað en malbik, steypa, möl og þökur. Hægt er að nota trjákurl, 

gegndræpt efni eins og hellur eða Ecoraster jarðvegsgrindur, gróður eða sand (Evergreen, 

2009).  

Mynd 9-20. Hellur; steinar; Ecoraster jarðvegsgrindur;  tréplattar; dekk (sótt af pinterest.com) 
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 Yfirbyggingar og skjól 

Að mynda skjól gegn vindi er eitt af því mikilvægasta sem gert er til þess að fá gott nærveður.  

Gott skjól og þar með hlýja myndast oft með runnum og trjám. Á Íslandi er mikilvægt að 

nærviðri sé gott þar sem gert er ráð fyrir að fólk dvelji í einhvern tíma eins og á skólalóðum 

(Kopeva, Khrapko og Ivanova, 2017, s.2). Ýmislegt annað er einnig hægt að nota fyrir 

vindvarnir, t.d.: gróður, skjólbelti, grindverk, laufskála, yfirbyggingar, trjálundi, kofa og veggi 

(mynd 9-21). Kofar (mynd 9-22Mynd 9-21. ) og gróður (þegar hann hefur vaxið nóg) getur 

veitt börnum felustaði eða „greni“. Veggi er hægt að nota í ýmsa leiki eins og „yfir“, verpa 

eggjum o.fl. Vert er að nefna að hægt er að setja vindvarnir upp þannig að snjóskaflar myndist 

á veturna sem væri frábært leiksvæði fyrir nemendur (Titman, 1994).  

Mynd 9-21. (vinstri) Grunnskóli Hennummarka rétt fyrir utan Osló. Mynd: Svane Frode. (hægri) Skjólveggur á Vesturlandi. 
Mynd: Elísabet Bjarnadóttir 

 Mynd 9-22. (vinstri)Hús á Úlfljótsvatni. Mynd: Elísabet Bjarnadóttir. (í miðju) Lítil leikhús. Mynd: Svane Frode. Skýli á 
skólalóð. Mynd: Svane Frode 
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 Laus náttúrulegt efni 

Laust náttúrulegt efni er börnum mikilvægt, t.d. 

hafa 7 ára börn yfirleitt ánægju af sandi, leðju, 

greinum o.s.frv. og hafa hugmyndarflug til þess að 

láta þessa hluti verða að einhverju stórkostlegu. 

Þau safna steinum, laufi, spýtum og öðru svipuðu 

(Kristín Norðdahl, 2015, s. 159-160) og oft má sjá 

lítil söfn þegar gengið er framhjá skólalóðum 

(mynd 9-23 og mynd 9-24). Kenningin um lausa 

hluti (e. The theory of loose parts) staðfestir 

mikilvægi náttúrunnar sem hefur aragrúa af lausum 

hlutum/efni. Samkvæmt henni fá börn tækifæri til að tjá 

sköpunargleði sína með notkun lauss efnis/hluta sem þau geta 

breytt, meðhöndlað eða búið til eitthvað úr af eigin vilja og 

undir eigin stjórn (e. self-guided play) (Nicolson, 1971). 

Samkvæmt Nicholson (1971) er flestu fólki ekki leyft að prufa 

sig áfram, leika sér og gera tilraunir með uppbyggingu og 

samsetningu (e. building and construction) hvort sem það er í 

umhverfisfræðum, listum, bókmenntum eða vísindum. Þetta 

er mjög heftandi sérstaklega fyrir börn því frjáls leikur með 

vökva, vatn, eld, lifandi viðföng og endalaust margt fleira 

svalar meðfæddri forvitni þeirra og gefur sælu sem fylgir með 

uppfinningum og frumleika.  

 Vatn 

Vatn er einn mikilvægra þátt sem börn vilja sjá og 

hafa í kringum sig (Acar, 2013). Snerting við vatn 

getur aukið sjálfmat, bætt skap, minnkað reiði og 

almennt bætt andlega heilsu sem kemur út í 

jákvæðum tilfinningum og hegðun (Barton og Pretty, 

2010; Hall og Knuth, 2019; Keniger, Gaston, Irvine 

og Fuller, 2013; Mensah, Andres, Perera og Roji, 

2016; Wolf og Housley, 2014). Vatn ber með sér ilm 

og bragð er af því. 

Mynd 9-24. Leikur með náttúruefnivið í 
horni skólalóðar. Mynd: Svane Frode 

Mynd 9-25. Regngarður (sótt af https://www.site-
design.com/) 

Mynd 9-23. Safn steina og greina í Kópavogsskóla. 
Mynd Elísbaet Bjarnadóttir 
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Ýmsar leiðir eru til þess að hafa vatn með í 

hönnun skólalóða: leiða má rigningarvatn 

(sem viðheldur náttúrulegri hringrás vatns) 

frá óæskilegum stöðum til nytsamlegra 

staða eins og í vötn, ár, regngarða (mynd 9-

25), gróðurbeð (Danks, 2010). 

Börn elska polla (mynd 9-26) en ef 

tjarnir og lækir þykja of hættulegar þá er vel 

hægt að nýta þurran læk (sjá dæmi á mynd 

9-27). Það er lækur sem hefur þornað upp 

eða eftirlíking af læk sem hefur þornað upp og eftir sitja steinar og fleira náttúrulegt efni sem 

börnin geta leikið sér með (Danks, 2010).  

 Gróður og beð 

Börn vilja hafa litríka náttúru með meiri gróðri og búsvæði fyrir dýr (Kristín, 2015, s. 73). Þau 

vilja vera í betra sambandi við plöntur, sérstaklega tré, gras og plöntur sem bera blóm (s.161). 

Mikil áskorun felst í því að planta trjám og öðrum gróðri á skólalóðum. Gróðursetja þarf stálpuð 

tré og runna svo þau haldi lífi í byrjun. Erfitt getur reynst að loka af svæðum á skólatíma og 

eiga því litlar plöntur oft engan séns (Evergreen, 2011; Guðmundur Vernharðsson, munnleg 

heimild, 04. júní 2020). 

Mikið er af öspum á Íslandi en Kristín Þorleifsdóttir, landslagsarkitekt (munnleg heimild, 

11. júní 2020) segir að aspir þjóni eiginlega engum tilgangi, þær laða ekki að fugla og eru ekki 

góðar í skjólmyndun nema þær séu klipptar rosalega mikið. Hún myndi þó vel nota þær en 

mælir frekar með því að hafa stakstæð tré á lóðunum sem eru fígúratív og bjóða hugsanlega 

upp á eitthvað klifur. Einnig mælir hún með sígrænum gróðri eins og greni því þau veita fuglum 

Mynd 9-26. Valdimar Max að vaða. Risapollur sem myndast við 
Hofstaðaskóla. Mynd: Elísabet Bjarnadóttir 

Mynd 9-27. (vinstri) Gervi lækur (sótt af http://worlds-children.blogspot.com). (hægri) Þurr lækur. Mynd: National Parks 
Board 

http://worlds-children.blogspot.com/
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skjól, prýða með lit á veturna og hægt er að skreyta þau. Gott er að hafa nóg af sígrænu, furum, 

greni og garðaýr. Hún bendir á að trén hafi ákveðið fræðslugildi og ef þau eru merkt þá geta 

nemendur og aðrir lært um þau. Hún mælir eindregið með ræktunargörðum inni á lóðirnar 

(lokaðir af) sem væri viðhaldið um sumarið og nemendur gætu uppskorið um haustið og notað 

í matreiðslu eða annað. Til að fá skjól mælir hún með samblandi af runnum og trjágróðri t.d. 

berjarunnum en bendir á að allur gróður þarf að þjóna einhverjum tilgangi. Hugsa úti í hvort 

gróðurinn getur þjónað fleiri en einum tilgangi og velja þannig gróður með fjölþættan tilgang.  

Hún segir að ýmis grös (mynd 9-28) séu skemm-

tileg og að á veturna sé hægt að nýta grösin t.d. í að 

vefa. Einnig sé hægt að nota víðiplöntur t.d. körfu-

víði og tröllavíði til þess að flétta úr eða búa til göng. 

Bergfléttan sem er sígræn veitir smáfuglum skjól ef 

hún fær að vaxa á stórum vegg og þar geta verið heilu 

vistkerfin. Að lokum mælir hún með að nota miklu 

meira af haustlaukum: páskaliljum, túlipönum, krók-

usum og vetrargosum en þeir eru fyrirboði um að 

vorið sé komið. 

Canadian Biodiversity Institute (School Grounds Transformation, e.d.) hefur þróað aðferð 

til þess að planta trjám á skólalóðum sem gefur trjánum hátt lifendahlutfall (e. high survival 

rate). Þeim er plantað í hópum (mynd 9-29) á eyjur eða á hæðir og stígar eru svo lagðir á milli 

sem leiða til svæða með sætaúrvali og plássi fyrir rólegan leik. Þetta fyrirkomulag gerir það að 

verkum að trén verða sýnilegri og þau fá 

meira vaxtarrými. Á rólegum svæðum sem 

þessum verða einnig færri skaðar á trjánum 

því það er í burtu frá ærslafullum leik og 

boltaíþróttum. Annað sem getur hækkað 

lifendahlutfall trjánna er hluttekt nemenda. 

Það hjálpar mikið ef þeim finnst þeir eiga í 

trjánum en einnig þarf að kenna þeim hvaða 

kosti tré hafa og hvað þau gera fyrir nemendurnar. Þegar grænka á skólalóð er plöntun gróðurs 

yfirleitt forgangsatriði því með gróðrinum er landslag fyrir mismunandi svæði hannað m.a. 

skuggasvæði sem er mikilvægt í heitari löndum en á Íslandi þá er það skjól frá vindi og rigningu. 

Planta þarf réttum plöntum miðað við staðsetningu skólalóðar og þann jarðveg sem er til 

staðar. Hugsa þarf út í skugga, sól og skjól. Þannig munu plönturnar dafna og lifa góðu lífi 

Mynd 9-28. Skemmtilegt beð fyri grös, kryddjurtir 
o.fl. Mynd: Svane Frode 

Mynd 9-29. Trjám plantað í hóp (sótt af sas.upenn.edu) 
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(School Gardening, 2020). Góð leið til þess að finna réttu plönturnar fyrir skólalóðina er að 

skoða gróður á nærliggjandi slóðum og sjá hvaða plöntur virðast spjara sig vel og hvaða ekki. 

Best er að fjárfesta í vel stálpuðum trjám því þau eru ekki jafn viðkvæm eins og þau ungu. 

Einnig er mikilvægt að verja trén með einhverskonar grind eða grindverki (School Grounds 

Transformation, e.d.). 

Aðalástæður fyrir stuttum líftíma gróðurs:  

- oft er of lítið af mold og hún er mjög saman þjöppuð 

- yfirleitt er lítið skjól frá slæmum vetrarvindum og þurrkur verður oft á sumrin 

- moldin er oft þurr og inniheldur lítið af næringarefnum 

- saltið sem stráð er á gangstéttarnar, leiksvæðin og göturnar í kring síast ofan í moldina 

- átroðningur fólks (School Grounds Transformation, e.d.). 

Börnum finnst runnar ekkert sérstakir og hafa þeir lítið fegurðargildi fyrir þau. Þeir eru líka 

yfirleitt á svæðum sem eru utan leikmarka. En mörg börn meta mikils að geta búið sér til „greni“ 

þar sem þau geta falið sig, fundið fyrir öryggi og einkarými og runnar eru einir af bestu 

stöðunum fyrir það (Kristín, 2015, s. 62; Titman, 1994, s.45-46). Börn eru sammála um að greni 

er ekki eitthvað sem hægt er að búa til fyrir þau, heldur eru þetta staðir sem þau finna á eigin 

vegum. Að mati barna eru skólalóðir sem bjóða ekki upp á staði til þess að fela sig á, komast í 

burtu frá ágreiningi, vera í kyrrð og ró eða bara vera á og gera ekkert, eru skólalóðir sem 

bregðast einföldum og nauðsynlegum þörfum þeirra. Stórt dráttavéladekk getur gagnast sem 

greni, geimskip og fleira (Titman, 1994, s.45-46). Þessir staðir geta þó verið lítil hús, 

indíánatjöld eða annað til að fela sig í en ættu að vera nálægt þeim fullorðnu til að gæta öryggis 

(Acar, H., 2013, s. 306). Í Englandi og Þýskalandi hafa margir leiðandi hönnuðir í forgangi að 

hanna „einkarými“ fyrir börnin sem hefur verið sýnt að ýtir undir jákvæð samskipti barna, 

styður margs konar leiki og börn leita þar skjóls. Dæmi um slík rými eru stígar eða útskot sem 

eru afmörkuð með trjám eða runnum frá erilsömum svæðum lóðarinnar (Danks, 2010). 

Til þess að viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika og styðja við dýralífið á svæðinu eða auka 

það þá er best að planta fjölbreyttum gróðri, nógu mörgum mismunandi tegundum, þar með 
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taldar innlendar tegundir og reyna að þekja 

sem mest yfirborð. Þannig ættu flest dýr sem 

eru í nágrenninu að fá mat og skjól allt árið 

(Younis, Riaz, Saleem og Hameed, 2010). 

Ýmsar útgáfur eru til af grænum þökum 

(mynd 9-30). Dæmi um þau eru þök með 

þökum (gras eða blómaengi), þök með 

plöntum sem þurfa þá dýpri mold, þök með 

grænmetisbeðum og þök með mosajurtum. 

Græn þök taka mikið magn af ofanvatni, 

einangra og eru stoppistöð fyrir þreytta eða 

svanga fugla (School Gardening, 2020). 

 Afgangssvæði 

Jaðrarnir á bílastæðasvæðum og landmörk byggingarlóða skóla eru svæði sem oft verða 

útundan í hönnun en eru mjög góð svæði til þess að nota sem gróðurreiti fyrir allskonar plöntur 

(Takahashi, 1999, s.17).  

 Ræktunarstaðir  

Þegar eða ef ætigarður eða ræktun á að vera á skólalóðinni þá þarf starfsfólk skólans að taka 

þátt í skipulagi og hönnun þess verkefnis. Allt ferlið þarf að koma fram í námsskránni ásamt 

umsjón og stjórnun garðsins. Garðurinn þarf að vera á rólegum stað í burtu frá virku leiksvæði 

lóðarinnar (Evergreen, 2011, s. 8;11).  

Ýmislegt er hægt að rækta hér á landi (mynd 

9-31) eins og rabarbara, gulrætur, rófur, 

hreðkur, kartöflur, ýmsar kryddjurtir, kúmen, 

jarðarber o.fl. sem þarfnast ekki of mikils 

eftirlits. Eins og Kristín sagði og kom fram hér 

að ofan þá er hægt að hafa uppskeruhátíð þegar 

nemendurnir mæta aftur um haustið en 

útimatreiðsla er vinsæl t.d. í Danmörku í leik- 

og grunnskólum. Þá er búin til súpa úr 

uppskerunni eða annað góðgæti. Einnig er snúningsbrauð vinsælt. Mynd 9-33 og þær tvær sem 

Mynd 9-30. Líffræðilegur fjölbreytileiki. Sótt af 
https://schoolgardening.rhs.org.uk/ 

Mynd 9-31. Ræktunarbeð á Svalbarðseyri. Mynd Elísabet 
Bjarnadóttir 
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eu fyrir ofan hana sýna dæmi um útfærslu á því ofannefnda (höfundur hefur búið í Danmörku 

og þekkir til þess sjálf). 

Sumir skólar hafa orðið gróðurhús á 

lóðunum hjá sér. Sjá mynd 9-32 af gróðurhúsi 

á lóð George Washington grunnskóla í Eleanor 

í Putnam sýslu. Kennararnir sjá til þess að 

plönturnar sem nemendurnir rækta tengist 

námsefni þeirra.  

Í Morgantown’s North School hefur 

plöntuvísindum verið bætt við í námsskránna 

en þar rækta nemendur plöntur t.d. frá löndum 

sem þeir læra um (Trythiswv, e.d.).  

 

 

 

 

 

 Trjáganga 

A Learning Landscape er verkefni þar sem safni af trjám er plantað á skólalóðinni. Mismunandi 

trjátegundum er plantað og eru notaðar til þess að fræða nemendur um líffræði og mál sem 

tengjast borgarskógrækt (einnig notað í öðrum námsgreinum). Þau eru númeruð (sjá mynd 9-

34) og fylgir ýmiss fróðleikur hverju tré og því hægt að útbúa skilti sem myndi fræða gesti og 

gangandi líka ef áhugi er til staðar. Slík kennsla kallast (e. treewalk), því gengið er frá tré til tré. 

Nemendur, sjálfboðaliðar (fólk sem býr í hverfinu) og gróðurdeild bæjarfélaganna (eða 

skógræktarfélagið) sér um slík verkefni í Kanada. Sum staðar eru sérstakir starfsmenn sem sjá 

Mynd 9-33. Nemendur í Gribskov að elda snobrød (sótt af 
https://www.gribskovgymnasium.dk/) 

Eld- og svefnaðstaða (sótt af arkiv.dk) 

Súpa elduð úti (sótt af http://www.vaerude.dk/) 

Mynd 9-32. Gróðurhús í George Washington Elementary í 
Eleanor. Mynd: Kenny Kemp 

http://www.vaerude.dk/
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um almenningsgarða og útivist, eins og í Kanada, t.d. Portland Parks & Recreation (PP&R) 

Urban Forestry staff, en þá eru þau hluti af þeim sem stýra verkefninu. A Learning Landscapes 

býður ekki bara upp á útinám heldur einnig umhverfislegan og fagurfræðilegan ávinning fyrir 

skólann og hverfið (Heimild og myndir sóttar af (Portland Parks & Recreation, 2020).  

 Grænir veggir 

Hægt er að planta klifurplöntum og runnakenndum 

klifurplöntum við húsveggi, girðingar, fríttstandandi 

skjólveggi og upp við tré svo eitthvað sé nefnt. Margar 

klifurplöntur eru mjög blómlegar en aðrar bera falleg 

lauf (mynd 9-35). Þær eru því til prýði ásamt því að 

lækka hitareikninginn sökum einangrunar sem þær 

veita (School Gardening, 2020). Bergflétta lifir vel á 

Íslandi (Guðmundur Vernharðsson, munnleg heimild, 

04. júní 2020) (mynd 9-36 vinstra megin). 

Eins og kom fram í kafla 3.8 þá hefur tenging 

skólabyggingar við náttúru góð áhrif á líðan og 

Mynd 9-34. Tvær mismunandi uppsetningar fyrir trjágöngu. 

Mynd 9-35. Ýmsar klifurplöntur sem skríða upp. 
Mynd: Torwald Brandwein 

Mynd 9-36. (vinstri) Bergflétta á húsi á Bjargarstíg. Mynd: Elísabet Bjarnadóttir. (hægri) Grænn veggur innandyra (sótt af 
greenturf.asia) 
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vinnusemi nemenda, þá erum við að tala um græna veggi (Mynd 9- hægra megin), náttúrulega 

lýsingu, hljóð frá vatni, útsýni út í náttúruna og önnur náttúruleg atriði. Gluggaútsýni út á lóð 

sem hefur tré og gróður hefur góð áhrif á athygli og vinnsluminni nemenda (Li og Sullivan, 

2016) og því mikilvægt að reyna að reyna hafa gróður á skólalóðinni.  

 Hlutir til að klifra í eða upp á 

Mikilvægt atriði sem börnum finnst gaman að leika sér í eru hlutir til að klifra upp á (Acar, 

2013). Fyrir utan tré þá getur það verið útsýnisturn, grjót, hlið, hóll og óteljandi aðrir hlutir 

(mynd 9-37).  

 Sæti og bekkir 

Sæti sem eru í skotum eða afkimum (smárýmum) eru vel metin af börnum. Annars eru bekkir 

á bersvæðum notaðir sem leiktæki og ekki þykir þægilegt að sitja þar því fólki finnst það 

almennt vera berskjaldað eða varnarlaust. Ef bekkir eru á lóðinni eru þeir jafnvel meira fyrir þá 

fullorðnu sem gætu gagnast vel eftir skólatíma og í fríum. Börn meta annars „staðina“ sem setið 

er á fremur en „það“ sem þeir sitja á (mynd 9-38). Þetta eru staðir sem vinir geta komið saman 

á og baukað eitthvað eða farið afsíðis á spjall og hangið. Ef fylgst er með börnum í frímínútum 

þá sést að þau sitja gjarnan undir einhverju eða á einhverju sem ekki er viðurkennt sem sæti 

eins og hægri myndin á mMynd 9- þetta geta verið stórir steinar, trjábolir o.fl. (Titman, 1994, 

s.49). 

Mynd 9-37. (vinstri) Útsýnisturn í Littleton, Colorado. Mynd: Anya Semenoff. (miðja) Grjót. Mynd: Svane Frode. (hægri) Klifur 
á hliði. Mynd: Elísabet Bjarnadóttir 

Mynd 9-38. Tvær tegundir af setusvæðum. Myndir: Svane Frode 
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  Stígar 

Hægt er að nota stíga í mismunandi tilgangi á 

skólalóðum, svo sem að aðgreina svæði, nota sem 

leið í gegnum svæði sem ekki má stíga á eða nota 

sem hluta af óhefðbundnum leik. Mælt er með að 

hafa fjölbreytt val af stígum (mynd 9-39) til að auka 

leikjarform og könnunarsvæði. Einnig að láta stígana 

mæta hver öðrum þannig að alltaf sé framhald og 

enginn endir. Þeir geta verið mismunandi breiðir, 

langir og úr mismunandi efni (trjákurl, steyp, viður, 

dekk, hellur), þeir geta verið staksteinar (e. stepping stones) eða trjábolir, bugðóttir, beinir eða 

í hring. Sniðugt er að hafa viðbætur á stígunum eins og göngubryggju (e. boardwalk) (mynd 9-

40) yfir blaut svæði og brýr eða undirgöng til að tengja svæði saman en allt þetta eykur 

fjölbreytileika og gerir skólalóðin meira spennandi. Trjábolir, hellur eða staksteina eru góðir að 

nota í gegnum garðsvæði. Gott er að hafa útskot á leiðunum til hvíldar eða til áttunar. Hægt er 

að hafa náttúrustíg með útskot fyrir yndislestur, hóphittinga eða náttúruskoðun. Hann þarf að 

vera afsíðis svo ekki verði mikil truflun frá börnum í ærslaleikjum (DfES, 2006).  

              

 Útikennslusvæði   

Rannsókn Kuo, Browning og Penner (2018) sýnir fram á að þegar börn hafa verið í útikennslu 

þá hafa þau meiri einbeitingu og vinnusemi (í næstu kennslustund á eftir) en ef þau hefðu verið 

í kennslunni inni. Í þessari rannsókn þá þurfti ekki annað en grasbala þar sem setið var í hring 

en útfærslurnar geta verið svo margar. Almennt velja börn útikennslu fram yfir innikennslu og 

hafa meiri ánægju af henni (Mygind, 2009; Wistoft, 2013). 

Mynd 9-40. Tvær mismunandi „göngubryggjur“ (sótt af https://www.friendsofthewildflowergarden.org/) 

Mynd 9-39. Mismunandi stígar (sótt af instagram) 

https://learninglandscapesdesign.com/nature-play-inspiration-school-grounds-and-wood/


89 

 

Útikennslusvæði eða hringleikahús (e. amphitheater) (mynd 9-41) getur þjónað 

mismunandi hlutverkum. Það getur nýst til aðgreiningar tveggja svæða t.d. leiktækja og 

boltavalla, þar er hægt að sitja og lesa eða spjalla saman (DfES, 2006). 

 Tilbúin leiktæki 

Þau leiktæki sem eru vinsælust eru þau sem hægt er að nota öðruvísi en til er ætlast af þeim. 

Börnum líkar almennt ekki tæki sem eru máluð í skærum frumlitum og þykja þau barnaleg. 

Leiktæki búin til úr timbri þykja áhugaverðari þó hefðbundin leiktæki þurfi oftast líka (Titman, 

1994, s. 47), eins og bátahöfn sem býður upp á ímyndaðan leik, klifur og samræður (sjá mynd 

9-42).  

 Fjölbreytileiki 

Það er mikilvægt að lífga upp á skólalóðina með fjölbreytileika. Nýta ætti veggi og yfirborð 

fyrir listaverk, þau bæði gleðja og fegra og örva skynfæri barnanna. Mósaíklistaverk getur verið 

gaman að koma við og íhuga hvernig það var sett saman. Verk eins og á mMynd 9-, efst til 

vinstri ýtir undir samstöðu og eignartilfinningu nemenda á skólanum. Götumyndir er hægt að 

nota bæði í fræðslu og leiki en þeir prýða oft einnig lóðina með fallegum formum og litum 

(Martin, 1996). Sjá dæmi á myndum 9-43. 

Mynd 9-41. (vinstri) Útikennslusvæði í Kópavogsskóla. Mynd Elísabet Bjarnad. (hægri) Hringleikahús (sótt af 
https://www.mitchellassociates.biz/play) 

Mynd 9-42. (vinstri) Völundarhús (Martin, 1996) (miðja) Samsett tæki. Mynd: earthwrights.co.uk, (hægri) Bátahöfn (DfES, 
2006) 

https://www.mitchellassociates.biz/play
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Vegglistaverk í Fellaskóli (sótt af fellaskoli.is) 

Heimagerð borðtennisborð - Skudeneshavn primary Mynd 9-43. Spilaborð. Mynd: Svane Frode 

Taflborð. Mynd Bruce Day Götumynd af hverfinu. Mynd: Kirk Meyer 
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10. Umræða og lokaorð 

„Above all, we need to understand how to create a learning environment 

that both cherishes and challenges, that promotes  rather than inhibits learning 

and that can contribute in some measure to schooldays being  

the ´happiest days of our life´.“ 

- Eileen Adams (í Hale, 1995, s. 130) 

Leitast var eftir að fá svar við því af hverju skólalóðir eru svona keimlíkar, af hverju er ekki 

meiri gróður á þeim. Svarið við því var ekki einfalt. Það fyrsta sem þurfti að skoða var þróunin 

en það kom í ljós að erfitt var að finna heimildir um efnið. Þar sem leikvellir eru á skólalóðum 

þá var tíma eytt í að skoða sögu leikvalla og sjá hvort eitthvað fyndist þar. Saga leikvalla og 

saga skólalóða helst ekki í hendur en inn í sögu leikvalla flæktist uppruni leikvallalóða en þær 

virðast hafa haldist eins síðan um 1837 eða í hartnær 180 ár. Þá voru frægir sérfræðingar á sviði 

menntunar sem höfðu fundið út mikilvægi, leiks, verklegs náms, útiveru í náttúru og fjölbreytni 

innan alls þessa. Skrítið er hversu lengi skólalóðir héldust gráar og einhæfar, en þær eru ekki 

enn í dag notaðar sem framlenging af skólastofunni, þó til séu undantekningar en þær sýna 

jafnframt upp á betra jafnvægi nemenda almennt séð.  

Eftir að hafa skoðað söguna gaumgæfilega þá virðist nokkuð skýrt að flestar lóðir hafi verið 

gráar og einhæfar fram að 21. öldinni. Til voru undantekningar á 19. og 20. öldinni og talað er 

um þær í ritgerðinni en miðað við grasrótarhreyfinguna fyrir grænkun sem fór af stað í enda 

áttunda áratugarins eða byrjun þess níunda þá þurfti að bæta ástand þeirra. Í raun var enginn 

markverð þróun á skólalóðum heldur er eins og þær hafi alfarið gleymst. Mikið af rannsóknum 

voru til á þessum tíma sem sýndu fram á kosti náttúrunnar og grænna svæða. En þessar 

rannsóknir hefðu sennilega ekki verið gerðar ef heilsa manna hefði ekki farið hrakandi sökum 

samfélagsbreytinga. Einhverju þurfti að breyta og hjá börnum var hægt að breyta þessu m.a. 

með grænkun skólalóða. Það að hreyfingin hafi breiðst svona hratt út og á það skömmum tíma 

(30 ár) segir okkur að hún er að virka. Grænkun skólalóða þjónar ekki bara tilgangi fyrir þroska 

og heilsu barna heldur hefur hún einnig tilgang fyrir jarð- og lífríkið. Það nær í raun engri átt 

að þær séu enn jafn gráar og raun ber vitni. 

Ekki hef ég fundið heimildir sem sýna ótvírætt að grænkun sé byrjuð hér heima, þá á ég við 

verkefni eða sjóði sem styrkja grænkun en greinilegt er að hugsunarhátturinn og aðferðafræðin 

er komin meðal kennara. Þó spurningarkönnunin hafi ekki verið vísindaleg eða marktæk þá gaf 

hún samt vísbendingar um hvað kennurum og nemendum finnst um skólalóðirnar. Þau vildu 

grænni og fjölbreyttari lóðir og þau vildu geta verið með útikennslu og ræktun á skólalóðinni. 

Sennilega er ástæða einhæfra skólalóða ekki sú að kennarar séu á móti breytingum, heldur er 
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það frekar kerfið. Átæðan fyrir því að kennarar fara frekar með útikennslu út fyrir lóðamörk 

skólanna gæti verið út af lélegri hönnun, af því hún var ekki framkvæmd rétt eða af því hún 

býður ekki upp á flóru náttúrunnar. Það að bæjarfélögin setji ekki meiri fjármagn í skólalóðirnar 

gerir það að verkum að ekki er hægt að vinna verkið á viðunandi hátt og þarf að sleppa ýmsu 

t.d. þarfagreiningu og að kaupa plöntur sem henta í stað þess að kaupa þær sem sleppa innan 

fjárveitingar.   

Einkar fróðlegt er að sjá allt efnið sem til er og hefur verið rannsakað á áhrifum gróðurs og 

náttúru á fólk. Rannsóknir hafa verið gerðar fyrir og eftir grænkun skólalóða og sýna þær að 

breytingarnar hafi haft góð áhrif á börnin. Samkvæmt rannsóknum þá hefur gróður og náttúra 

ekki bara góð áhrif á fólk, hann getur hjálpað til á svo mörgum sviðum að í raun er afar 

einkennilegt að ekki sé tekið mark á þessum niðurstöðum og umhverfi barna hannað eftir því. 

Það er eins og venjan hafi svo sterk áhrif að þó sýnt sé fram á annað þá geti fólk ekki breytt 

vananum. 

Eftir að hafa tekið saman helstu lög og reglugerðir, stefnur og námsskrá vekur það mikla 

furðu hversu lítið er talað um skólalóðir, það er eins og þær hafi gleymst. Óljóst fást þó þau 

skilaboð að horft er á skólalóðina sem hluta af skólaumhverfinu. Og þó að ekki séu skýrar reglur 

eða leiðbeiningar um hönnun eða skipulag lóða þá er hægt að lesa milli línanna að þær eigi að 

þjóna börnunum og samfélaginu til góðs. Þær eiga að vera framlenging af kennsluumhverfi 

skólans og vera hluti af leiksvæðum bæjarins. Þær eiga að ýta undir hreyfingu og hreysti, stuðla 

að alhliða þroska, velferð og menntun barna. Þar á að vera grundvöllur að frumkvæði og 

sjálfstæðri hugsun nemenda og tækifæri til að þjálfa hæfni til samstarfs við aðra. Skólalóðin á 

að vera afmörkuð og skipulögð en gefa fjölbreytt tækifæri til leikja og annarrar útivistar. 

Ennfremur á hún að koma til móts við náms- og félagslegar þarfir barna, án aðgreiningar og án 

tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. Grænkun skólalóða sýnir fram á að öllum þessum 

kröfum sé mætt. Það sem brýtur í bága er sú umræða að lóðirnar séu eins og þær eru því 

reglugerðir séu svo strangar, þetta á sér víst enga stoð, vel er hægt að náttúruvæða umhverfi án 

þess að það verði hættulegt. Ef eitthvað er þá er það ekki eins hættulegt og hið manngerða 

umhverfi og æfir þar að auki meiri færni og sjálfsbjargarviðleitni hjá börnum. Hræðslan á 

slysum er þó raunveruleg og henni fylgja ofurvarkárir foreldrar. Kannski er kominn tími á 

breytingu í hugsanahætti, hún kæmi kannski með grænkun skólalóða. 

Leiðinlegt er að komast að því að skólalóðir eru ekki álitnar jafn mikilvægar og 

skólabyggingarnar, a.m.k. segir lagaramminn það. Þær ættu í raun að eiga sessinn í því að 

börnin þrói með sér náttúruvitund og upplifi frelsið sem fylgir útiverunni. Þær geta boðið upp 

á svo ótal marga hluti ef aðeins ríkið og/eða bæjarfélögin myndu setja lög/skilyrði um tilgang 
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skólalóða. Ef fólk horfið út fyrir rammann er ekkert sem mælir á móti því að í skólum sé 

hverskyns ræktun og einhver húsdýr til að sjá um, þannig kynnast börnin sjálfbærni og 

hagnýtum atriðum veraldarinnar sem við getum ekki lifað án. Ekkert segir að við getum ekki 

ráðið starfsfólk inn í skólana sem er menntað í garðyrkju eða vinnu með dýrum, ef kennararnir 

hafa ekki áhuga á því. Eflaust eru margir sem myndu kjósa þann rólega lífsstíl. Einnig er það 

svo varðandi mikilvægi skólabygginga á móti skólalóðum að ef byggingarnar fara fram úr 

kostnaðaráætlun þá er ekkert annað í stöðunni en að fara fram úr henni því ekki er hún látin 

standa ókláruð en ef það sama á við um lóðirnar þá er skorið af hönnuninni. 

Svo virðist vera að á Íslandi sé ákveðið vantraust gagnvart fagstétt landslagsarkitekta. Ekki 

virðist hlustað nægilega á þá vitneskju sem þeir búa yfir en þeir hafa allir klárað framhaldsnám 

á mismunandi sviðum innan geirans og ættu því að vita hvað þeir eru að gera. Bæjaryfirvöld 

ráða þá í vinnu en eru svo ekki tilbúnir að fela þeim stjó rnina að fullu. Landslagsarkitektar 

lúta greinilega öðrum reglum en arkitektar, en þeir geta bannað breytingar og jafnvel gefið það 

niðurnegld fyrirmæli um hvernig lóðirnar eiga að vera að ekki er hægt að rökræða það. 

Höfundur ætlar að leyfa sér að nefna að orðrómur er um að þannig hafi það verið með lóðina 

fyrir utan Hörpu sem er almenningsrými. Þar var aðalatriðið víst ekki að gera rýmið notalegt 

fyrir þá gangandi heldur þurfti það að passa við bygginguna. Þetta fer algerlega á kruss við 

aðgerðir sem nú eru upp á teningnum í París í Frakklandi en þar vilja þeir komu upp 

þéttbýlisskógum (e. ’urban forests’) við fræg kennileiti (mynd 10-1) í baráttunni við 

Mynd 10-1. Möguleg útkoma þegar þéttbýlisskógur er er kominn við Óperuhúsið 'Opera Garnier´ í París. Mynd:Ville de 
Paris/Apur/Céline Orsingher 
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loftslagsbreytingarnar (O´Sullivan,2019) en með því þá skiptir aðkoman ekki lengur aðalmáli. 

Þó að mati höfundar sé umhverfið þeim mun áhugaverðar og fallegra með skógi heldur en án 

hans. 

Grænkun skólalóða er frábær stefna sem ætti að taka með fullri alvöru. Það ætti að taka til 

fyrirmyndar bæði skóla og leikskóla sem eru komnir áleiðis í þessari þróun víðs vegar um heim. 

Fagfólk er nú þegar búið að taka saman ítarleg leiðbeiningarrit fyrir náttúrulegri hönnun svo 

ekki er þetta á byrjunarstigi. Hönnun með grænkun býður upp á óteljandi möguleika fyrir 

námsskrá og breytingar til góðs innan menntarkerfisins. Mikilvægt er að reyna breyta hegðun 

barnanna okkar  opna nýjar víddir í umhverfi þeirra og hugsun, þær eru rótgrónar í 

mannskepnunni og e.t.v. er það skorturinn á þessu sem veldur þeim heilsufarslegum vanda-

málum sem við eigum við að etja í dag. 

 

“Change is hardest at the beginning, messiest in the middle and best at the end.”  

- Robin Sharma 
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12. Viðaukar 

Viðauki A 

Viðtöl við sérfræðinga 

Grunnspurningar  

Nafn: 

Starfsheiti: 

Menntun:  

Vinnustaður: 

Starfsaldur: 

Viðtal við landslagsarkitekt 

Hver hefur þróun skólalóða verið síðasta áratuginn? 

Hefur þú séð breytingar í hönnun og áherslum á skólalóðum? 

Hverjir taka þátt í ákvörðunum um hönnunina? 

Hverjir taka þátt í hönnunarferlinu? 

Ertu sammála því sem verið er að gera? 

Myndir þú vilja sjá þetta gert öðruvísi? 

Hvernig gengur að sannfæra verkkaupa um hugmyndir og hugmyndafræði? 

Hvaða tækni notar þú við að koma hugmyndum á framfæri? 

Er eitthvað sem þú leggur sérstaka áherslu á í hönnuninni? 

Hvernig aflaru þér þeirrar vitneskju sem þarf til að hanna skólalóð, s.s. byggiru á einhverjum 

rannsóknum eða efni um börn? 

Finnst þér mikilvægt að hafa gróður? Og hefuru sett inn gróður í hönnunina sem er svo tekinn út t.d. 

án þess að ráðfært sé við þig? 

Hvernig gróður hefuru verið að setja í hönnunina? Hvað seturu alls ekki og af hverju? 

Hefur hugmyndin um garðyrkju komið upp eða hefur þú stungið upp á henni? 

Viðtal við garðyrkjustjóra 

Hefur þú séð breytingar í hönnun og áherslum á skólalóðum? 

Hverjir taka þátt í ákvörðunum sem gerðar eru varðandi gróðurval? 

Ertu sammála því sem valið er? 

Myndir þú vilja sjá þetta gert örðuvísi? 

Getur þú haft áhrif á hönnunina? 

Hvernig gengur að sannfæra landslagsarkítekta um hugmyndir og hugmyndafræði? 

Er eitthvað sem þú hefur tekið eftir sem mætti bæta í hönnun skólalóða almennt? 

Er eitthvað að þínu mati sem hönnuðir gera vitlaust eða gleyma að hugsa út í þegar þeir hanna 

skólalóðir? 

Viðtal við gróðurstöð 

Hvaða plöntur heldur þú að henti best á skólalóðum? 

Hvaða plöntur er verið að kaupa til að setja á skólalóðir? 

Hvaða plöntur þrífast best þar sem er mikið álag og troðinn jarðvegur? 

Ert þú einhvern tímann beðinn um ráð varðandi val á gróðri á skólalóðum? 
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Viðauki B 

1. Grunnupplýsingar kennara 

Kyn:____________    Aldur:_____ 

Hvar á landinu ertu að kenna? □Suðurland     □Austurland       □Norðurland     □Vesturland 

Námsgráða: _________________ kennd fög: _________________________________________________________ 

Kennsla á skólastigi: □yngsta stig  □miðstig  □elsta stig              Fjöldi ára í kennslu:___________ 

Ef þú hugsar um skólalóðir, hvernig eru þær þá? (ekki er átt við hvernig þú myndir VILJA hafa þær heldur hvernig þú 

þekkir þær)____________________________ 

Býður skólalóðin í skólanum þínum upp á að hægt sé að nota eða samþætta plöntur inn í kennsluna þína? □Já      □nei  

Ertu ánægð/ur með skólalóðina í skólanum sem þú kennir? □Já      □nei 

Hverju myndir þú vilja bæta við eða breyta á skólalóðinni í skólanum þínum, ef þú fengir tækifæri til þess?  

2. Fræðsla/menntun kennara í umhverfismálum 

Hefur þú farið á námskeið í umhverfisfræðslu/menntun? □Já  □nei  

Ef já, hvert var efni umhverfisfræðslunnar? ________________________________ 

Hefur þú innleitt eða búið til verkefni eða kennsluefni í sambandi við umhverfið? □Já  □nei   ef já, um hvað var 

það?________________________________________________ 

Hvert var prósentuhlutfall (ca.) nemenda skólans sem gerðu verkefnið?_________________ 

Myndi kennsla á efni um umhverfið, sem tengd væri gróðursetningu og gróðri á skólalóðinni, auka næmni og 

umhverfisvitund nemendanna? □Já  □nei  

Hafa nemendur, að þínu mati, umhverfisvitund? □Já  □nei 

Hvaða samfélagshópur (lykilaðilar), að þínu mati, hefur bestu tökin á því að efla umhverfisvitund nemenda? □Fjölskyldan  

□skólinn  □umhverfisverndarsamtök  □annað? __ 

3. Mat kennara á gróðursetningu og gróðri á skólalóðinni 

Er nauðsynlegt, að þínu mati, að hafa gróður á skólalóðum? □Já  □nei  

Að þínu mati, hvað myndi hannað plöntuskema skólalóðar gera fyrir notendur lóðarinnar? númeraðu reitina eftir 

mikilvægi, þar sem 1 er það mikilvægasta. 

□veita notalegt umhverfi     □bæta fegurð lóðarinnar   □bæta ástand umhverfisþátta á lóðinni   □auka þekkingu nemenda 

á plöntum □ Annað?__________________________________  

Getur reynslutengt nám (til að læra að baka þá bakar maður, e. experiential education) hjálpað til í umhverfisfræðslu? □ 

Já □  nei  

Er hægt að nota plöntur, í tilraunum eða athugunum, í einhverjum af tímum faganna sem þú kennir? □Já □ mögulega □ 

nei  

Værir þú til í að taka þátt kennslu sem myndi innifela ræktun blóma/grænmetis? □Já, í gróðurhúsi nálægt skóla eða á 

skólalóð   □já, úti á skólalóð   □nei 

Hversu mikið yfirborð/pláss af skólalóðinni finnst þér gróðurinn fá? □Mjög lítið   □lítið   □passlega  □mikið  □mjög mikið  

Hversu mikið finnst þér vera af gróðri á skólalóðinni? □Mjög lítið□lítið□passlega□mikið□mjög mikið 

Hvaða gróður er á skólalóðinni? □Tré  □runnar  □klifurjurtir  □kryddjurtir  □gras  □blóm  □annað?  

Af hvaða tegund er mest? _______________      □ Ég veit ekki hvað hún heitir  

Hvernig væri hægt að bæta tengingu nemenda við plöntur/náttúru á skólalóðinni? __________ 

Hvernig metur þú fegurð gróðursins á skólalóðinni? (Finnst þér fallegt hvernig gróðurinn er á skólalóðinni) □mjög slæm    

□slæm  □ mér er sama    □ meðal   □góð   □Mjög góð 

Hverju myndir þú stinga upp á gera til að fegra umhverfið á skólalóðinni?  

Hversu oft ferð þú á útivakt í viku? 
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1. Grunnupplýsingar Nemanda 

Kyn:_______   Aldur:______       Skólastig: _________     Bekkur:________    Fjöldi systkina: _____ 

2. Mat nemanda á skólalóðum 

Ef þú hugsar um skólalóðir, hvað er þá á þeim? _____________________________________________ 

Er gróður á skólalóðinni þinni?  □Já  □nei 

Hvaða gróður er? □Tré  □runnar  □klifurjurtir  □kryddjurtir  □gras  □blóm  □annað? _______________ 

Af hvaða gróðri er mest? _______________      □Ég veit ekki hvað hann heitir  

Finnst þér fallegt hvernig gróðurinn er á skólalóðinni?  □ Nei, ekki svo  □Meðal  □Mjög fallegt  

Hvað fær gróðurinn mikið pláss af skólalóðinni? □Mjög lítið  □lítið  □passlega  □mikið  □mjög mikið  

Myndiru vilja fleiri “útihúsgögn” á skólalóðinni”? Eins og t.d. □skjólvegg  □bekk  □skýli  □annað?______ 

3. Notkun plantna í kennslustundum eða öðrum athöfnum 

Hafa plöntur verið notaðar í kennslustundum hjá þér? □Já, í hvaða fagi_________________   □nei  

Myndiru vilja að plöntur yrðu notaðar í einhverjum kennslustundum? □ Já  □nei  

Myndiru vilja læra meira um hvað plöntur gera fyrir þig og umhverfið? □Já  □nei 

Myndiru vilja taka þátt í verkefni um umhverfið? □Já  □nei  

Myndiru vilja taka rækta blóm eða grænmeti í skólanum? □Já  □nei  

4. Athafnir nemenda á skólalóðinni 

Hvað geriru helst í frímínútum úti á skólalóðinni?____________________________________________ 

Notaru eða leikuru þér á skólalóðinni eftir skóla? □Já       □nei      

Ef þú sagðir já, hversu oft geriru það? □Daglega    □um helgar    □í fríum    □sjaldan  

5. Skoðanir nemenda á gróðri á skólalóðinni 

Finnst þér vera mikilvægt að hafa gróður á skólalóðinni? □Mjög mikilvægt  □mikilvægt  □ekki mikilvægt  

Hvaða hluti af plöntum líkar þér best? Blómin □ laufin □ ávextirnir □ berin □ 

Hvað líkar þér best við plöntur? □Að litir laufanna breytast   □ilmurinn   □skrjáf í laufum   □þegar trén fella laufin  □skuggi  

□skjól  □að þau skyggja á ljóta hluti td. bílaumferð   □annað?_________________ 

Hvaða plöntur líkar þér best við? □Klifurplöntur  □grænmeti   □kryddjurtir  □blóm    □tré   □runnar □plöntur með 

ávöxtum eða berjum  □grasflöt   □annað?__________________________________ 

6. Fróðleikur til gamans 

Vissir þú að plöntur taka mengun í lofti og búa til súrefni fyrir okkur? □Já       □nei  

Vissiru að gróður og náttúra lætur manni líða betur? □Já      □nei  

 


