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I

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.

Lúísa Heiður Guðnadóttir



II

Ágrip
Í nútíma samfélagi er mikil umræða um áhrif útivistar á manninn. Lögð 

er áhersla á að útivera og hreyfing sé mikilvæg fyrir heilsu og vellíðan. 

Rannsóknir sýna að börn hafa hag af því að dvelja úti í náttúrunni, 

þar sem útivera í náttúrulegu umhverfi getur aukið líkamlega heilsu, 

andlega vellíðan og þroska barna. Náttúrulegt umhverfi hvetur börn 

til hreyfingar, það eykur einbeitingu og dregur úr streitu sem getur 

leitt til betri árangurs í fræðilegum verkefnum. Því miður er nútíma 

lífsstíll barna að mestu leyti í þéttbýli og innandyra, laus við upplifun af 

náttúrulegu umhverfi. Gróður og náttúruleg útisvæði í borgum og bæjum 

eru því mikilvægur þáttur þegar kemur að skipulagi svæða til að stuðla 

að heilbrigðu samfélagi fyrir börn. Þessir þættir þurfa að vera samþættir 

á mörgum sviðum í umhverfi barna, allt frá náttúrulegu landslagi niður í 

manngert umhverfi í kringum heimili, skóla og barnaheimili.  

Sumarbúðirnar Ölver eru sjálfseignarstofnun sem starfa í nánum 

tengslum við KFUM og KFUK.  Fjölbreytt framboð flokka er fyrir stúlkur 

á aldrinum 7-16 ára með mismunandi þarfir og áhugamál. Mikilvægt er 

að hafa fjölbreytileika barna í huga þegar kemur að hönnun útisvæða 

fyrir sumarbúðir. Lóð Ölvers hefur mikið upp á að bjóða, hún er kjarri 

vaxin og er vel staðsett hvað varðar skjól og landslag. 

Í þessu verkefni verður fjallað á afmarkaðan hátt um áhrif náttúrunnar 

á manninn, áhrif náttúrunnar á börn og um tilviksrannsóknir um 

sumarbúðir. Gerð verður greining á lóð Ölvers til að koma auga á sérkenni 

hennar og hönnunarforsendur verða unnar út frá greiningu á svæðinu. 

Hönnunartillagan verður byggð út frá þeirri hugmynd að stúlkurnar 

njóti frelsi með útiveru og upplifi tilbreytingu í mismunandi rýmum á 

svæðinu. Hugað er að náttúrulegu umhverfi sem hvetur stúlkurnar til að 

vera virkar, forvitnar og skapandi með það að markmiði að auka tengsl 

þeirra við náttúruna. Leitast verður eftir því að útivera í Ölver verði 

eftirsóknarverð og veiti gleði og ánægju sem bæti heilsu og vellíðan. 

Lykilorð: Sumarbúðir, leiksvæði, útivist, grænt umhverfi, náttúran, 

hönnunartillaga.
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1. Inngangur 

1.1 Tilurð verkefnis
Tillaga að verkefninu kom frá Kristínu Pétursdóttur fyrrum brautarstjóra 

Landbúnaðarháskóla Íslands sem hafði fengið fyrirspurn frá stjórn 

sumarbúða Ölvers um hvort nemandi í Landslagsarkitektúr við LbhÍ 

hefði áhuga á að taka að sér hönnunarverkefni á svæðinu. Sumarbúðirnar 

Ölver í Hvalfjarðarsveit hafa verið starfandi frá árinu 1952 og tími er 

kominn til að endurbæta útisvæði þeirra. Eftir að hafa skoðað hvað fælist 

í verkefninu fannst höfundi áhugavert að taka það að sér. Höfundur 

hefur einnig sterk tengsl við Hvalfjarðarsveit því móðuramma og afi 

höfundar eru búsett þar. 

Höfundur fór í vettvangsferð á svæðið sumarið 2021 og heillaðist 

mikið af umhverfi sumarbúðanna og sá tækifæri í að bæta útiaðstöðu 

á staðnum. Mikil tæknivæðing er orðin í okkar samfélagi sem virðist 

hafa áhrif á útiveru barna, þar sem útileikurinn er í harðri samkeppni 

við síma, tölvur og þéttpakkaðar stundaskrár. Áhugavert væri að skoða 

hvað rannsóknaniðurstöður hafa sýnt fram á um samspil náttúrunnar og 

börn. 

1.2 Markmið
Meginmarkmið þessa verkefnis er að koma með hönnunartillögu 

fyrir sumarbúðirnar Ölver í Hvalfjarðarsveit með það að leiðarljósi 

að bæta útiaðstöðu þeirra. Tilgangur með hönnun svæðisins er að 

mynda náttúrulegt umhverfi sem hvetur börn til að vera virk, forvitin 

og skapandi og auka þekkingu og tengsl þeirra við náttúruna. Til að 

ná því markmiði verður gerð greining á svæði Ölvers og kannað hvað 

rannsóknarniðurstöður sýna fram á um áhrif útivistar á börn og ávinning 

af náttúrulegum leiksvæðum.

Rannsóknarspurningin sem sett var fram og höfð til hliðsjónar við 

útfærslu verkefnisins er eftirfarandi:

Hvernig má bæta hönnun  og lóð sumarbúðanna í Ölver í 

Hvalfjarðarsveit, með það að markmiði að hafa jákvæð áhrif á líðan 

barna?
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2. Efni og aðferðir 

2.1. Vinnuferill
Vorið 2021 hófst hugmyndavinna að verkefninu þar sem höfundur vildi 

nýta sumarið í að afla sér heimilda og taka ljósmyndir af vettvangi. 

Sumarið 2021 fór höfundur nokkrar gönguferðir um svæði Ölvers og tók 

mikið af ljósmyndum í þeim ferðum. Sumarið var einnig nýtt í að skoða 

ýmis náttúruleiksvæði víðsvegar um landið til þess að fá hugmyndir 

fyrir verkefnið. Í janúar 2022 fór verkefnavinna af stað með ítarlegri 

gagnasöfnun. Þann 31. janúar var haldin stutt kynning þar sem tilvonandi 

útskriftarnemendur kynntu efni verkefna sinna og var þá heildarmynd 

verkefnisins nokkuð skýr. Lengri kynning á verkefninu var svo haldin 

28. mars og var þá stærsta hluta verkefnisins lokið sem er greiningar- 

og fræðilegi hlutinn. Þessar kynningar ýttu aðeins á eftir vinnuferlinu 

svo nemendum var haldið á tánum. Þann 31. mars var tekið viðtal við 

Ernu Björk Harðardóttir sem er starfsmaður sumarbúða Ölvers. Mjög 

nytsamlegar upplýsingar fengust frá Ernu fyrir gerð hönnunartillöguna.  

Í byrjun apríl var allri textavinnu að mestu lokið, hönnunarforsendur

teknar saman, skissað og hönnunartillaga gerð af svæðinu. Snið og 

stemningsmyndir voru gerðar, verkefnið var síðan sett upp og undirbúið 

fyrir lokaskil. Á mynd 1 má sjá aðferðafræði vinnuferlisins.

 
2.2 Gögn og aðferðir
Verkefnið byggir á ýmsum gögnum og rannsóknum tengdum áhrifum 

náttúrunnar á manninn, mest var einblínt á skrif um áhrif náttúrulegs 

umhverfis á börn. Höfundur kynnti sér rannsóknir sem varða þetta 

efni og safnaði saman upplýsingum bæði úr íslenskum og erlendum 

heimildum. Höfundur skoðaði hvernig útivistarsvæði eru við sumarbúðir 

og gerði tilviksrannsóknir á nokkrum sumarbúðum bæði erlendis og á 

Íslandi. Við greiningu svæðisins var stuðst við ýmsar bækur, internetið, 

fræðilegar greinar og önnur gögn. Hönnunartillagan var svo unnin út frá 

þeim niðurstöðum rannsókna sem fengnar voru úr fræðilega hlutanum 

og þeirri rannsóknarvinnu sem gerð var á svæðinu.

Mynd 1: Aðferðafræði vinnuferills.

Hugmynd Vettvangsferð Gagnaleit

GreiningViðtalHönnunartillaga
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Forritið Microsoft Word var notað við textasmíðar í verkefninu og 

Adobe Indesign notað við uppsetningu þess. Kort og skýringarmyndir 

fyrir verkefnið voru unnar í forritinu ArcMap og Adobe forritunum, 

Photoshop og Illustrator. Hönnunartillagan var teiknuð upp í 

Microstation og nánari vinna fór fram í Photoshop.

2.3 Uppbygging verkefnis 
Verkefninu er skipt upp í sex kafla. Fyrst er fjallað um tilurð verkefnisins, 

markmið þess og rannsóknarspurning sett fram. Í öðrum kafla er fjallað 

um efni og aðferðir verkefnisins, þar er vinnuferlið  tekið saman og þau 

gögn sem notuð voru við gerð verkefnisins. Þriðji kaflinn byggist á því 

hvað rannsóknarniðurstöður sýna fram á um áhrif náttúrunnar á börn. 

Skiptist kaflinn niður í tvo undirkafla sem fjalla um áhrif náttúrunnar 

á manninn og áhrif náttúrunnar á börn. Í kafla fjögur er fjallað um  

tilviksrannsóknir á nokkrum sumarbúðum erlendis frá og á Íslandi. 

Kafli fimm fjallar um greiningar sem gerðar voru á svæði Ölvers. Sjötti 

og næst síðasta kaflinn fjallar um hönnunarforsendur og hönnunartillaga  

er sett fram fyrir sumarbúðirnar Ölver í Hvalfjarðarsveit. Að lokum eru 

niðurstöður verkefnisins dregnar saman.

2. Efni og aðferðir

1. Inngangur

3. Rannsóknir

4. Tilviksrannsóknir

5. Greiningar

6. Hönnun

7. Umræður og lokaorð

Mynd 2: Uppbygging verkefnis.
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3. Rannsóknir 
Í þessum kafla er fjallað um samspil náttúrunnar og mannsins samkvæmt 

niðurstöðum þeirra rannsókna sem höfundur fann um efnið. Leitast er 

við að ná fram heilstæðri mynd af viðfangsefninu. Umfjöllun höfundar 

um efnið skiptist niður í tvo undirkafla sem fjalla á afmarkaðan hátt um 

áhrif náttúrunnar á manninn og áhrif náttúrunnar á börn. Efni kaflans er 

svo dregið saman í megindráttum í lokin. 

3.1 Áhrif náttúrunnar á manninn
Eins lengi og sögur herma hefur fólk haft þörf fyrir samneyti við 

náttúruna  (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010). Undanfarin 

ár hefur komið fram töluverður fjöldi rannsókna sem sýnt hafa fram á 

mikilvægi náttúrunnar fyrir andlega og líkamlega heilsu fólks (Bowler, 

Buyung-Ali, Knight og Pullin, 2010; Johnson, Snow, Lawrence og 

Rainham, 2019; Martyn og Brymer, 2016). Vísindamenn hafa reynt 

að finna viðeigandi skýringar á því hvers vegna náttúran hefur þessi 

jákvæðu áhrif á mannfólkið. Nokkrar kenningar hafa verið settar 

fram en flestir vísindamenn hafa hallast að tveimur kenningum, 

annarsvegar sálþróunarkenningu (e. Psycho-evolutionary theory ) 

Rogers Ulrich og  hinsvegar kenningu hjónanna Stephens og Rachel 

Kaplan um tengsl athygli og endurheimtar (e. Attention Restoration  

 

Theory) (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010). Samkvæmt 

sálþróunarkenningunni hefur maðurinn eðlislega þörf fyrir að vera 

úti í náttúrunni og er náttúran nauðsynleg manninum til að viðhalda 

andlegu og líkamlegu heilbrigði (Martyn og Brymer, 2016; Sigrún 

Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010). Kenning Kaplan hjónanna um 

tengsl athygli og endurheimtar byggist á hugrænni nálgun. Samkvæmt 

kenningunni þarf umhverfið að búa yfir fjórum eiginleikum til að ýta 

undir endurheimt; fjarveru (e. being away), hrifningu (e. fascination), 

umfang (e. extent) og samþýðanleika (e. compatibility). Fjarvera felur 

í sér upplifun á fjarlægð frá daglegum kröfum. Hrifning felur í sér 

umhverfi sem vekur áhuga og heldur athygli áreynslulaust. Umfang er 

umhverfi sem vekur upp heild sem getur veitt tilfinningu um að vera 

staddur í öðrum heimi og samþýðanleiki felur í sér að umhverfi hentar 

þörfum, löngunum og áformum einstaklings (Sigrún Helgadóttir og Páll 

Jakob Líndal, 2010).  

Þróunarlíffræðingurinn Edward O. Wilson kom fram með kenningu um 

að einstaklingar hafi meðfædda þörf fyrir að tengjast náttúrunni, kallaði 

hann þessa þörf lífsækni (e. biophilia). Í kenningunni kemur fram að 

maðurinn hafi í gegnum aldirnar þróast með náttúrunni og því veki 
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náttúran upp sterk viðbrögð, hamingju og vellíðan (Cui og Yang, 2021).

Margar rannsóknir benda til þess að upplifun af náttúrunni stuðli að 

jákvæðri heilsu og vellíðan (Cui og Yang, 2021; Martyn og Brymer, 

2016). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Martyn og Brymer (2016) 

hefur náttúran jákvæð áhrif á einstaklinga, hún getur aukið andlega líðan, 

dregið úr kvíða, fækkað líkamlegum kvillum og flýtt fyrir bata eftir 

veikindi. Að vera úti í náttúrunni gefur einstaklingum frelsistilfinningu, 

að vera fjarri hversdagsleikanum og stuðlar að slökun og ánægju 

(Martyn og Brymer, 2016). Jákvæð áhrif náttúrunnar á fullorðið fólk 

eru líkleg til að vera börnum til góða (Chawla, 2015). 

3.2 Áhrif náttúrunnar á börn
Niðurstöður rannsókna sýna að börn hafa hag af því að dvelja úti í 

náttúrunni (Chawla, 2015; Moss, 2012; Söderström o.fl., 2013; Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2011). Nútíma lífsstíll barna er að mestu leyti í þéttbýli 

og innandyra, laus við upplifun af náttúrulegu umhverfi. Það er ekki 

heppilegt samkvæmt sálarþróunarkenningu Ulrich sem heldur því fram  

að snerting við náttúruna sé mikilvæg fyrir heilbrigðan, líkamlegan 

og vitsmunalegan þroska (Johnson, Snow, Lawrence og Rainham, 

2019). Ákveðnar vísbendingar eru um að upplifun barna á náttúrunni 

og reynsla þeirra af henni fari sífellt minnkandi (Cui og Yang, 2021; 

Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011). Hugtakið „náttúruskortsröskun“ (e. 

Nature Deficit Disorder) er notað yfir hugsanleg vitsmunaleg, sálræn og 

líkamleg vandamál sem stafa af aðskilnaði barna frá eða lítilli tengingu 

við náttúruna  (Johnson o.fl., 2019). Afleiðingarnar geta birst bæði í 

andlegum og líkamlegum vandamálum eins og offitu og þunglyndi og  

þar að auki aukið á vanhæfni barna til að geta metið hættur í kringum 

sig (Cui og Yang, 2021; Moss, 2012). Börn sem dvelja í náttúrunni eru 

í sífellu að taka áhættur og af þeim læra þau lífsleikni og sjálfstæði 

(Chawla, 2015). Ef börn taka aldrei áhættu munu þau síður gera það 

sem fullorðnir einstaklingar (Moss, 2012).

Margt bendir til þess að umgengni við náttúruna sé jafn mikilvæg börnum 

og góð næring og nægur svefn (Taylor og Kuo, 2009). Söderström o.fl. 

(2013) báru saman heilsufar barna á leikskólum í Svíþjóð eftir því 

hvort þau dvöldu á leikskólum með náttúrulegu útisvæði, sem innihélt 

tré, runna og hæðótt landslag með opnum leiksvæðum og hins vegar 

leikskóla með hrjóstrugu umhverfi sem innihélt lítinn gróður. Þau börn 

sem dvöldu á leikskólum umkringdu náttúrulegu útisvæði hreyfðu 

sig meira, fengu lengri nætursvefn og voru í hæfilegri líkamsþyngd. 

Kortisól gildi þeirra var einnig hærra og andleg líðan þeirra almennt 

betri. Samkvæmt Chawla (2015) hefur verið sýnt fram á að gróður og 
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náttúruleg útisvæði eru nauðsynlegir þættir til að stuðla að heilbrigðu 

samfélagi fyrir börn. Þessir þættir þurfa að vera samþættir á mörgum 

sviðum í umhverfi barna, allt frá náttúrulegu landslagi niður í manngert 

umhverfi í kringum heimili, skóla og barnaheimili.  

3.2.1 Umhverfið og leikur barna

Hugtakið „virknikostir“ (e. affordance) var sett fram af sálfræðingnum 

James J. Gibson og er það mælikvarði á eiginleika umhverfis til að bjóða 

börnum upp á tiltekna notkun í náttúrulegum aðstæðum. Umhverfið sem 

við búum í býður upp á mismunandi aðgerðir og hegðun eða ákveðna 

virknikosti. Hugtakið virknikostir snýst því um að skoða hvernig börn 

upplifa eða skynja umhverfi sitt til leikja og upplifunar (Waters, 2018). 

Ingunn Fjörtoft (2000) gerði rannsókn á samspili umhverfis og leik 

barna. Borin var saman leikur barna í náttúrulegu umhverfi annars vegar 

og í manngerðu umhverfi hins vegar. Náttúrulegt umhverfi á við um allt 

það sem kemur fyrir af náttúrunnar hendi og er andstæða manngerðs 

umhverfis þar sem maðurinn hefur breytt umhverfinu til að laga það 

að hentugleika sínum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafði 

náttúrulegt umhverfi meira hvetjandi áhrif á börnin til hlutverka- 

og byggingaleikja, það ýtti undir skapandi hugsun og virtist auka 

hugmyndaflug barna fremur en manngert umhverfi.

3.2.2 Athyglisbrestur og ofvirkni (ADHD/ADD)

Rannsóknir hafa verið gerðar á samspili náttúrunnar og barna með 

ADHD (e. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ísl. þýðing: 

athyglisbrestur og ofvirkni) og ADD (e. Attention Deficit Disorder, ísl. 

þýðing: athyglisbrestur án ofvirkni) (Chawla, 2015; Taylor og Kuo, 

2009; Taylor, Kuo og Sullivan, 2001). Mikil aukning er á notkun lyfja 

hjá börnum með ADHD og er það mörgum áhyggjuefni (Embætti 

landlæknis, 2016). Börn með ADHD sýna oft mikla hreyfivirkni, hvatvísi 

og skort á athygli. Samkvæmt rannsóknum hefur útivera í náttúrunni 

góð áhrif á börn með ADHD (Chawla, 2015; Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2011). Niðurstöður rannsóknar sýndu að leikskólabörn sem dvelja á 

leikskólum umkringdum fjölbreyttum og rúmgóðum grænum svæðum 

Mynd 3: Náttúrulegt umhverfi. Mynd 4: Manngert umhverfi. 
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með trjám hafa betri athyglisgetu, eru rólegri og virðast minna stressuð 

en börn sem dvelja á leikskólum með hrjóstrugra umhverfi (Söderström 

o.fl. 2013). Rannsókn Taylor og Kuo (2009) sýndi að tuttugu mínútna 

gönguferð úti í náttúrunni bætti árangur barna í einbeitingarprófum. 

Einnig kom fram að börn sem hafa aðgang að garði eða geta heimsótt 

garða og náttúruleg leiksvæði hafa færri hegðunar- og ofvirknivandamál 

en börn sem hafa ekki aðgang að garði. Í annarri rannsókn sem kannaði 

áhrif náttúrunnar á börn með ADD kom fram að börn sem léku sér á 

grænum svæðum sýndu færri einkenni röskunarinnar meðan á leiknum 

stóð og þau héldu betri athygli fyrstu tímana á eftir (Taylor, Kuo og 

Sullivan 2001). Niðurstöður ofangreindra rannsókna benda til þess að 

reglulegar ferðir út í náttúruna gætu dregið úr einkennum og notkun 

lyfja við ADHD og ADD, ásamt því að bæta andlega og líkamlega 

heilsu barna.

3.2.3 Námsárangur

Rannsóknir benda til þess að útsetning fyrir náttúrunni auki einbeitingu 

og dragi úr streitu sem geti leitt til betri árangurs í fræðilegum 

verkefnum (Hodson og Sander, 2017). Browing og Rigolon (2019) 

gerðu rannsókn þar sem bornar voru saman niðurstöður 13 rannsókna 

sem könnuðu áhrif gróðurs á námsárangur nemenda. Niðurstöðurnar 

benda til þess að gróður hafi góð áhrif á námsárangur en mikilvægt sé 

að rannsaka þetta efni frekar. Í einni rannsókninni komu fram jákvæð 

tengsl milli lokaeinkunnar háskólanema og þess að nemendur hefðu 

útsýni út um glugga yfir græn svæði og trjágróður í 250 metra fjarlægð. 

Önnur rannsókn sýndi fram á jákvæð tengsl milli grænna skólalóða 

og námsárangurs hjá grunnskólanemendum. Þeim börnum sem höfðu 

útsýni yfir gróður úr kennslustofu gekk betur í samræmdu prófi í 

stærðfræði. Wu o.fl. (2014) könnuðu áhrif umhverfis á námsárangur 

nemenda í 3. bekk í Massachusetts í Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar 

sýndu að nemendur sem höfðu aðgang að grænum svæðum sýndu 

betri námsárangur í ensku og stærðfræði. Samkvæmt Hodson og 

Sander (2017) hefur tenging fundist milli hærri vitsmunaþroska 

barna og gróðurumhverfis, sérstaklega gróðurs á skólalóðum. Þessar 

niðurstöður styðja kenninguna um tengsl athygli og endurheimtar, þar 

sem endurnýjandi áhrif náttúrulegs umhverfis eykur getu einstaklinga 

til að einbeita sér og framkvæma verkefni sem skilar sér í auknum 

námsárangri nemenda.

3.2.4 Fín- og grófhreyfingar

Samkvæmt rannsókn Ingunnar Fjörtoft (2000) hafa náttúruleg 

leiksvæði jákvæð áhrif á hreyfingu og hreyfiþroska meðal barna, þar 
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sem þau eru meira líkamlega krefjandi. Þau börn sem léku sér reglulega 

á náttúrulegu leiksvæði öðluðust betri hreyfiþroska, sérstaklega hvað 

varðar samhæfingu og jafnvægi, samanborið við þau börn sem léku sér á 

hefðbundinni lóð. Rannsókn sem kannaði hreyfingu þriggja og fjögurra 

ára leikskólabarna sýndi að þau hreyfa sig mun meira utandyra en innan. 

Einnig kom fram að umhverfið er sterkasta forspárbreytan um hreyfingu 

leikskólabarna (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011). Þrátt fyrir að hefðbundin 

leiktæki auki hreyfingu barna, er meiri ávinningur af leiksvæði með 

náttúrulegum þáttum eins og trjám, runnum, steinum, sandi, vatni eða 

samsetningu af byggðum búnaði og gróðri (Chawla, 2015). Náttúrulegt 

umhverfi örvar börn meira í að æfa fín- og grófhreyfingar heldur en 

hrjóstrugra umhverfi. Náttúrulegar óreglur í jörðu, steinar til að klifra 

og halda jafnvægi á, greinar til að hanga í o.s.frv. gefur börnum tækifæri 

til að þróa grófhreyfingar sínar enn frekar. Þegar grófhreyfingar aukast 

leiðir það til þess að barnið fær meiri vöðvamassa og betra jafnvægi. 

Einnig býður náttúran upp á að æfðar séu fínhreyfingar eins og að tína 

fræ og lauf (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson og Ekman, 1997). 

3.3 Túlkun og umræður
Ofangreindar niðurstöður sýna fram á mikilvægi náttúrulegs umhverfis 

fyrir andlega og líkamlegra heilsu. Að vera úti í náttúrunni gefur 

einstaklingum frelsistilfinningu, að vera fjarri hversdagsleikanum og 

stuðlar að slökun og ánægju. Jákvæð áhrif náttúrunnar á fullorðið fólk 

eru líkleg til að vera börnum til góða. Börn sem dvelja í náttúrunni eru 

í sífellu að taka áhættur og af þeim læra þau lífsleikni og sjálfstæði. 

Náttúrulegt umhverfi hvetur börn til hreyfingar, það eykur einbeitingu og 

dregur úr streitu sem getur leitt til betri árangurs í fræðilegum verkefnum. 

Það hefur einnig jákvæð áhrif á einkenni ADHD og ADD. Náttúruleg 

leiksvæði hafa jákvæð áhrif á hreyfingu og hreyfiþroska meðal barna 

þar sem þau eru meira líkamlega krefjandi. Þau hafa hvetjandi áhrif til 

hlutverka- og byggingaleikja sem ýtir undir skapandi hugsun og eykur 

hugmyndaflug barna. 

Breytingar hafa því miður orðið á leik barna á síðustu áratugum með tilliti 

til þess tíma sem þau dvelja úti í náttúrunni. Aðgengi barna að náttúrunni 

þarf að mati höfundar að vera meira í ljósi niðurstaða rannsókna, sem 

sýna fram á jákvæðu áhrif náttúrunnar á líkamlega heilsu, andlega 

vellíðan og þroska barna. Því telur höfundur að mikilvægt sé að lóðir 

sumarbúða séu sem náttúrulegastar og reynt sé að spilla náttúrunni sem 

minnst vegna þess að í þannig umhverfi fá börnin tækifæri til að leika 

sér frjáls.
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4. Tilviksrannsóknir
Höfundur gerði rannsóknarvinnu á netinu þar sem leitað var að 

sumarbúðum bæði erlendis frá og á Íslandi og skoðað útivistasvæði 

þeirra. Hér að neðan verður gert grein fyrir þeim sumarbúðum sem urðu 

fyrir valinu, þrjár eru staðsettar í Bandaríkjunum og ein á Íslandi. 

4.1 Camp Farwell – Bandaríkin
Camp Farwell eru sumarbúðir fyrir stúlkur á aldrinum 6-17 ára. Þær  

eru elstu starfandi stúlkna sumarbúðirnar í Bandaríkjunum, stofnaðar 

árið 1889. Sumarbúðirnar eru staðsettar á 100 hektara svæði í Newbury, 

Vermont við Halls Lake. Camp Farwell er þekkt fyrir frábæra staðsetningu 

og umhverfið í kring. Búðirnar standa við fallegt stöðuvatn, umkringdar 

furutrjám og fjöllum með grænum gróðri. Það er engin önnur byggð 

við vatnið og það veitir sumarbúðunum mikið næði og öryggi sem er í 

fyrirrúmi fyrir gesti og starfsfólk þeirra (Camp Farwell, e.d.). 

Vatnið, skógurinn og umhverfið í kring býður upp á möguleika til 

spennandi útiveru og leikja. Stórt grænt tún er á miðju svæðinu sem 

hægt er að nýta til ýmissa viðburða. Við vatnið er góð aðstaða sem býður 

upp á spennandi afþreyingu á vatni. Þar er meðal annars sundaðstaða, 

trampólín og rennibraut, einnig eru ýmiskonar vatnaíþróttir í boði. 

Mynd 5: Kort af  sumarbúðunum Camp Farwell

Mynd 6: Aðstaðan við vatnið hjá sumarbúðunum Camp Farwell.
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4.2 Camp Vega – Bandaríkin
Camp Vega voru stofnaðar árið 1936 sem sumarbúðir fyrir stúlkur. 

Sumarbúðirnar eru staðsettar við Echo Lake í Maine fylki í 

Bandaríkjunum. Þær eru innan um 320 hektara af óspilltum skógi og 

tveggja kílómetra af glæsilegum vatnsbakka sem hefur verið kennileiti 

sumarbúðanna. Sannarlega fallegt og nærandi umhverfi með góðri 

aðstöðu (Camp Vega, e.d.).

Útiaðstaða þeirra er frábær. Gott flæði er á svæðinu, stígar eru breiðir 

og gott viðhald er á þeim. Sumarbúðirnar leggja upp með að vinna með 

náttúrulegan efnivið. Öll leiktæki og útihúsgögn eru unnin úr viði og 

falla því vel að umhverfinu. Víðsvegar um svæðið er aðstaða til setu, 

sem veitir stúlkunum sérstaka fundarstaði. Stór klifurveggur og zipline 

eru staðsett í skóginum. Fjölbreytt afþreying er í boði á svæðinu og 

eru nokkrir íþróttavellir sem styðja við það, meðal annars fótbolta-, 

körfubolta- og tennisvöllur. Á svæðinu er góð hestaaðstaða sem 

samanstendur af stórri, nútímalegri og vel viðhaldinni reiðskemmu og 

tveimur aðliggjandi reiðvöllum. Sumarbúðirnar standa við stöðuvatn og 

eru þær með góða aðstöðu þar sem ýmis afþreying á vatni er í boði.

Mynd 7: Kort af sumarbúðunum Camp Vega.

Mynd 8: Aðstaða til setu inni í skógi. Mynd 9: Einn af íþróttavöllum Camp 
Vega.
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4.3 Hólavatn – Ísland
Sumarbúðirnar á Hólavatni eru reknar á vegum KFUM og KFUK, líkt 

og sumarbúðirnar í Ölveri. Sumarbúðirnar eru staðsettar innarlega í 

Eyjafirði í fallegu umhverfi. Þær hafa verið reknar frá árinu 1965. Á 

hverju sumri er fjölbreytt framboð flokka fyrir börn á aldrinum 7- 16 ára 

(Hólavatn sumarbúðir KFUM og KFUK, e.d.). 

Á Hólavatni er margt hægt að gera, þar er fótboltavöllur, blakvöllur, 

risahengirúm, körfuboltavöllur og bátar. Vatnið, skógurinn og umhverfið 

í kring býður upp á marga möguleika til spennandi útiveru og leikja. 

Mynd 10: Útiaðstaða sumarbúðanna á Hólavatni.

Mynd 11: Aðstaðan á vatni við Hólavatn.
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4.4 Windsor Mountain – Bandaríkin
Windsor Mountain eru sumarbúðir fyrir börn á aldrinum 7-16 ára. Þær 

eru staðsettar í suðvestur hluta New Hampshire fylkis Nýja Englands í 

Bandaríkjunum, á 365 hektara svæði við fallegt stöðuvatn, umkringdar 

óspilltum 1000 hektara skógi/óbyggðum. Umhverfi þeirra býður upp 

á hið fullkomna umhverfi fyrir sumarbúðir, þar sem vatnið, skógurinn 

og náttúran í kring ýtir undir möguleika til spennandi útiveru og leikja. 

Windsor Mountain býður upp á einstakar athafna á ýmsum sviðum fyrir 

börn og unglinga, eins og námskeið í tónlist, sjónlist (e. visual arts) og 

ljósmyndun og myndbandagerð  (Windsor Mountain, e.d). 

Útiaðstaða þeirra er góð og vel skipulögð þar sem hver afþreying á sitt 

svæði. Stórt opið svæði innan um hávaxin furutré, er nýtt undir íþróttir. 

Þar er fótbolta-, tennis-, körfubolta- og blakvöllur. Klifurveggur og 

zipline eru staðsett inn í skógi, ásamt svæði þar sem aðstaða er til setu 

sem veitir börnunum sérstaka fundarstaði í rólegu og óspilltu umhverfi. 

Fyrir framan aðalskálann er stór timburpallur, þar er aðstaða fyrir margs 

konar afþreyingu eins og gítar- og hljómsveitartíma, list- og handverk, 

borðtennis og margt fleira. Sumarbúðirnar eiga nokkur húsdýr sem 

börnin fá að hjálpa til við að fóðra, hreyfa og skemmta. Einnig eru 

nytjagarðar á svæðinu þar sem börnin rækta ýmiskonar grænmeti. 

Mynd 12: Kort af sumarbúðunum Windsor Mountain.

Mynd 13: Timburpallur fyrir framan aðalskála sumarbúðanna.
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4.5 Túlkun og umræður

 

Sumarbúðirnar sem fjallað er um hér að ofan eru flestar með góða og 

vel skipulagða útiaðstöðu fyrir gesti sína. Þær bjóða upp á fjölbreytta og 

góða aðstöðu fyrir þá afþreyingu sem er í boði hjá þeim, hver og einn 

ætti því að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Það er þó misjafnt eftir 

sumarbúðunum hversu fjölbreytt afþreying þar er í boði. Sumarbúðirnar 

Windsor Mountain eru að mati höfundar fremstar í flokki hvað varðar 

fjölbreytta afþreyingu, þar sem þær bjóða upp á einstakar athafnir 

eins og námskeið í tónlist, sjónlist og ljósmyndun og myndbandagerð. 

Útiaðstaða þeirra er vel skipulögð og hver afþreying á sitt svæði. 

Allar þessar sumarbúðir eiga það sameiginlegt að standa við vatn og 

hafa því tök á að vera með góða aðstöðu til leikja á vatni, sem veitir 

einstaka upplifun fyrir gesti sumarbúðanna. Þær reyna einnig allar að 

halda í þá náttúru sem fyrir er á svæðinu með því að vinna með hana 

í hönnun sinni og spilla henni sem minnst. Sumarbúðirnar Camp Vega 

eru að mati höfundar fremstar varðandi það að vinna með náttúrulegan 

efnivið þar sem öll leiktæki og útihúsgögn eru unnin úr viði og falla 

vel að umhverfinu. Það er mikið um að sumarbúðirnar séu með nokkra 

íþróttavelli á svæðinu þar sem hver íþróttagrein á sinn völl. 

Mynd 14: Niðurstöður tilviksrannsókna. 5. Greiningar
Í eftirfarandi kafla er fjallað um þær greiningar sem gerðar voru á lóð 

sumarbúða Ölvers sem er athugunarsvæði þessa verkefnis. Fjallað 

verður um sögu, núverandi aðstæður og landslag Ölvers, ásamt  

greiningu á veðuráhrifum á svæðinu. Að lokum er gerð grein fyrir þeirri 

rýmisgreiningu sem gerð var á svæðinu sem gott er að taka tillit til í 

greiningar- og hönnunarvinnu.  

 5.1 Stutt ágrip af sumarbúðunum í Ölver
Ölver í Hvalfjarðarsveit er staðsett undir hlíðum Hafnarfjalls, um 25 

km frá Akranesi og um 10 km frá Borgarnesi. Sumarbúðirnar Ölver eru 

sjálfseignarstofnun sem starfar í nánum tengslum við KFUM og KFUK 

(Hvalfjarðarsveit, 2009), þær eru því byggðar á kristilegum grunni. Á 

hverju sumri er fjölbreytt framboð flokka fyrir stúlkur á aldrinum 7-16 

ára. Hver dagur er nýtt ævintýri þar sem dagarnir eru viðburðaríkir og 
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dagskráin fjölbreytt. Í starfinu er unnið með gildi Biblíunnar, daglega 

er morgunstund og biblíulestur. Mikið er um söng, leiki og hreyfingu, 

farið er í gönguferðir og keppt í hinum ýmsum íþróttum. Einnig eru 

æfð leikrit sem sýnd eru á kvöldvöku og heiti potturinn er alltaf vinsæll 

(Ölver sumarbúðir KFUM og KFUK, e.d.).

Árið 1952 var aðalskálinn tekinn í notkun. Í honum er eldhús, matsalur,  

bænaherbergi, kvöldvökusalur, starfsmannaaðstaða, svefnherbergi 

stúlknanna og  sturtu- og salernisaðstaða. Skammt frá aðalskálanum 

er leikskálinn staðsettur, það er rúmgóður salur sem hentar vel til 

leikja af ýmsu tagi. Ölver á einnig sumarbústað sem stendur skammt 

frá aðalskálanum og er notaður af starfsmönnum og gestum (Ölver 

sumarbúðir KFUM og KFUK, e.d.).

   

Mynd 15: Staðsetning sumarbúða Ölvers á Íslandi.   

5.2 Saga staðarins
Kristrún Ólafsdóttir var stofnandi sumarbúðanna Ölver. Hún hafði    

kynnst starfi séra Friðriks Friðrikssonar í drengjasumarbúðunum 

í Vatnaskógi og trúði því að Guð vildi sjá hana fræða ungar stúlkur 

um Jesú Krist og kenna þeim að fylgja honum í leik og starfi. Kristrún 

byrjaði starf fyrir stúlkur með sömu markmið í huga sumarið 1940, þegar 

Kristrún var 34 ára gömul. Setti hún þá á stofn sumarbúðir í Skátafelli 

undir Akrafjalli og fékk aðstoð eiginmanns síns við það. Þar voru 

sumarbúðirnar reknar í fimm ár. Kristrún missti mann sinn snemma, hún 

var barnlaus og helgaði lífi sínu sumarbúðastarfinu. Kristrún starfaði 

Mynd 16: Yfirlitsmynd. Ölver afmarkað með hvítri línu. Unnið á loftmynd af map.is.             
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með sumarbúðir sínar á fleiri stöðum en í Skátafelli á næstu árum. 

Allan þann tíma leitaði hún að framtíðarstað fyrir starfið (Ásta Sóllilja 

Sigurbjörnsdóttir, 2000). Árið 1952 tók Kristrún hús á leigu í Ölveri 

í Melasveit sem Sjálfstæðismenn á Akranesi áttu. Árið eftir keypti 

hún Ölver og þar hafa sumarbúðirnar verið reknar síðan (Ásta Sóllilja 

Sigurbjörnsdóttir, 2000; Jóhann Ingibjartsson, 1983). Áherslur í starfi 

Ölvers hafa ekkert breyst í tímans rás og er tilgangur starfsins enn að 

breiða út orð Guðs meðal barna (Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir, 2000).

5.3 Náttúra og umhverfi   
Umhverfi Ölvers er kjarri vaxið þar sem birki hefur sjálfsáið sér. Á 

hluta svæðisins er stunduð skógrækt, þar sem ösp, birki og greni eru 

ráðandi. Útivistarsvæði Ölvers er fjölbreytt, opin svæði eru í kringum 

byggingarnar þ.e.a.s. aðalskálann og leikskálann. Lautir og brekkur 

eru innan um birkikjarrið og stór grasvöllur er á staðnum. Umhverfið 

býður upp á margskonar gönguleiðir. Fyrir gönguglaða eru gönguferðir 

upp á Blákoll í góðu veðri öllum ógleymanlegar en æskilegt er að hafa 

kunnugan með í för. Styttri gönguferðir má fara t.d. út að Stórasteini og 

út með fjalli að Leirá. Gönguferð niður að Hafnará er einnig góður kostur 

og gönguferð inn með gili sem Hafnará hefur myndað er skemmtileg 

þegar aðstæður leyfa (Ölver sumarbúðir KFUM og KFUK, e.d.).

Mynd 17: Ölver milli 1940 – 1950 á 
tímum sjálfstæðismanna sem Kristrún 
kaupir Ölver af.                              

Mynd 18: Kristrún Ólafsdóttir stofnandi 
sumarbúðanna Ölvers..                              

Mynd 19: Náttúra og umhverfi á greiningarsvæðinu. Unnið af höfundi. 



16

5.4 Landhalli
Hæðarmunur er nokkur á svæðinu, frá aðalskála sumarbúðanna niður að 

grasvellinum er um 20 m lækkun á 200 m lengd. Brekka myndast því 

frá efsta hluta svæðisins þar sem aðalskáli sumarbúðanna stendur við 

rætur Hafnarfjalls og er aflíðandi niður að grasvellinum. Hæðarlíkan var 

unnið út frá hæðargögnum frá loftmyndum ehf (map.is) til að sýna betur 

þann landhalla sem er á svæðinu (mynd 20).

 

5.5 Veðurfar
Líta þarf á náttúruöflin eins og vind, hita og úrkomu þegar greind eru 

veðurfarsskilyrði. Vindur er sá umhverfisþáttur sem hefur hvað mest 

áhrif á gróður, fólk og útiveru á Íslandi. Vindur getur verið bæði til ama 

og magnað upp kulda og úrkomu. 

Á Hvalfjarðarsvæðinu ríkir veðurfar sem stjórnast mikið frá hafi, 

það er milt og rakt á veturna en svalt á sumrin. Veðurfar í Ölveri er 

yfirleitt gott en getur verið vindasamt. Sviptivindar geta myndast undir 

Hafnarfjalli og á fleiri stöðum í ákveðnum vindáttum (Hvalfjarðarsveit, 

2009). Ríkjandi vindáttir á svæðinu eru norðaustan- og suðaustanátt 

(Veðurstofa Íslands, e.d.). Veturnir í Ölveri eru nokkuð mildir og 

snjóléttir, umhleypingar geta þó verið umtalsverðir að vetrarlagi og 

veðurhæð mikil á köflum. Sumrin einkennast oft af mikilli veðurblíðu, 

fremur skjólsælt er á svæði Ölvers þar sem sumarbúðirnar eru staðsettar 

innan um gott kjarrlendi. Vindur er alla jafna minni yfir kjarrlendi en 

sléttlendi vegna ólíks yfirborðshrífis, því meira hrífi því meira dregur 

yfirborðið úr vindi (Vedurstofa Íslands, 2012).

Sólin kemur upp í austri að morgni. Á þeim tíma skyggir Hafnarfjall á 

sumarbúðir Ölvers. Um hádegisleytið er sólin komin upp fyrir fjöllin og Mynd 20: Hæðarmódel og snið sýna landhalla á greiningarsvæðinu. Unnið af 
höfundi.

A

A1

A A1
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skín þá á lóð sumarbúðanna frá suðri og skín á lóðina þar til hún sest í 

vestri. Á sumartíma er kvöldsólin afar falleg á þessum stað og sést sólin 

setjast í Borgarfjörðinn (Sigurður Sverrir Jónsson, munnleg heimild, 18. 

mars 2022). Á mynd 21 hér fyrir neðan er gert grein fyrir sólargangi og 

algengustu vindáttum sem hafa áhrif á sumarbúðirnar Ölver. 

5.6 Flæði á svæðinu
Á svæði Ölvers er lítil bílaumferð þar sem óviðkomandi umferð er 

bönnuð. Til að komast inn á svæðið þarf að aka í gegnum hlið. Eina 

umferð bíla er við komu stúlknanna og þegar komið er með vörur. 

Mesta flæðið inn á svæðinu er gangandi umferð frá aðalskálanum niður 

að grasvelli, á leiðinni eru tvö rými með leiktækjum. Einnig er slóð 

frá aðalskála gegnum birkikjarrið að sumarbústað starfsmanna, upp að 

bílaplani og niður að grasvelli. Stígar utan svæðisins eru að Hafnará 

og upp á Hafnarfjall. Núverandi slóðir á svæðinu hafa myndast eftir 

gangandi umferð manna og því er ekkert skipulagt stígakerfi á svæðinu.

Mynd 21: Vindrós ofan á loftmynd sýnir algengustu vindáttir og sólargang við Ölver.

Mynd 22. Flæði á svæðinu. Unnið af höfundi. 
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5.7 Núverandi aðstæður 
Þegar komið er að sumarbúðunum blasir við hlið, þar sem lóð Ölvers 

er girt að til að koma í veg fyrir að sauðfé fari inn á lóð þeirra og 

valdi skemmdum á gróðri. Ekið er upp litla brekku þar sem aðalskáli 

sumarbúðanna stendur ásamt leikskála sem stendur á litlum hóli hægra 

megin við skálann. Fyrir framan byggingarnar er malarplan, erfitt er 

að átta sig á hvar inngangurinn að aðalskálanum er. Ef farið er hægra 

megin við skálann er vörumóttaka. Aðkoman að henni er farin að láta 

á sjá, stéttin er illa farin, steypan farin að molna og gróður byrjaður að 

vaxa í henni. Ef farið er vinstra megin við skálann og niður nokkur þrep 

er komið að aðalinnganginum. Þar eru steyptar tröppur sem nýlega hafa 

verið lagaðar og líta þær vel út. Stéttin fyrir framan skálann er gömul 

og missigin. Við stéttina er girtur pallur með heitum potti. Þegar horft er 

niður af stéttinni blasir við fallegt umhverfi, stórt grænt svæði innan um 

birkikjarr. Þegar gengið er niður á svæðið sést slóð í grasinu sem hefur 

myndast eftir umferð manna og leiðir mann að tveimur opnum rýmum 

með leiktækjum. Á fyrra svæðinu er lítill kofi og róla en á seinna svæðinu 

eru fleiri leiktæki, meðal annar rólur, klifurgrind og snúningstæki. Slóð 

liggur frá seinna svæðinu að aparólu og stórum grasvelli. Ljósmyndir 

frá svæðinu má sjá á næstu blaðsíðu en staðsetning ljósmyndanna er 

merkt inn á mynd 23 með númeri þeirra.

24

Mynd 23. Loftmynd af núverandi aðstæðum í Ölveri.
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Mynd 24: Aðkoma að Ölveri. Mynd 25: Opið svæði austan megin við veg. Mynd 26: Malarplanið við skálana. Mynd 27: Aðkoman að leikskála.

Mynd 28: Vörumótakan hægra megin við 
aðalskálann.

Mynd 29: Stéttin fyrir framan innganginn á 
aðalskálanum.

Mynd 30: Inngangurinn að aðalskálanum. Mynd 31: Girti pallurinn með heita 
pottinum.

Mynd 32: Opna svæðið þar sem slóðir leiða 
mann af tveimur svæðum með leiktækjum.

Mynd 33: Seinna leiksvæðið. Mynd 34: Aparólan. Mynd 35: Grasvöllurinn.
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5.8 Rýmisgreining
Til að skilgreina svæði Ölvers betur og sjá hvað einkennir það var gerð 

rýmisgreining með greiningaraðferð sem skipulagsfræðingurinn Kevin 

Lynch kom fram með. Greiningaraðferð hans snýst um að draga fram 

auðkenni í borgarlandslagi, með því að flokka og skilgreina ákveðnar 

eindir/svæði í landslaginu sjálfu. Aðferð hans hjálpar til við að skilgreina 

svæði Ölvers og sjá út hvaða eindir eða staðir innan svæðisins eru 

mikilvægar með tilliti til notkunar. Eftirfarandi flokkar Lynch voru 

nýttir til þess að átta sig betur á staðháttum Ölvers (Lynch, 1960):

Jaðrar (e. Edges) 

• Þar sem skýr mörk eru á milli svæða myndast jaðrar, kantar eða 

skörp sjónræn skil.

Kennileiti (e. Landmarks) 

• Kennileiti eru einkenni í landslag þar sem hægt er að átta sig á 

staðháttum og leiðum.

Punktar (e. Nodes) 

• Punktar geta verið minni kennileiti þar sem fólk safnast saman eða 

þar sem hlutirnir gerast. 

Leiðir (e. Paths) 

• Leiðir eru rásir sem færir fólk frá einum stað til annars. Geta verið 

stígar, slóðir, vegir, gönguleiðir o.fl.

Heildir (e. Districts)

• Heildir eru einkennandi svæði sem hafa sín auðkenni og svipmót. 

 
Jaðrar myndast þar sem birkikjarrið endar og opna svæðið án gróðurs 

tekur við. Því er áberandi skörp sjónræn skil sem myndast við þessi 

skipti. Slóðir hafa myndast eftir umferð manna í grasinu á opna 

svæðinu sem leiðir fólk að tveimur opnum rýmum, einnig hefur slóð 

myndast inni í kjarrinu við sumarbústað starfsmanna. Kennileiti Ölvers 

er aðalskáli sumarbúðanna, þar sem helsta starfsemi þeirra fer fram. 

Punktar á svæðinu eru leikskálinn, sumarbústaður starfsmanna, aparóla 

og hreiðurróla. Þetta eru minni kennileiti svæðisins, þar safnast fólk 

saman og ýmsir hlutir gerast á þessum svæðum. 

Mynd 36: Rýmisgreining samkvæmt kenningu Kevin Lynch. Unnið af höfundi. 
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5.9 Viðtal við starfsmann sumarbúðana í Ölver
Höfundur tók viðtal við Ernu Björk Harðardóttir, starfsmann sumarbúða 

Ölvers, þann 31. mars 2022. Tilgangur viðtalsins var að fá hugmyndir 

frá starfsfólki um hvað helst vanti á svæði Ölvers. Áhugavert var að 

heyra hennar skoðun á aðstæðum á svæðinu og nefndi hún að margt 

væri komið á tíma. Það sem starfsmönnum Ölvers finnst þurfa að gera 

varðandi svæðið er að taka í gegn aðkomu staðarins. Þegar ekið er upp að 

sumarbúðunum tekur á móti manni autt svæði hægra megin við veginn 

þar sem stór ruslagámur stendur, það finnst þeim óspennandi aðkoma. 

Þau hafa hug á að kaupa nýjan heitan pott og því þarft að hanna og 

skipuleggja nýtt svæði þar sem pottur verður staðsettur. Nefndi hún að 

það þyrfti ekki endilega að vera hefðbundinn heitur pottur, einhverskonar 

vaðlaug kæmi líka til greina. Samkvæmt henni fara stúlkurnar mikið úti 

í skóg og væri því sniðugt að gera útisvæði þar, t.d kapellu. Einnig leika 

þær sér mikið í lautinni þar sem hreiðurrólan er en grasvöllurinn er ekki 

mikið nýttur. Erna Björk nefnir tvö leiktæki sem áður voru á svæðinu og 

þóttu mjög vinsæl, annars vegar risastórt hengirúm og hins vegar gömul 

trilla sem var komið fyrir á útisvæðinu sem stúlkurnar gátu leikið sér í. 

Hún segir að starfsfólk sjái jafnvel fyrir sér að fá eitthvað óhefðbundið 

leiktæki sem veki upp áhuga hjá stúlkunum. 

5.10 Túlkun og umræður
Sumarbúðirnar í Ölveri hafa notið mikilla vinsælda hjá stúlkum 

á aldrinum 7-16 ára. Á hverju ári kemur mikill fjöldi stúlkna í 

sumarbúðirnar. Sérstaða Ölvers felst í tengingu við náttúruna og rætur 

Hafnarfjalls. Náttúran og lega landsins á svæðinu er einstaklega falleg. 

Ölver er staðsett innan um kjarri vaxinn skóg þar sem birki hefur 

sjálfsáið sér. Svæðið er fjölbreytt hvað varðar sjónræna upplifun og eru 

möguleikar á því að nýta bæði opin og lokuð rými í kjarrinu til þess að 

mynda sjónrænan breytileika. Margt á svæðinu er komið á tíma og gæti 

svæðið boðið upp á betri nýtingu en nú er. Þetta er ein af meginástæðum 

þess að stjórn sumarbúða Ölvers höfðu samband við LbhÍ í þeim tilgangi 

að athuga hvort nemandi hefði áhuga á að taka að sér hönnunarverkefni 

á svæðinu. Möguleikar svæðisins eru miklir og geta endurbætur á 

svæðinu átt þátt í að gera upplifun stúlknanna af Ölver enn betri. 
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6. Hönnun

6.1 Hönnunarforsendur
Líkt og fram hefur komið er margt í Ölveri komið á tíma og gæti 

svæðið boðið upp á betri nýtingu en nú er. Komin er tími á endurbætur á 

útisvæðinu. Þær forsendur sem gengið er út frá í hönnunartillögunni eru 

unnar út frá niðurstöðum greiningar sem gerðar voru á svæði Ölvers, auk 

fræðilega hlutans þar sem fjallað var um hvað rannsóknarniðurstöður 

hafa sýnt fram á um samspil náttúru og barna. Helstu forsendur sem 

gætu styrkt aðdráttarafl og ásýnd svæðisins eru:

• Aðkoman að svæðinu, þegar keyrt er upp að sumarbúðunum 

tekur á móti fólki autt svæði hægra megin við veginn þar sem stór 

ruslagámur stendur. 

• Tryggja þarf jákvæða upplifun stúlknanna sem dvelja í Ölveri 

með það að leiðarljósi að hönnun svæðisins myndar náttúrulegt 

umhverfi sem hvetur börn til að vera virk, forvitin og skapandi og 

auka þekkingu og tengsl þeirra við náttúruna. 

• Vinna með sérstöðu svæðisins. Hönnunartillaga tekur mið af þeirri 

sérstöðu sem einkennir Ölver og tenging staðarins við náttúruna og 

rætur Hafnarfjalls.

• Auka skjólmyndun austan megin á svæðinu þar sem lítill gróður 

er. Við hönnun svæðisins er leitast eftir að mynda gott skjól þar sem 

auka þarf skjól svo flestir geti notið svæðisins í leik og starfi. 

 

Með þessum hönnunarforsendum er tryggt að útivera stúlknanna í 

Ölveri verði eftirsóknarverð og veitir þeim gleði og ánægju sem bætir 

heilsu og vellíðan þeirra. 
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6.2 Hönnunartillaga
Þemað í hönnunartillögu útisvæði Ölvers er upplifun. Hönnunartillagan 

er byggð út frá þeirri hugmynd að stúlkurnar njóti frelsis með útiveru 

og upplifi tilbreytingu í mismunandi rýmum á svæðinu. Hugað er að 

náttúrulegu umhverfi sem hvetur stúlkurnar til að vera virkar, forvitnar 

og skapandi með það að markmiði að auka tengsl þeirra við náttúruna. 

Hönnunin veitir fjölbreytt rými til athafna svo hver og ein stúlka 

ætti að geta fundið eitthvað við sitt hæfi, þar sem rýmin bjóða upp á 

mismunandi umhverfi til upplifunar. Öll rýmin hafa það sameiginlegt 

að vera þroskandi og hafa ákveðið lærdómsgildi fyrir stúlkurnar. 

Umhverfið býður upp á mismunandi aðstöðu til hreyfingar og slökunar. 

Það hefur einnig hvetjandi áhrif til hlutverka- og byggingaleikja, 

ýtir undir ímyndunaraflið og skapandi hugsun, örvar bæði fín- og 

grófhreyfingarnar og margt fleira sem hugarheimur stúlknanna mun 

koma til með að búa til.

Hönnunartillaga útisvæði Ölvers samanstendur af nokkrum rýmum 

og tengingum á milli þeirra en þau eru útisvæðið við aðalskálann, 

útisviðið, kapellan og stígarnir í skóginum, þrautabrautin og leiksvæði. 

Svæði Ölvers er nú þegar með gott skjól þar sem það er staðsett innan 

um birkikjarr. Einungis þarf að auka skjólmyndun á opna svæðinu  

 

austan megin við aðkomu Ölvers, þar sem þrautabraut verður staðsett. 

Birkikjarr afmarkar rýmin vel á svæðinu. Útisvæði við aðaskálann er 

svæði sem hugsað er til samveru og slökunar, þar verður pallur, pottur 

og eldstæði. Gengið er frá því svæði að laut þar sem útisvið verður 

staðsett, en stelpurnar eru mikið að sýna leikrit o.fl. á kvöldvökum. 

Frá sviðinu er stígur að opnu rými inn í skógi þar sem kapella verður 

staðsett, þar geta stúlkurnar sest niður í ró og næði og farið með bænir. 

Í skóginum verða stígar með ýmsum hindrunum og þrautum sem tengja 

rýmin saman. Hefðbundið leiksvæði staðsett spölkorn frá aðalskálanum 

er umkringt birkikjarri og verður það að mestu úr náttúrulegum efnivið. 

Áhersla er lögð á í hönnun svæðisins að notast við nátturulegan efnivið 

sem fellur vel að umhverfinu. 
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Mynd 37: Planteikning af allri hönnunartillögunni fyrir Ölver. Mælikvarði 1:1100.
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1. Útisvæði við aðalskálann
2. Útisvið
3. Opið svæði með kapellu
4. Skógarstígur með hindrunum/ 

þrautum og rjóðrum inn á milli
5. Hefðbundið leiksvæi úr 

náttúrulegum efnivið
6. Aparóla
7. Grasvöllur fyrir ýmsar íþróttir og 

leiki
8. Skýli fellt inn í landið fyrir 

ruslagáma, staðsett með það í 
huga að ruslabíll þurfi ekki að fara 
langt inn á lóð Ölvers
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Mynd 38: Planteikning af útisvæði fyrir framan aðalskálann. Mælikvarði 1:500.

6.2.1 Útisvæðið við aðalskálann

Lagt var upp með að stækka svæðið fyrir framan skálann með það að 

markmiði að mynda stærra rými til athafna. Landhallinn er töluverður á 

þessu svæði og verður pallur á þremur hæðum með þrepum á milli. Ef 

gengið er út frá aðalinngangi eru sjö þrep niður á steyptan pall, sem er 

rúmlega 100 fermetrar. Þar er gott rými til að stunda hinar ýmsar athafnir, 

eins og kríta, sippa, snú snú o.fl. Við enda pallsins er steyptur pottur/

vaðlaug. Út frá steypta pallinum eru tveir trépallar. Efri trépallurinn er 

um það bil 80 fermetrar á stærð og eru tvö þrep upp á hann. Sá neðri 

er tæplega 15 fermetrar og er gengið frá honum inn á eldstæði þar sem 

upplagt er að sitja á góðum sumarkvöldum við varðeld. Af þessum palli 

er einnig gengið niður á leiksvæði. Hugsunin með þessum palli er einnig 

að brjóta upp þrepin sem eru sex talsins. Í kringum aðalskálann verður 

steypt stétt sem tengist við útisvæðið, að framan við steypta pallinn og 

að aftan við efri trépallinn.

A1

A
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Mynd 39: Sniðteikning A-A1 af útisvæði við aðalskála Ölvers. Mælikvarði 1:100
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Mynd 40: Stemningsmynd af útisvæði fyrir framan aðalskála Ölvers.

27
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6.2.2 Þrautabraut

Á opna svæðinu austan megin við aðkomu Ölvers verður þrautabraut. 

Þrautabrautin verður gerð úr náttúrulegum efnivið að mestu leyti s.s. 

stórum og litlum viðardrumbum og steinum. Með þrautabraut aukast 

valmöguleikar stúlknanna til að leika sér og þjálfa um leið hreyfifærni 

þeirra. Þarna væri hægt að æfa jafnvægi, klifur, stökk og samhæfingu 

ásamt því að bæta þol og styrk. Landhallinn sem er efstur á svæðinu 

verður nýttur fyrir klifur reipi, þar sem þarf að toga sig upp með kaðli 

til að komast á lítinn pall. Hægt er að renna sér niður rennibraut eða fara 

niður tröppur af pallinum. 

Mynd 41: Planteikning af þrautabraut. Mælikvarði 1:300.

B1

B
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Mynd 42: Sniðteikning B-B1 af þrautabraut. Mælikvarði 1:100.
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Mynd 43: Stemningsmynd af þrautabraut.

30
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6.2.3 Skógarstígar

Á svæðinu vestan megin á lóð Ölvers verða stígar inn í skóginn með 

rjóðrum inn á milli. Notast verður við skógarvið við hönnun þeirra 

þar sem efnið samræmist vel umhverfinu. Stígarnir tengja grasvöllinn 

og leiksvæðið við kapellu sem staðsett verður í skóginum. Ýmsar 

hindranir og þrautir verða á stígunum sem hvetja til útiveru í skóginum 

og bjóða upp á marga skemmtilega leiki sem reyna á ímyndunaraflið. 

Eins og niðurstöður úr kafla þrjú sýna getur náttúrulegt umhverfi ýtt 

undir skapandi hugsun og aukið hugmyndaflug. Börn sem dvelja úti 

í náttúrunni eru í sífellu að taka áhættur og af þeim læra þau lífsleikni 

og sjálfstæði. Ef börn taka aldrei áhættu munu þau síður gera það sem 

fullorðnir einstaklingar.

Mynd 44: Planteikning af skógarstíg. Mælikvarði 1:700. 

CC1
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Mynd 45: Sniðteikning C-C1 af hefðbunda leiksvæðinu og stíg inni í skógi. Mælikvarði 1:200
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7. Umræður og lokaorð
Sumarbúðirnar Ölver hafa verið starfræktar síðan 1952 og er komin tími 

á ýmsar endurbætur á útisvæði þeirra. Þema í hönnunartillögu höfundar 

á svæði Ölvers er upplifun. Tillagan hefur að geyma þá þætti sem þarf 

til að gera endurbætur á útisvæði Ölvers með það að markmiði að stuðla 

að aukinni útiveru með fjölbreyttum rýmum með mismunandi upplifun. 

Mikilvægt er að hafa fjölbreytileika barna í huga þegar kemur að 

hönnun útisvæða fyrir sumarbúðir. Hugað var að náttúrulegu umhverfi 

og leiksvæði sem hvetur til virkni og sköpunar og eykur tengsl við 

náttúruna. Öll rýmin hafa það sameiginlegt að vera þroskandi og hafa 

ákveðið lærdómsgildi fyrir stúlkurnar.  

Áhersla er lögð á í hönnun svæðisins að notast við náttúrulegan efnivið 

sem fellur vel að umhverfinu. Sameiginlegt var í þeim athugunum sem 

höfundur gerði um innviði sumarbúða, bæði erlendis og á Íslandi, að 

reynt var að halda í þá náttúru sem fyrir var á svæðinu með því að vinna 

með hana í hönnun sinni og spilla henni sem minnst. Sumarbúðirnar 

Camp Vega eru þó fremstar varðandi það að vinna með náttúrulegan 

efnivið þar sem öll leiktæki og útihúsgögn eru unnin úr viði og falla vel 

að umhverfinu hjá þeim. 

Rannsóknir sýna að náttúruleg leiksvæði hafa jákvæð áhrif á  

hreyfingu og hreyfiþroska meðal barna þar sem þau eru líkamlega 

krefjandi. Náttúrulegar óreglur í jörðu, steinar til að klifra og halda 

jafnvægi á, greinar til að hanga í o.s.frv. gefa börnum tækifæri á að þróa 

grófhreyfingar sínar. Náttúran hefur hvetjandi áhrif til hlutverka- og 

byggingaleikja sem ýtir undir skapandi hugsun og eykur hugmyndaflug. 

Börn sem dvelja í náttúrunni eru í sífellu að taka áhættur og af þeim 

læra þau lífsleikni og sjálfstæði. Náttúrulegt umhverfi hvetur börn til 

hreyfingar, það eykur einbeitingu og dregur úr streitu. 

Hönnunartillagan fyrir sumarbúðirnar Ölver er hugmynd um hvernig 

hægt væri að bæta útisvæði þeirra með góðum tengslum við umhverfið.  

Reynt var eftir besta megni að uppfylla óskir starfsmanna Ölvers um það 

sem þeim finnst þurfa að bæta á svæðinu. Höfundur telur að lykilatriði 

við alla hönnun sé gott samráð við hagsmunaaðila, þar sem hlustað er á 

skoðanir allra sem að málinu koma. Með það í huga er líklegra að sátt 

og samlyndi við bæði menn og náttúru náist í niðurstöðum hönnunar.

Það er von höfundar að hönnunartillagan geti nýst við endurbætur á 

útisvæði sumarbúðanna í Ölveri. 



34

Heimildaskrá 

Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir. (2000, 7. september). Ölver í faðmi 

fjalla. Skessuhorn. Sótt af https://timarit.is/page/7115893#page/

n9/mode/2up

Bowler, D. E., Buyung-Ali, L. M., Knight, T. M. og Pullin, A. S. 

(2010). A systematic review of evidence for the added benefits 

to health of exposure to natural environments. BMC Public 

Health, 10, 1-10. doi:10.1186/1471-2458-10-456

Browning, M. H. E. M. og Rigolon, A. (2019). School green space and 

its impact on academic performance: A systematic literature 

review. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 16(3), 1-22. doi:10.3390/ijerph16030429

Camp Farwell. (e.d.). About. Sótt af https://farwell.com/

Camp Vega. (e.d.). About Camp Vega. Sótt af https://www.campvega.

com/

Chawla, L. (2015). Benefits of Nature Contact for Children. 

Journal of Planning Literature, 30(4), 433–452. doi: 

10.1177/0885412215595441

Cui, W. og Yang, Z. (2022). Association Between Connection to 

Nature and Children’s Happiness in China: Children’s Negative 

Affectivity and Gender as Moderators. Journal of Happiness 

Studies, 23(1), 47–63. doi:10.1007/s10902-021-00386-1

Embætti landlæknis. (2016, 14. október). Enn aukning í ávísunum 

ADHD lyfja á Íslandi. Sótt af https://www.landlaeknir.is/

um-embaettid/frettir/frett/item30130/enn-aukning-i-avisunum-

adhd-lyfja-a-islandi

Faber Taylor, A. og Kuo, F. E. (2009). Children with attention deficits 

concentrate better after walk in the park. Journal of Attention 

Disorders, 12(5), 402–409. doi:10.1177/1087054708323000



35

Fjørtoft, I. (2001). The natural environment as a playground for 

children: The impact of outdoor play activities in pre-primary 

school children. Early Childhood Education Journal, 29(2), 

111–117. doi:10.1023/A:1012576913074

Grahn, P., Mårtensson, F., Lindblad, B., Nilsson, P. og Ekman, A. 
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