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1. TILURÐ VERKEFNIS
Vísað er til óformlegs erindis stjórnar foreldrafélags Lágafellsskóla, þar sem óskað var eftir samtali við
undirritaðan um málefni skólalóðar Lágafellsskóla í Mosfellsbæ.
Niðurstaðan var sú að undirritaður hitti fjóra fulltrúa í stjórn foreldrafélagsins á vettvangi 2. febrúar
2022. Á fundinum var gengið um skólalóðina, núverandi ástand rætt og reifaðar mögulegar
hugmyndir um úrbætur.
Ákveðið var að undirritaður myndi gera stutta samantekt á því hvernig stíga mætti inn í verkefni sem
miðaði að því að bæta gæði skólalóðarinnar.

2. SKIPULAGSLEGT SAMHENGI
Hönnun, mótun og skipulag umhverfis á sér aldrei stað í tómarúmi. Þess vegna er mikilvægt að átta
sig á þróun mála innan hvers svæðis til að sjá hvaða stefnu og markmið var lagt upp með og hvernig
framfylgdin hefur gengið eftir.
Vissulega er það svo að hlutirnir kunna að taka breytingum í takt við nýjar forsendur. Oft eru mjög
góðar og gildar ástæður fyrir þeim breytingum en oft eru ástæðurnar illa ígrundaðar og ákvarðanir
teknar án þess að búið sé að huga að málum með nægjanlega heildrænum hætti. Til að geta lagt mat
á og skilja betur núverandi stöðu innan svæðisins, er gott að líta stuttlega á þá þróun sem hefur átt
sér stað á svæðinu í skipulagslegu tilliti.

2.1 Vestursvæði, þjónustusvæði - deiliskipulag
Þegar rýnt er í fyrirliggjandi skipulagsáætlanir á svæðinu, þær sem finna má á Skipulagsvefsjánni1,
kemur í ljós að skólalóðin sem slík hefur aldrei verið skipulögð nema að því marki að hægt sé að

1

Skipulagsvefsjá: http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=3272. Svo
virðist sem ekki sé tæmandi listi skipulagsgagna í vefsjánni. Því er textinn í bréfinu settur fram með þeim
fyrirvara.

uppfylla kröfur deiliskipulags, s.s. að mörk lóðarinnar eru dregin, bílastæði afmörkuð, byggingarreitir
skilgreindir auk þess sem getið er um leiksvæði.
Deiliskipulag Vestursvæðis, þjónustusvæðis, sem skólalóð Lágafellsskóla er hluti af, var fyrst
samþykkt 24. júní 1998, og frá þeim tíma hafa verið gerðar a.m.k. níu breytingar á skipulaginu.
Upprunalega gerði deiliskipulagstillagan ráð fyrir að aðkoma að svæðinu væri milli skólalóðar og
þjónustusvæðis, þar sem nú eru færanlegar kennslustofur. Skólabyggingin var staðsett í norðurhorni
skólalóðarinnar og gert var ráð fyrir bílastæðum við suðvesturhlið lóðarinnar þannig að hægtvaxandi
stigull myndaðist frá götu/bílaumferð að skólabyggingu (þ.e. gata, bílastæði, leiksvæði og
skólabygging).
Í breytingu á deiliskipulagi dags. 8. desember 1999 er byggingarreit skólans breytt í þá veru að í stað
þess að vera í norðurhorni lóðarinnar, er hann afmarkaður meðfram Baugshlíð. Af þessu leiðir, að
bílastæði sem áttu að vera innan skólalóðarinnar við suðvesturenda skólabyggingarnnar, færast á
núverandi stað. Afleiðingin er sú að sá stigullinn milli götu/bílaumferðar og skólabyggingar riðlast og í
stað hægvaxandi stiguls er hann orðinn mjög brattur, þ.e. bílastæðin eru komin í mjög náin tengsl við
og eru beinlínis „inn á“ leiksvæði skólans.
Í annarri breytingu á deiliskipulagi dags. 8. júní 2004, er verslunar- og þjónustusvæði ásamt
bílastæðum suðvestan við skólalóðina breytt í lóð fyrir íþróttamiðstöð. Aðkomu að svæðinu er breytt
og hún færð á núverandi stað. Miklar breytingar eru gerðar á fyrirkomulagi bílastæða, þannig að þau
eru sett a) milli íþróttamiðstöðvar og leikskóla, og b) norðanaustan við leikskólann Hulduberg. Auk
þess eykst fjöldi bílastæða inn á skólalóð Lágafellsskóla. Með þessi verður til „þykkur“ múr bílastæða
milli Lágafellsskóla og leikskólans.

Deiliskipulag Vestursvæði, þjónustustvæði. Til vinstri er upprunalegt deiliskipulag dags. 24. júní 1998. Til hægr er breyting
á deiliskipulagi 8. júní 2004.

Þessar tvær breytingar á deiliskipulagi gjörbreyttu því jafnvægi sem upprunalega tillagan gerði ráð
fyrir og eru klassík dæmi um hvernig bútasaumur sem þessi verður til þess að heildarsýnin tapast.
Hlutirnir hætta að virka saman og í sumum tilvikum fara að vinna hver á móti öðrum.
Samfara þessu breytingum sem þessum er hætt á að rökrétt flæði og uppbygging göngustígakerfisins
riðlist. Í upphaflegri deiliskipulagstillögu má sjá að rökrétt er að láta göngustíginn frá Hjallahlíð (sjá
gula línu) einfaldlega fylgja út mörkum skólalóðarinnar þegar farið er að íþróttamiðstöðinni. Orsakast
það af því að staðsetning skólabyggingar og bílastæða ramma leiksvæði skólans inn með skýrum
hætti og þrýsta göngustíg út fyrir lóðina. Breytingar á upprunalegri tillögu hafa hins vegar smám
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saman fært áherslupunkta innan skólalóðarinnar til með þeim þætti að sterkur gönguás myndast milli
Hjallahlíðar og íþróttamiðstöðvar gegnum skólalóðina.

Göngutenging um skólalóð. Til vinstri er skissa af flæði gangandi og hjólandi ef uppbygging hefði verið í samræmi við
upprunalegt deiliskipulag. Til hægri er skissa af flæði gangandi og hjólandi miðað við núverandi stöðu.

Hvort gönguás gegnum skólalóðina sé æskilegur eða ekki, skal ekki lagt mat á að svo stöddu en velta
má upp þeirri spurningu hvort gönguásinn hafi „óvart“ myndast vegna áherslubreytinga í skipulagi
frekar en að tilvist hans hafi byggt á ákvörðun skipulagsyfirvalda.

3. NÚVERANDI STAÐA
Á fyrrnefndum fundi með fulltrúum foreldrafélags Lágafellsskóla kom fram óánægja með
fyrirkomulag skólalóðar. Meðal þess sem kom fram, var að skólalóð væri illa afmörkuð, ekki örugg
fyrir alla aldurshópa, erfitt gæti verið að hafa eftirlit með nemendum, einum þeim yngstu. Þá væri
lóðin lítt aðlaðandi og óskipulögð, mikilvæg svæði innan hennar væru illa nýtt, vera nemenda á
ákveðnum svæðum væri jafnvel óheimil, lóðin veitti ekki nemendum nauðsynlegan innblástur, ekki
væri nægjanlegt skjól gegn veðri og í mörgum tilvikum væri hvati til hreyfingar lítill.

4. NÆSTU SKREF – SKAPA SAMSTÖÐU OG SAFNA GÖGNUM
Til að sem bestur árangur náist er mikilvægt að lögð sé áhersla á tvennt í upphafi. Að byggja upp
traustar forsendur og skilning á því hvað samfélagið innan Lágafellsskóla vill í þessum efnum. Það er
því mikilvægt að skapa samstöðu og áhuga meðal ólíkra hópa, sem og þá tilfinningu meðal fólks að
það hafi rödd. Samfara er kerfisbundin gagnaöflun mikilvæg svo ná megi utan um hvað fólki finnst og
skoða með hvaða hætti lóðin er notuð, því rannsóknir í sálfræði sýna að viðhorf og hegðun haldast
ekki “alltaf” í hendur.
Gagnaöflun væri þá með eftirfarandi hætti:
1. Áhorfskannanir: Fylgst er með hvernig nemendur og aðrir nota svæðið án þess að gripið sé
inn í atburðarrásina.
2. Spurningakannanir/samtöl: Lögð er spurningakönnun fyrir og/eða rætt við hagaðila.
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Niðurstöður gagnasöfnunar yrðu fléttaðar saman við þá þekkingu sem skapast hefur um sálfræðilega
endurheimt og endurheimtandi umhverfi (sjá kafla 5).

5. SÁLFRÆÐILEG ENDURHEIMT SEM ÚTGANGSPUNKTUR
Þungamiðjan í hinum sálfræðilega útgangspunkti væri að vinna með hugtakið sálfræðileg endurheimt
(e. psychological restoration) sem í sem einföldustu máli fjallar að það ferli að endurnýja „batteríin“ í
dagsins önn. Rannsóknir í sálfræði hafa sýnt fram á mikilvægi sálfræðilegrar endurheimtar fyrir
andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði fólks á öllum aldri. Þá hefur verið sýnt fram á að
endurheimtandi umhverfi, þ.e. umhverfi sem heimilar og ýtir undir ferli endurheimtar, er
heilsubætandi og geta mikil lífsgæði falist í aðgengi að slíku umhverfi. Þar sem skólalóð er stór hluti af
hversdagslegu lífi barna og unglinga er mikilvægt að hugað sé vel að því hvernig umhverfi hennar
getur stuðlað að ferli endurheimtar. Þá er einnig mikilvægt að umhverfi skóla jafnt utandyra sem
innanhúss, sé með þeim hætti að það ýti undir endurheimt meðal starfsfólks með markvissum og
skjótum hætti.
Ljóst er að verkefni sem þetta er frumkvöðlaverkefni á Íslandi. En rétt er að geta þess að fyrir
nokkrum árum vann undirritaður með Mosfellsbæ að verkefninu Raddir barna sem einmitt fjallaði
um hugmyndir barna um góðan skóla. Skilaði verkefnið áhugaverðum niðurstöðum, sem m.a. voru
kynntar á opnum fundi í Varmárskóla í byrjun árs 2014 sem og í greinargerð sem fylgdi verkefninu
(greinargerðin fylgir einnig þessu erindi).

Með góðri kveðju,

Páll Jakob Líndal
dr. í umhverfissálfræði
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Hugmyndir barna um góðan skóla

Raddir barna, samantekt
Mosfellsbær
3/25/2014
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Skoðanir og viðhorf barna og ungmenna
Hlustað var eftir skoðunum og viðhorfi 2ja til 18 ára barna og ungmenna í leik- og grunnskólum
Mosfellsbæjar við gerð þarfagreiningar í tengslum við hönnunar á nýju skólahúsnæði.
Í lögum um leik- og grunnskóla frá 2008 er kveðið á um að taka beri tillit til þarfa og stöðu
nemenda og stuðla að alhliða þroska og velferð. Jafnframt er áhersla á að rækta beri hæfileika barna til
tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi, meðal annars, að styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund,
öryggi og hæfni til mannlegra samskipta. Í aðalnámskrám leik- og grunnskóla sem kom út 2011 er enn
frekar lögð áhersla á jafnrétti og lýðræði og virðingu fyrir manngildi og heilbrigði barna og ungmenna.
Skólum ber að rækta lýðræðisleg viðhorf hjá nemendum og aðstoða þá við að móta og koma á framfæri
skoðunum sínum ásamt því að þróa með færni í að móta samfélagið. Jafnframt má nefna að börn eiga
rétt á því að tjá skoðanir sínar og hafa áhrif á eigið umhverfi skv. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Kjarni Skólastefnu Mosfellsbæjar er að setja einstaklinginn í öndvegi. Skólastarf á að taka mið af
þörfum hans, félagslegum aðstæðum og umhverfi. Þannig er litið á hvern og einn bæði sem félagsveru
og einstakling með sérstakar og einstakar þarfir.
Hlutverk sveitarfélagsins er að gera uppvaxtarskilyrði barna og ungmenna þannig úr garði að þau fái
tækifæri til að vera þátttakendur í ákvarðanatöku og fái sem best nýtt styrkleika sína.
Í samræmi við lögin og aðalnámskránna og Skólastefnu hefur Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar
safnað saman hugmyndum og viðhorfum barna og ungmenna, um hvað prýði góðan skóla, undanfarin
ár, fyrst í tengslum við gerð skólastefnu Mosfellsbæjar sem lauk vorið 2010 og aftur í tengslum við
væntanlega hönnun á nýju skólahúsnæði, vorið 2014. Öflun gagnanna var öllu viðameiri í fyrra skiptið og
nú í vetur hafa þau verið til skoðunar ásamt því að afla nýrra gagna. Í fyrra skiptið voru öll börn á
aldrinum 2ja – 16 ára spurð um sín viðhorf um góðan skóla í öllum leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar. Í
síðara skiptið, veturinn 2013-14, var umfagnið minna. Hlustað var á viðhorf leikskólabarna í Reykjakoti
og Lágafellsdeild, á börn á aldrinum 6 – 9 ára í Krikaskóla, á börn á aldrinum 10 - 12 ára í Lágafellsskóla
og á börn 13 - 16 ára í Varmárskóla. Í ljós kom að viðhorfin eru að mestu leyti þau sömu og hjá börnum
og ungmennum þremur árum áður. Það gefur okkur þá vitneskju að eldri gögnin eru gild gögn núna og
hægt að taka mið af þeim.
Sú sannfæring var höfð að leiðarljósi að börn á öllum aldri eru fær um að segja álit sitt á skólaumhverfi
sínu og námi. Að þau hafi sjónarmið sem beri að taka alvarlega og að þau búi yfir þekkingu sem best sé
að nálgast hjá þeim sjálfum, enda hafa rannsóknir sýnt fram á það1.
Mismunandi leiðir hafa verið farnar til að fá fram viðhorf og sjónarmiðin barnanna og ungmennanna
enda aldur og þroski mismunandi og því ólík geta til að tjá sig. Sú aðferð sem notuð var til að fá börn á
aldrinum 2ja til 9 ára til að tjá skoðanir sínar og fá fram hugmyndir þeirra er svokölluð Mósaík-leið.
Í henni er gengið út frá 6 eftirfarandi þáttum2:
1

Sjónarmið barna og lýðræði í leikskólastarfi.
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1. Viðurkennt er að börn hafi “hundrað mál” og því eru notaðar fjölbreyttar aðferðir við að fá fram
viðhorf. Lögð er áhersla á að nota þær aðferðir sem henta börnunum best.
2. Litið er á börn sem virka þátttakendur og endurskapendur þekkingar og sérfræðinga í eigin lífi.
Með því að viðurkenna hæfileika barna geta hinir fullorðnu ígrundað þeirra eigin takmarkaðan
skilning á lífi barna. Lögð er áhersla á að hlusta á börn fremur en að gera ráð fyrir að viðhorf
þeirra séu fyrirfram þekkt.
3. Leiðin felur í sér að börn, starfsfólk og foreldrar skiptast á skoðunum.
4. Leiðin er sveigjanleg og gert er ráð fyrri að hægt sé að nota hana á ólíkum stöðum og við ólíkar
aðstæður, í ólíkum skólum.
5. Gengið er út frá reynslu barnanna í stað þeirrar þekkingar sem aflað er.
6. Lögð er áhersla á að bæði sé hægt að nota leiðina sem matstæki og jafnfram að hún sé felld inn í
daglegt starf skólans.
Til að heyra viðhorf 2ja til 9 ára barna var aðallega stuðst við þrjár aðferðir:
 Í fyrsta lagi voru gerðar atferlisathuganir á börnunum þar sem fylgst var með þeim í leik og vali
og reynt að rýna í hvað þeim þótti eftirsóknarvert að leika og sýsla með.
 Í öðru lagi voru samræður við börnin og umræðuhópar. Börnunum var skipt í litla hópa, færri í
hóp eftir því sem börnin voru yngri, og rætt um skólann. Leitast var við að ræða við börnin um
atriði sem þeim voru nálægust, s.s. hvers vegna eru börn í skóla, hvað er áhugaverðast í
skólanum, hvað skiptir máli í skólanum, hvað vildu þau kunna og vita og hvernig á börnum að
líða í skólanum?
 Í þriðja lagi voru myndavélar notaðar til að fanga það sem börnunum fannst áhugaverðast.
Börnunum var skipt upp í litla hópa og þau fengu myndavélar til að taka myndir af því sem þeim
fannst áhugaverðast og skemmtilegast í skólanum. Það gat verið einhver tiltekinn staður, vinir
eða einhver verkefni.

...Í skólanum eiga að vera dýr...og hann á að vera skrautlegur (raddir leikskólabarna 2010 og 2013)
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Þátttaka og áhrif hagsmunaaðila á hönnun skólabygginga og skólastefnu. Skýrsla unnin af RannUng fyrir
Mosfellsbæ sept. 2008
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Til að fá fram hugmyndir 10-12 ára barna þá var þeim:




boðið að taka þátt í Skólaþingi þegar verið var að móta skólastefnuna í sérstökum nemendahóp.
Áður var þó búið að vinna með þeim í umræðuhópum í skólunum. Unnið var út frá svipuðu
umræðuefni og með yngri börnin þ.e. hvað er áhugaverðast í skólanum, hvað viltu læra og hvað
viltu kunna þegar þú verður stór. Einnig var spurt um líðan nemenda, “Hvernig á barni að líða í
skólanum”
Rætt við þau í lífsleiknitíma og þau unnu saman niðurstöður í hópum.

Til að fá fram hugmyndir 13-18 ára barna:
 Boðið að vera almennir þátttakendur á skólaþingi og að taka þátt í umræðum um hvernig góður
skóli ætti að vera.
 Áður en skólaþingið var haldið var búið að ræða við þau í hópum í skólanum um hvernig góður
skóli ætti að vera, svona til að kveikja áhuga þeirra fyrir þátttöku í skóaþinginu.
 Jafnframt var farið á fund með ungmennaráði Mosfellsbæjar og ræddar hugmyndir um hvað
einkenni góðan skóla.

Við viljum líka kenna, ekki bara kennarinn
(raddir 10-12 ára nemenda 2010)
Eldri nemendur að lesa fyrir leikskólabörn
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Ávinningur af því að hlusta eftir skoðunum barna getur nýst til árangursríkara skólastarfs og ekki síður
leitt til glaðari og áhugasamari nemenda. Ekki svo að skilja að börn almennt séu ekki áhugasöm og glöð
því það eru þau í eðli sínu. Við, sem samfélag, þurfum á því að halda í dag, þegar þróun, breytingar og
framfarir eru bæði miklar og hraðar, að virkja skapandi hugsun og hugarafl allra sem að málum koma.
Rétt er að hafa í huga að skólar Mosfellsbæjar eiga að vera „umgjörð uppvaxtar yngstu bæjarbúanna,
skjól og öryggi, veita menntun og efla þroska, sköpun og lífsgæði einstaklinganna“3. Að þessu vinna
skólarnir bæði á grundvelli sérstöðu Mosfellsbæjar og í samræmi við lög og reglugerðir.

Áhrif umhverfis á heilsu og vellíðan
Umhverfissálfræði er tiltölulega ung og hratt vaxandi grein innan sálfræðinnar, sem fjallar um
samspil fólks og umhverfis. Innan umhverfissálfræði er litið svo á að til að skilja megi atferli og
sálfræðilega ferla sé nauðsynlegt að taka umhverfisaðstæður með í reikninginn. Þessu samkvæmt má því
setja viðfangsefni umhverfissálfræðinnar upp á þrjá ása; einkenni einstaklinga/hópa, sálfræðilegir ferlar
og umhverfisaðstæður4. Eins og nærri má geta tekur samspil fólks og umhverfis á sig fjölbreyttar
myndir. Ef horft er til aðlögunarhæfni fólks gagnvart umhverfi sínu og til þeirrar staðreyndar að
mannkyninu fjölgar ört, má almennt segja að þetta samspil sé fólki fremur hliðhollt. Aðlögun að
umhverfinu er þó ekki fyrir fyrirhafnarlaus og oft krefjast aðstæður í umhverfinu meiri aðlögunarhæfni
en fólk er fært um að sýna og kann slíkt ójafnvægi að leiða til streitu.
Í nútímasamfélagi gætir sífellt meira ójafnvægis milli krafna umhverfisins og hæfni fólks til að
takast á við þær. Þannig hafa niðurstöður rannsóknar bandaríska sálfræðingafélagsins (APA) sýnt að
flestir þar í landi telja sig glíma við streitu á bilinu hóflega mikil streita yfir í mikil streita. Þá hafa
niðurstöður einnig sýnt að tæplega helmingur taldi sig upplifa sífellt aukna streitu5. Sambærilegar
niðurstöður hafa komið fram hérlendis6. Niðurstöður hafa einnig sýnt að streita hefur sín áhrif á börn. Í
rannsókn APA sögðust meira en 85% barna að streita foreldra hefði neikvæð áhrif á sig og nærri
þriðjungur þeirra taldi sig upplifa streitu á háu stigi, þ.e. finna fyrir einkennum á borð við höfuðverk,
magaverk og vandamál tengd svefni2. Í könnun umboðsmanns barna árið 2003 á streitu í lífi
grunnskólabarna kom fram að 15% nemenda á aldrinum 10 – 12 ára sögðust finna oft fyrir streitu í
skólanum en 65% aðspurðra sögðust stundum finna fyrir streitu. Helsta birtingarmynd streitunnar var
þreyta, svefnerfiðleikar, höfuðverkur og pirringur og helstu streituvaldarnir of stutt hlé milli
kennslustunda, hávaði, slæmt loft og of mikið álag7.
Á síðustu áratugum hafa augu fólks opnast fyrir neikvæðum áhrifum streitu. Bandaríska
sálfræðingafélagið telur að sterkar líkur séu á að streita verði meiriháttar lýðheilsuvandamál2 og
3

Úr skólastefnu Mosfellsbæjar.
Gifford, R. (2007). Environmental Psychology: Principles and Practice (4. útg.). WA, US: Optimal books.
5
American Psychological Association (2010). Stress in America Findings. Sótt 14. júlí 2012 af
http://www.apa.org/news/press/releases/stress/2010/national-report.pdf
6
Hauksdóttir, A., McClure, C., Jonsson, S. H., Ólafsson, Ö. og Valdimarsdóttir, U. A. (2013). Increased stress among
women following an economic collapse—a prospective cohort study. American Journal of Epidemiology, 177, 979988.
7
Streita í lífi grunnskólabarna á Íslandi 2003. Viðhorf ráðgjafarbekkja umboðsmanns barna og fulltrúa í
nemendaráðum grunnskólanna. Umboðsmaður barna, desember 2003.
4
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Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin spáir því að geðraskanir og hjarta- og æðasjúkdómar, sem rekja megi til
of mikils álags og streitu, verði helsta orsök vanheilsu í heiminum árið 20208. Þessi þróun hefur beint
augum margra vísindamanna innan umhverfissálfræði að því hvaða þættir í umhverfinu leika hér
hlutverk og hvernig megi snúa hlutum til betri vegar. Það hefur leitt til aukins áhuga á rannsóknum á
sviði streitulosunar og „sálfræðilegrar endurheimtar“9 á undanförnum áratugum. Hugtakið „sálfræðileg
endurheimt“ er regnhlífarhugtak sem vísar til fjölmarga andlegra, hugrænna og líkamlegra ferla sem
miða að því að endurheimta þá getu eða hæfni sem tapast þegar kröfum hversdagsins er mætt10.
Rannsóknir hafa með skýrum hætti sýnt fram á mikilvægi þess að fólk á öllum aldri fái, með reglulegu
millibili, tækifæri til endurheimtar en skortur á endurheimt kann að hafa í för með sér margvísleg
neikvæð áhrif11. Algeng einkenni skorts á endurheimt er pirringur, kvíði, minni afköst, lakari
frammistaða, hægari líkamleg viðbrögð og lakari hæfni til félagslegra samskipta sem geta, en sé þörf um
endurheimt ekki sinnt yfir lengri tíma getur það leitt til alvarlegra heilsufarsvandamála.
Vegna mikilvægis endurheimtar til að auka aðlögunarhæfni fólks og bæta heilsu, þá hefur
rannsóknum á „endurheimtandi umhverfi“ fjölgað gífurlega á síðustu árum en í slíkum rannsóknum er
horft til þess hvers konar umhverfi og hvaða þættir í umhverfinu helst ýta undir ferli endurheimtar. Séu
meginniðurstöður þessara rannsókna teknar saman kemur fram að náttúran styður með mjög virkum
hætti við streitulosun og ferli endurheimtar. Þannig hafa rannsóknir til dæmis sýnt fram á margvísleg
jákvæð áhrif náttúrunnar á andlega, hugræna og líkamlega hæfni, s.s. með því að tengsl við náttúru
dragi úr kvíða og reiði, auki jákvæðar tilfinningar, bæti einbeitingu, auki afköst, dragi úr vöðvaspennu og
framleiðslu streituhormóna og lækki blóðþrýsting12, 13, 14, 15.
Í rannsóknum á endurheimtandi umhverfi hefur manngert eða byggt umhverfi einnig verið
skoðað. Almennt má segja að niðurstöður sýni lakari hæfni byggðs umhverfis en náttúru til að ýta undir
ferli endurheimtar8, 11. Að því sögðu, verður þó að árétta að fjölbreytni byggðs umhverfis er gífurlega
mikil og mikilvægt að setja ekki alla flokka þess undir sama hatt. Þetta sjónarmið hafa rannsóknir stutt
en í þeim hefur komið fram að ólíkt umhverfi, þ.e. ólík hönnun og ólíkt skipulag, styður við endurheimt
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Grahn, P. og Stigsdotter, U. (2010). The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and
stress restoration. Landscape and Urban Planning, 94, 264–275.
9
Hér eftir verður hugtakið endurheimt notað í stað sálfræðilegrar endurheimtar.
10
Hartig, T. (2004). Restorative environments. Í C. Spielberger (ritstj.), Encyclopediaof applied psychology (3. bindi,
bls. 273-279). San Diego: Academic Press.
11
Hartig, T. (2007). Three steps to understanding restorative environments as health resources. Í C. Ward
Thompson og P.Travlou (ritstj.), Open space: People space (bls. 163-179). London: Taylor & Francis.
12
Hartig, T., Evans, G.W., Jamner, L.D., Davis, D.S. og Gärling, T. (2003). Tracking restoration in natural and urban
ﬁeld settings. Journal of Environmental Psychology, 23, 109–123.
13
Hartig, T., Mang, M. og Evans, G.W. (1991). Restorative effects of natural environment experiences. Environment
and Behavior, 23, 3-26.
14
Johansson, M., Hartig, T. og Staats, H. (2011). Psychological benefits of walking: Moderation by company and
outdoor Environment. Applied Psychology: Health and Well-being, 3, 261-280.
15
Ulrich, R., Simons, R.F., Losito, B.D., Fiorito, E., Miles, M.A., og Zelson, M. (1991). Stress recovery during exposure
to natural and urban environments. Journal of Environmental Psychology, 11, 201-230.
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með ólíkum hætti16, 17. Þá hefur einnig verið sýnt fram á jákvæð áhrif náttúrulegra áreita í byggðu
umhverfi, bæði innandyra18, 19 sem utan20, 21.

Raddir barna – niðurstöður og greining
Eins og fram kemur í könnun umboðsmanns barna frá árinu 2003 segjast 80% nemenda
stundum eða oft upplifa streitu á skólatíma. Lausnir nemenda til að losa um streitu miðuðust að stórum
hluta að því að skapa tækifæri til endurheimtar, s.s. með því að lengja frímínútur, að meiri ró væri matsal
og kennslustofu og tækifæri til hreyfingar væru aukin22. Þegar niðurstöður verkefnisins Raddir barna eru
skoðaðar má sjá kröftugan samslátt í óskum nemenda um aukin tækifæri til endurheimtar. Nemendur
óska eftir auknum tækifærum til samskipta við náttúru og náttúruleg áreiti og aukinni hreyfingu, lengri
frímínútur, góðum kennslustofum og fjölbreyttara umhverfi sem getur stutt við ólíkar þarfir og langanir.

Samskipti við náttúru og náttúruleg áreiti
Náttúran styður vel við ferli endurheimtar eins og áður hefur komið fram og almennt má segja
að undir álagi aukist löngun fólks til samskipta við náttúru23. Þessi löngun kemur mjög skýrt fram í
svörum nemenda á öllum aldri. Jákvæð áhrif náttúrulegs umhverfis eru fjölþætt og til að skýra þau
jákvæðu áhrif er hægt að líta til kenningarinnar um endurheimta athygli (Attention restoration theory ART24, 25). Kenningin gerir ráð fyrir að fólk þurfi í dagsins önn að beina athygli sinni að skyldum og kröfum
umhverfisins til að geta þrifist í nútímasamfélagi. Slíkt einbeiting krefst fyrirhafnar og orku, og
athyglisþreyta tekur að seytla inn. Eftir því sem tíminn líður eykst þreytan sem getur haft í för með sér
margvísleg vandamál, s.s. minni vinnuafköst, auknar líkur á óæskilegri hegðun og aukinn pirringur/reiði.
Kenningin gerir ráð fyrir því að sporna megi við þreytunni og upplifa endurheimt með því að fara í
aðstæður þar sem ósjálfráð athygli fólks er fönguð af áhugaverðum áreitum, ferlum eða viðburðum
16

Hidalgo, M. C., Berto, R., Galindo, M. P., & Getrevi, A. (2006). Identifying attractive and unattractive urban
places: categories, restorativeness and aesthetic attributes. Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 7, 115133.
17
Lindal, P. J. & Hartig, T. (2013). Architectural variation, building height, and the restorative quality of urban
residential streetscapes. Journal of Environmental Psychology, 33, 26–36.
18
Bringslimark, T., Hartig, T., & Patil, G. G. (2009). The psychological benefits of indoor plants: A critical review of
the experimental literature. Journal of Environmental Psychology, 29, 422-433.
19
Windhager, S., Atzwanger, K., Bookstein, F. L., og Katrin Schaefer (2011). Fish in a mall aquarium—An ethological
investigation of biophilia. Landscape and Urban Planning, 99, 23-30.
20
Groenewegen, P. P., van den Berg, A. E., Maas, J., Verheij, R. A., & de Vries, S. (2012). Is a green residential
environment better for health? If so, why? Annals of the Association of American Geographers, 102, 996-1003.
21
van den Berg A. E., Maas, J., Verheij, R. A., & Groenewegen, P. P. (2010). Green space as a buffer between
stressful life events and health. Social Science and Medicine, 70, 1203-1210.
22
Streita í lífi grunnskólabarna á Íslandi 2003. Viðhorf ráðgjafarbekkja umboðsmanns barna og fulltrúa í
nemendaráðum grunnskólanna. Umboðsmaður barna, desember 2003.
23
Staats, H., Kieviet, A., & Hartig, T. (2003). Where to recover from attentional fatigue: An expectancy-value
analysis of environmental preference. Journal of Environmental Psychology, 23, 147-157.
24
Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. New York: Cambridge
University Press.
25
Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental
Psychology, 15, 169-182.
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(fascination), ýtt er undir tilfinningu um fjarveru frá skyldum og kröfum hversdagsins (being away),
sterka og samhangandi heild er fyrir hendi (extent) og þörfum og væntingum fólks er mætt
(compatibility).
Náttúran býður upp á óþrjótandi fjöldi áreita og ferla sem fanga augun fyrirhafnarlaust. Má þar
nefna gróður, dýralíf, rennandi vatn, skýjafar eða samspil ljóss og skugga. Náttúran gefur einnig tækifæri
á fjarveru frá hinum hefðbunda lærdómi sem fer fram í skólastofum, gefur tilfinningu um að nemendur
séu kominn í annan heim, þar sem hægt er að gera og upplifa marga spennandi og áhugaverða hluti.
Þessi upplifun gefur þeim kerfum sem standa að baki einbeitingu og athygli frið til að vinna upp tapaða
orku og um leið gefur það einstaklingum tækifæri að endurheimta getu sína og hæfni, jafnt andlega,
hugræna, líkamlega og félagslega.

Græn svæði og náttúruleg áreiti í byggðu umhverfi
Allt frá upphafi borgmenningar hefur fólk sóst eftir samskiptum við náttúru og vart má finna
borgir eða bæi sem ekki hafa tengingar við náttúru í einhverjum mæli, s.s. græn svæði eða gróður við
götur eða í görðum26. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á jákvæð áhrif grænna svæða fyrir heilsu og
virkni þéttbýlisíbúa á öllum aldri27, 28 og náttúruleg áreiti á borð við tré, runna, blóm og vatn hafa einnig
sannað gildi sitt að þessu leyti. Og eftir því sem fjölbreytileiki og hlutfall náttúrulegra áreita eykst í hinu
byggða umhverfi því meiri líkur eru á endurheimt29. Þegar sérstaklega er horft til barna kemur í ljós að
dvöl þeirra á grænum svæðum og samskipti við náttúruleg áreiti hafa í för með sér margvísleg jákvæð
líkamleg, andleg og tilfinningleg áhrif, svo sem minni ýgi og streitu, aukna sköpunargáfu og bætt
félagsleg samskipti. Þá hefur einnig komið fram að dvöl á
grænum svæðum dregur úr hegðunarvandamálum barna
með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD) og eykur einbeitingu
þeirra30, 31.

...fleiri fótboltavelli, oftar í útikennslu, láta skólann verða
stærri (raddir grunnskólanemenda 2010)
26

Ståhle, A. (2008). Compact sprawl: Exploring public open space and contradictions in urban density (doctoral
dissertation). Stockholm: Department of Architecture and the Built Environment, Swedish Royal Institute of
Technology.
27
Groenewegen, P. P., van den Berg, A. E., Maas, J., Verheij, R. A., & de Vries, S. (2012). Is a green residential
environment better for health? If so, why? Annals of the Association of American Geographers, 102, 996-1003.
28
Burton, E. (2011). The importance of the built urban environment to children’s well-being: What do we know?
Grein kynnt á ráðstefnunni Cities, People & Well-being, Hong Kong, 16.-17. nóvember 2011.
29
Nordh, H., Hartig, T., Hagerhall, C. M., & Fry, G. (2009). Components of small urban parks that predict the
possibility for restoration.Urban Forestry & Urban Greening, 8, 225-235.
30
Taylor, A. F., & Kuo, F. E. (2009). Children with attention deficits concentrate better after walk in the park.
Journal of Attention Disorders, 12, 402-409.
31
Taylor, A. F., Kuo, F. E. & Sullivan, W. C. (2001). Coping with ADD. The surprising connection to green play
settings. Environment and Behavior, 33, 54-77.
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Viðhorf grunnskólanemenda til grænna svæða á skólalóðum eru breytileg eftir aldri. Í mörgum tilfellum
finnst eldri nemendum græn svæði lítt aðlaðandi, telja þau ljót og sóðaleg, auk þess sem oft skorti þar
aðstöðu til félagslegra samskipta. Á móti vilja eldri nemendur að náttúruleg áreiti, s.s. runnar og blóm,
sem og bekkir, séu á þeim stöðum sem félagsleg samskipti fara fram, s.s. nærri byggingum32 .
Endurheimtandi áhrif náttúru, grænna svæða og náttúrulegra áreita fást þó ekki einungis með beinum
og virkum samskiptum fólks við umhverfi sitt heldur geta þau einnig komið fram í óbeinum og óvirkum
samskiptum, t.d. þegar horft er út um glugga33. Þannig getur útsýni haft sitt að segja, þegar kemur að því
að njóta jákvæðra áhrifa umhverfisins.
Frá örófi alda hefur fólk leitast eftir að skapa tengingu við náttúru innandyra. Ritaðar heimildir
má finna um plöntur innandyra á tímum Egypta og í rústum Pompeii hafa einnig fundist merki um slíkt34.
Þessa sterku tilhneigingu má væntanlega skýra í ljósi jákvæðra áhrifa slíkra áreita innandyra35. Ennfremur
hafa áhrif annarra náttúrulegra áreita s.s. vatns, verið könnuð36 og á allra síðustu árum hafa sjónir
rannsakenda beinst að mögulegum áhrifum dýralífs, s.s. í fiskabúrum37. Í báðum tilfellum hafa
niðurstöður sýnt jákvæð áhrif.
Á móti þessum jákvæðum áhrifum grænna svæða og náttúrulegra áreita, kann uppbygging,
umhirða og viðhald sem slíku fylgir að auka kostnaður sem getur aftur reynst hamlandi. Jansson og
félagar38 rannsökuðu áhrif þess þegar hluta skólalóðar var breytt úr „gráu svæði“ í „grænt svæði“ með
aðkomu og íhlutun nemenda við hönnun og gerð svæðisins sem og innsetningu náttúrulegra áreita á
skólalóðinni. Þá voru nemendur virkjaðir til þátttöku í umhirðu og viðhaldi svæðisins og þeirra áreita sem
þar var að finna. Niðurstöður sýndu að almennt voru nemendur jákvæðir gagnvart aukinni tengingu við
náttúruna og umhirðu á grænu svæði og gróðri en viðhorf þeirra til verkefnisins og umhverfisþátta var
þó háð þátttöku eða þekkingu þeirra í verkefninu. Koma þessar niðurstöður heim og saman við
niðurstöður fyrri rannsóknir sem sýna að þátttaka nemenda í umhirðu og viðhaldi skólalóðar getur haft
jákvæð áhrif í för með sér s.s. aukið stolt, sjálfsöryggi og ábyrgðarkennd, sem getur leitt til jákvæðra
félagslegra samskipta og minnkandi skemmdarverka39 (má í því samhengi nefna veggjakrot sem nú er
vaxandi vandamál víða). Jafnframt sýna niðurstöðurnar fram á mikilvægi þess að nemendur á öllum
32

Mårtensson, F., Jansson, M., Johansson, M., Raustorp, A., Kylin, M. & Boldemann, C. (2014). The role of greenery
for physical activity play at school grounds. Urban Forestry & Urban Greenery, 13, (í prentun).
33
Hartig, T., Evans, G. W., Jamner, L. D., Davis, D. S., & Gärling, T. (2003). Tracking restoration in natural and urban
field settings. Journal of Environmental Psychology, 23, 109-123.
34
Manaker, G. H. (1996). Interior plantscapes: Installation, maintenance, and management (3. útg.). Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
35
Han, K-T. (2009). Influence of limitedly visible leafy indoor plants on psychology, behavior, and health of students
at junior high school in Taiwan. Environment and Behavior, 41, 658-692.
36
White, M., Smith, A., Humphryes, K., Pahl, S., Snelling, D. & Depledge, M. (2010). Blue space: The importance of
water for preference, affect and restorativeness ratings of natural and built scenes. Journal of Environmental
Psychology, 30, 482-493.
37
Cracknell, D. L., Depledge, M., White, M. & Pahl, S. (2012). The restorative potential of sub-aquatic biodiversity.
Kynnt á ráðstefnunni Human Experience in the Natural and Built Environment: Implications for Research Policy &
Practice (IAPS 22 Conference) Glasgow, 24. – 29. júní.
38
Jansson, M., Gunnarsson, A., Mårtensson, F. & Anderson, S. (í prentun). Children's perspectives on vegetation
establishment: Implications for school ground greening. Urban Forestry & Urban Greening.
dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2013.09.003
39
Moore, R. H. & Wong, H. H. (1997). Natural learning: The life history of an environmental schoolyard. Berkely:
MIG Communcations.
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skólastigum komi að borðinu þegar unnið er að hönnun, gerð og viðhaldi skólalóða ef skapa á jákvætt
viðmót og umhyggju gagnvart grænum svæðum og náttúrulegum áreitum.

Fjölbreytilegt umhverfi
Tækifæri til hreyfingar
Í niðurstöðum verkefnisins Raddir barna kemur fram að nemendur óska eftir auknum
tækifærum til hreyfingar, bæði úti í náttúrunni en einnig að skólalóðin og umhverfi innandyra bjóði upp
á slíkt. Óþarfi er að fjölyrða um mikilvægi hreyfingar fyrir börn og unglinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á
að gæði og hönnun umhverfis spilar stóran þátt í hreyfingu og líkamlegri virkni barna og getur því ýtt
undir andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði allt frá unga aldri40. Þar sem náttúra og græn svæði eru
mun fjölbreytilegri og sveigjanlegri en útisvæði, sem skorta rými, landslag, gróður og ólíkt undirlag, gefa
þau aukin tækifæri til líkamlegrar virkni, aukins hreyfiþroska, frjórri sköpunargáfu og aukins öryggis við
ákvarðanatöku41. Ennfremur hafa rannsóknir sýnt fram á samvirkni milli umhverfis og hreyfingar með
tilliti til endurheimtar, þannig að jákvæð áhrif hreyfingar eru líklegri til að aukast fari hún fram í náttúru
eða á grænum svæðum í samanburði við manngert umhverfi úr ónáttúrulegum efnum, s.s. steypu eða
malbiki42, 43.
Nýlegt dæmi úr Mosfellsbæ endurspeglar ofangreind áhrif vel og þá einmitt í tengslum við
náttúruupplifun en í febrúar 2014 þurfti húsnæði leikskólans á Hlaðhömrum að gangast undir viðgerðir.
Af þeim sökum þurftu 4 og 5 ára nemendur skólans að dvelja í Brúarlandi. Nærsvæði Brúarlands er
hinsvegar ekki heppilegt leiksvæði fyrir börn; þar er engin girðing, nálægð við Vesturlandsveg mikil,
svæðið of lítið og mestur hluti þess bílastæði, og því þurfti að skipuleggja útivist nemenda með öðrum
hætti en almennt er gert. Hver útistund hófst því með gönguferð á heppilegt leiksvæði. Gönguferðirnar
voru mislangar og oft nokkuð í lengra lagi, en fólu í sér náttúruupplifun enda náttúran allt um lykjandi og
stutt milli fjalls og fjöru í Mosfellsbæ. Leiksvæðin voru í flestum tilfellum náttúruleg svæði, þ.e. skógur,
tún, hólar og hæðir auk þess sem farið var á íþróttavöllinn við
Varmársvæðið. Svæðin voru mun stærri en börnin voru vön og
gafst þeim því mikið svigrúm til að kanna umhverfið, njóta
náttúrunnar og taka spretti í víðáttunni.

...við viljum læra að bjarga okkur í náttúrunni
(raddir 10 – 12 ára grunnskólanemenda 2010)
40

Boldeman, C., Blennow, M., Dal, H., Mårtensson, F., Raustorp, A., Yuen, K., & Wester, U. (2006). Impact of
preschool environment upon children's physical activity and sun exposure. Preventive Medicine, 42, 301–308
41
Fjortoft, 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, 111-117.
42
Johansson, M., Hartig, T., & Staats, H. (2011). Psychological benefits of walking: Moderation by company and
outdoor environment. Applied Psychology: Health and Well-being, 3, 261-280.
43
Hartig, T., Evans, G. W., Jamner, L. D., Davis, D. S., & Gärling, T. (2003). Tracking restoration in natural and urban
field settings. Journal of Environmental Psychology, 23, 109-123.
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Í upphafi reyndust göngurnar börnunum nokkur áskorun en fljótlega fór starfsfólk að taka eftir
jákvæðum áhrifum þeirra og leiksins. Börnin urðu sterkari, úthaldsbetri og duglegri til gangs en einnig
skynjaði starfsfólk aukna gleði, ánægju, frelsistilfinningu og matarlyst meðal þeirra. Þá fann starfsfólkið
sjálft fyrir aukinni ánægju og vellíðan þegar á leið tímabilið44.
Í verkefninu Raddir barna hafa nemendur á aldrinum 10 – 12 ára mestan áhuga á veru í náttúrunni og að
takast á við örgandi verkefni í slíku umhverfi. Þær niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður
rannsókna sem sýna að um 75% grunnskólabarna á aldrinum 10 – 12 ára stunda daglega hreyfingu en
eftir þann aldur dregur mjög úr líkamlegri virkni45. Þá sýna niðurstöður einnig að notkunarmynstur á
grænum svæðum skólalóða er háð aldri nemenda, þar sem nemendur allt að 11 ára aldri nota svæðin
meira til líkamlegrar virkni en eldri nemendur, sem aftur nota þau heldur til félagslegra samskipta.
Minnkandi þörf eða áhugi á líkamlegri hreyfingu kemur berlega í ljós í óskum nemenda 13 – 18 ára í
verkefninu Raddir barna um að íþróttahús og sundlaug séu nærri skólahúsnæði.
Í þessu samhengi má geta þess að rannsóknir hafa sýnt að 300 – 500 metrar sé sú vegalengd sem fólk
öllu jafna er tilbúið ferðast fótgangandi milli upphafsstaðar og áfangastaðar46. Séu vegalengdir lengri
þarf að leggja sérstaka áherslu á að leiðin sé áhugaverð og aðlaðandi.
Þrátt fyrir að rannsóknir sýni jákvæð áhrif náttúru og grænna svæða skal ekki dregið úr mikilvægi
leiksvæða án náttúrulegra áreita en niðurstöður sýna að sterk tengsl milli hreyfingar og framboðs á
svæðum innan skólalóðar þar sem stunda má leiki með og án bolta47.

...fjölbreytta kennsluhætti (raddir unglinga 2010 og 2013)

44

Upplýsingar frá stjórnendum (María Birna Gunnarsdóttir aðstoðarleikskólastjóri á Hlaðhömrum) og öðru
starfsfólki Hlaðhamra 2014..
45
Haug, E., Torsheim, T., Sallis, J. F. & Samdal, O. (2010). The characteristics of the outdoor school environment
associated with physical activity. Health Education Research, 25, 248-256.
46
Schipperijn, J., Ekholm, O., Stigsdotter, U. K., Toftager, M., Bentsen, P., Kamper-Jørgensen, F. & Randup, T. B.
(2010). Factors influencing the use of green space: Results from a Danish national respresentive survey. Landscape
and Urban Planning, 95, 130-137.
47
Haug, E., Torsheim, T., Sallis, J. F. & Samdal, O. (2010). The characteristics of the outdoor school environment
associated with physical activity. Health Education Research, 25, 248-256.
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Tækifæri til að stjórna eigin aðstæðum
Í verkefninu Raddir barna kom skýrt fram óskir nemenda um tækifæri til að stjórna eigin
aðstæðum. Slíkt endurspeglast hvað sterkast í óskum um rými til félagslegra samskipta og leikja annars
vegar og hins vegar í óskum um aðstæður þar sem hægt er að draga sig í hlé og vera í næði. Þannig tóku
börn á leikskólaaldri flestar myndir af leiksvæðum og þá sérstaklega ef önnur börn voru þar að leika sér
en hvíldarstaðurinn var þeim einnig hugleikinn. Þá óskuðu unglingar eftir opnum rýmum til félagslegra
samskipta og leikja en einnig eftir fleiri minni rýmum s.s. til að læra í og til að hafa „kósý“.
Félagsleg samskipti og leikir eru börnum og unglingum nauðsynleg og koma óskir um rými til
slíkra athafna vart á óvart. Rannsóknir hafa sýnt að hönnun umhverfis gegnir þar mikilvægu hlutverki,
bæði m.t.t. rýmismyndunar en einnig með hvaða hætti umhverfið skapar möguleika til athafna48.
Mikilvægt er þó að hafa í huga að félagsleg samskipti og leikir eru orkukræfir ferlar sem taka sinn toll í
dagsins önn49. Samkvæmt tölum Hagstofunnar var dvalartími um 90% leikskólabarna á
Höfuðborgarsvæðinu árið 2012, 8 tímar eða meira á dag50 og í samtali við skólastjóra Krikaskóla í mars
2014 kom fram að flestir nemendur dvelji í skólanum í 8 – 9 klukkustundir á dag51. Þessar tölur sýna því
svart á hvítu að vinnudagur flestra nemenda er langur og eðlilegt að félagsleg örvun geti endrum og
sinnum farið út fyrir þau mörk sem nemendur ráða við eða kæra sig um. Mikilvægt er að skólahúsnæði
gefi því tækifæri til slíks.
Lykilatriði í þessu sambandi er „tímabundinn flótti“52 sem getur verið óvirkur svo sem að horfa út
um glugga eða láta hugann reika, eða virkur s.s. að skreppa í göngutúr. Þörf fyrir endurheimt kann því að
spila hér veigamikið hlutverk en í kenningunni um endurheimta athygli er sambærilegur þáttur, þ.e.
tilfinning um fjarveru, sagður einn af lykilforsendum þess að endurheimt eigi sér stað. Þannig hafa
niðurstöður sýnt að sé þörf á endurheimt lítil sækir fólk frekar í félagsskap annarra og áhrif umhverfis
verða minni, öfugt við það sem gerist ef þörfin er mikil en þá sækist fólk frekar í næði og áhrif
umhverfisins verða meiri53, 54.
Um langt skeið hafa fræðimenn bent á nauðsyn þess að hönnun umhverfis, innandyra sem utan,
taki mið af þörfum fólks um næði55, 56 og því er mikilvægt að að hver einstaklingur hafi möguleika á að
stjórna eigin aðstæðum hverju sinni. Þannig skiptir vissa fólks um að stjórn á eigin aðstæðum, hvort sem
48

Ulrich, R. (1999). Effects of gardens on health outcomes: Theory and research. Í C. Cooper-Marcus & M. Barnes
(ritstj.), Healing Gardens: Therapeutic benefits and design recommendations (bls. 27-86). NY, US: John Wiley.
49
Hartig, T. (2004). Restorative environments. Í C. Spielberger (ritstj.), Encyclopedia of applied psychology (3. bindi,
bls. 273-279). San Diego: Academic Press.
50
Hagstofa Íslands. Börn í leikskólum eftir aldri, kyni og landsvæðum 1998–2012.
Sótt 15. mars 2014 af http://www.hagstofan.is/Hagtolur/Skolamal/Leikskolar
51
Munnleg heimild 14. mars 2014 - Þrúður Hjelm skólastjóri.
52
Driver, B. L. & Knopf, R. C (1976). Temporary escape: One product of sport fisheries management. Fisheries, 1,
24-29.
53
Staats, H. & Hartig, T. (2004). Alone or with a friend: A social context for psychological restoration and
environmental preferences. Journal of Environmental Psychology, 24, 199-211.
54
Hartig, T. & Staats, H. (2006). The need for psychological restoration as a determinant of environmental
preferences. Journal of Environmental Psychology, 26, 215-226.
55
Alexander, C., Silverstein, M. & Ishikawa, S. (1977). A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Oxford
University Press.
56
Ulrich, R. S. (1999). Effects of gardens on health outcomes: Theory and research. Í C. Cooper-Marcus & M. Barnes
(ritstj.), Healing Gardens: Therapeutic benefits and design recommendations (bls. 27-86). NY, US: John Wiley.
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sú stjórn er raunveruleg eða einungis tilfinning, miklu máli þegar takast þarf á við streituvekjandi
aðstæður. Með aukinni stjórn eða tilfinningu um stjórn er fólk betur í stakk búið að takast á við krefjandi
aðstæður og lætur streituvalda í umhverfi síður trufla sig57.
Í ljósi þessa er mikilvægt að þessum óskum nemenda sé fullnægt eins og framast er kostur, jafnt
innandyra sem utan. Skort á stjórn á eigin aðstæðum má líta á sem umhverfis-félagslegan streituvald
sem tengist því að einstaklingur hvorki stjórnar aðgengi annarra að sjálfum sér né því sem hann upplifir.
Afleiðingar geta verið fjölmargar s.s. þunglyndi, lært hjálparleysi, slakari frammistaða í hugrænum
verkefnum og hærri blóðþrýstingur58. Hvað skólahúsnæði á Íslandi áhrærir gætu hér verið brotalamir.
Þannig kemur t.d. fram í lokaverkefni Hrundar Guðmundsdóttur59 að almennt telji leikskólakennarar að
of fá rými séu innan leikskóla sem gefi börnum tækifæri til næðis og hvíldar, sem geti aukið streitu þeirra
og mögulega kallað á sértæk úrræði og/eða lyfjanotkun. Þessu tengt kom fram í vettvangsferð
skýrsluhöfunda í Krikaskóla í mars 201460 að stuttur og nokkuð afmarkaður gangur á 2. hæð
byggingarinnar, þar sem komið hefur verið fyrir sófa og bókahillu, er vinsæll hvíldarstaður meðal
nemenda. Einnig kom fram að sérkennsluherbergi á 1. hæð byggingarinnar er vinsælt meðal nemenda
sem óskuðu eftir ró og næði sem og svæði undir stiga á 1. hæð gengt kennararými. Í öllum þessum
tilvikum hafa því mögulega „óvart“ skapast eftirsóknarverðar aðstæður fyrir nemendur í þessu tilliti án
þess að sérstaklega hafi verið fyrir því hugsað við hönnun byggingarinnar.
Þá koma fram í verkefninu Raddir barna óskir nemenda um aukna stjórn á eigin aðstæðum í
kennslustundum. Þannig vilja nemendur í auknum mæli koma sjálfir að kennslu námsefnis, vilja aukna
hópavinnu og að umhverfi bjóði upp á slíka möguleika, t.d. með færanlegum húsgögnum. Falla þær
óskir vel að sterkum vísbendingum um að auka megi félagleg samskipti og samvinnu ef húsgögnum er
t.d. hægt að raða upp í litlar sveigjanlegar einingar61.

...við báðum ykkur um betri stóla... í staðinn fóruð þið og
byggðuð nýtt torg og látið okkur dúsa hér í u.þ.b. 10
klukkutíma.
(raddir 10. bekkinga 2010)

57

Evans, G. W. & Cohen, S. (1987). Environmental stress. Í D. Stokols og I. Altman (ritstj.), Handbook of
Environmental Psychology (1. bindi, bls. 571-610). New York: Wiley.
58
Ulrich, R. S. (1999). Effects of gardens on health outcomes: Theory and research. Í C. Cooper-Marcus & M. Barnes
(ritstj.), Healing Gardens: Therapeutic benefits and design recommendations (bls. 27-86). NY, US: John Wiley.
59
Hrund Guðmundsdóttir (2008). Streita í lífi leikskólabarna. Áhrif streitu fullorðinna á streitueinkenni barna
(lokaverkefni). Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands.
60
Munnleg heimild 14. mars 2014 – Þrúður Hjelm skólastjóri.
61
Ulrich, R. S. (1999). Effects of gardens on health outcomes: Theory and research. Í C. Cooper-Marcus & M. Barnes
(ritstj.), Healing Gardens: Therapeutic benefits and design recommendations (bls. 27-86). NY, US: John Wiley.
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Að lokum má nefna að í verkefninu Raddir barna komu fram athyglisverð sjónarmið innan
aldurshópsins 13 – 16 ára um staðsetningu salerna inn af kennslustofum. Þótti sú tillaga skjóta nokkuð
skökku við þar sem vænta má að salernisferðir séu almennt feimnismál hjá umræddum aldursflokki. Í
óformlegri könnun innan Lágafellsskóla þar salerni eru víða inn af kennslustofu kom í ljós að almennt
nota börn í 5. bekk og upp úr ekki þau salerni, heldur kjósa frekar salerni sem tengjast
almenningsrýmum. Getgátur eru því um að umræddar tillögur hafi komið frá nemendum Varmárskóla,
en þar er eitt stórt almenningssalerni á neðri hæð og er í mörgum tilfellum töluverð fjarlægð milli
kennslustofa og salernis. Mögulegt getur því verið að nemendur skólans hafi séð salerni inn af
kennslustofu sem vænlegri kost en þann sem þeir búa við. Í ljósi þessara niðurstaðna má því álykta sem
svo að mikilvægt sé að fara bil beggja í þessum efnum, þ.e. að salerni dreifist með skipulögðum hætti um
skólann, nemendum í 5. bekk og upp úr til handa en frekar verði horft til þess að hafa salerni inn af
kennslustofum fyrir yngri nemendur.

Þekktir streituvaldar innandyra
Hljóðvist
Almennt hafa rannsóknir sýnt að slæm hljóðvist getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir heilsu fólks
og leitt til óæskilegra breytinga í félagslegri hegðun og minni hæfni til að takast á við daglegar skyldur s.s.
í skóla, vinnu eða frítíma. Þannig hafa rannsóknir sýnt að slæm hljóðvist minnkar hæfni fólks til að
endurheimta upplýsingar úr minni og leysa þrautir, s.s. stærðfræðidæmi62, 63.
Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni64 fellur skólahúsnæði í flokk umhverfis þar sem
hætta er á að börn og unglingar upplifi mikinn hávaða. Þessu samhljóða sýna niðurstöður könnunar
umboðsmanns barna frá árinu 2003 að hávaði er einn helsti streituvaldur í skólum að mati nemenda í 5.,
6. og 7. bekk65 og í niðurstöðum verkefnisins Raddir barna koma fram óskir um „góðar kennslustofur“. Í
yfirlitsgrein Wollner og Hall66 kemur fram að slæm hljóðvist hefur neikvæð áhrif á nám barna og unglinga
og eykur hún þörfina fyrir sálfræðilega endurheimt67 því hún kallar á aukna fyrirhöfn til að halda
einbeitingu eða fylgjast með því sem fram fer í kennslustofunni, sem aftur eykur líkurnar á
athyglisþreytu.

62

Perham, N. & Sykora, M. (2012). Disliked music can be better for performance than liked music. Applied
Cognitive Psychology, 26, 550-555.
63
Evans, G. W. & Johnson D. (2000). Stress and open-office noise. Journal of Applied Psychology, 85, 779-783.
64
Children and noise. Children's Health and the Environment. WHO Training Package for the Health Sector. World
Health Organization.
65
Streita í lífi grunnskólabarna á Íslandi 2003. Viðhorf ráðgjafarbekkja umboðsmanns barna og fulltrúa í
nemendaráðum grunnskólanna. Umboðsmaður barna, desember 2003.
66
Woolner, P. W. & Hall, E. (2010). Noise in schools: A holistic approach to the issue. International Journal of
Environmental Research and Public Health, 7, 3255-3269.
67
Jahncke, H., Hygge, S., Halin, N., Green, A. M. & Dimberg, K. (2011). Open-plan office noise: Cognitive
performance and restoration. Journal of Environmental Psychology, 31, 373-381.

15

Örtröð
Sýnt hefur verið að fjöldi fólks í tilteknu rými hefur áhrif á heilsu og vellíðan fólks. Þannig hafa
rannsóknir sýnt að örtröð, þar sem stjórn á eigin aðstæðum er takmörkuð68, hefur neikvæð áhrif á líðan
skólabarna og frammistöðu þeirra. Niðurstöður hafa sýnt auknar líkur á lærðu hjálparleysi meðal barna
og unglinga, aukna hættu á félagslegri einangrun, aukna ýgi og fleiri árekstra í samskiptum við jafnaldra
sína samfara auknu fjölmenni. Þá hefur örtröð neikvæð áhrif á andlega og hugrænna getu69. Rannsóknir
á leikskólabörnum hafa t.d. sýnt að tengsl eru á milli aukinna þrengsla og skorts á einbeitingu og meðal
skólabarna hafa komið fram neikvæð áhrif örtraðar á getu nemenda í stærðfræði og við lestur. Þá hefur
einnig komið í ljós að örtröð hefur neikvæðari áhrif á drengi en stúlkur70.

Birta og loftgæði
Birta er mikilvæg manninum til vaxtar og viðgangs, þar sem birta hefur áhrif á fjölmarga líf- og
lífeðlisfræðilega ferla71. Í samantekt á rannsóknum á vinnuumhverfi72 sýna niðurstöður að almennt líkar
starfsmönnum vel við þá lýsingu sem gefin er upp í almennum stöðlum. Jafnframt kemur fram að
ánægja starfsmanna með lýsingu er háð því hvort hún er ætluð til skrauts eða til þæginda t.d. við vinnu.
Þó lýsing og tegund lýsingar skipti máli, skiptir stjórn eða möguleikar á stjórn á birtustigi einnig miklu
máli73.
Náttúruleg birta er yfirleitt kosinn fram yfir raflýsingu74 og hafa rannsóknir sýnt að náttúruleg
birta getur haft umtalsverð jákvæð áhrif á gengi og heilsu nemenda75. Þannig sýndi rannsókn Küller og
Lindsten76 að nemendur í gluggalausum kennslustofum upplifðu truflanir í daglegum sveiflum
hormónsins cortisols yfir vetrartímann sem aftur höfðu neikvæð áhrif á hæfni þeirra til einbeitingar.
Boyce og félagar77 telja þó að almennt sé þörf á frekari rannsóknum á mikilvægi náttúrulegrar birtu á
vinnustöðum og skólum. Niðurstöður um áhrif gluggaleysis á andlega og líkamlega líðan fólks séu enn
nokkuð misvísandi en sambandið virðist að einhverju leyti háð stærð rýmis, þannig að jákvæð áhrif
glugga og þar með náttúrulegrar birtu aukast eftir því sem rýmið er minna.
68
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Auk birtu skipta loftgæði innandyra einnig miklu máli. Þannig getur hár herbergishiti haft
neikvæð áhrif á frammstöðu nemenda. Ýmis aðskotaefni í umhverfinu, s.s. mygla, ofnæmisvaldar,
hreingerningarefni og byggingarefni geta haft neikvæð áhrif á öndunarfæri og ýtt undir astma-viðbrögð,
sem svo aftur getur aukið tíðni fjarvista hjá nemendum78. Líkt og með birtustigið er mikilvægt að
nemendur hafi tækifæri til að opna og loka gluggum t.d. í kennslustofum, en með slíku eru þeim gefnir
möguleikar á að hafa áhrif á eigin aðstæður.

Áhersluatriði við hönnun skólahúsnæðis með hliðsjón að niðurstöðum
verkefnisins „Raddir barna“.
Eins og áður er getið er vinnudagur margra nemenda langur og því er afar mikilvægt að
nemendum sé boðið upp á umhverfi sem kemur til móts við fjölbreyttar þarfir þeirra.
Í eftirfarandi texta eru dregnar fram helstu áherslur úr verkefninu Raddir barna. Þó vissulega megi greina
áherslumun í óskum barnanna eftir aldri má segja að í stórum dráttum komi fram þrír meginþættir; þörf
fyrir samskipti við náttúru og náttúruleg áreiti, þörf fyrir fjölbreytilegt umhverfi og að dregið sé úr
streituvöldum innandyra. Þá er einnig getið um önnur mikilvæg atriði sem fram komu í verkefninu
Raddir barna.

Samskipti við náttúru og náttúruleg áreiti









Taka skal mið að því að nærumhverfi skóla skapi tengingu við náttúru og skulu nemendur hafa
greiðan aðgang að slíku umhverfi sé þess nokkur kostur.
Á skólalóð skulu nemendur hafa aðgang að vel hönnuðum, rúmgóðum grænum svæðum og
fjölbreyttum trjágróðri.
Á skólalóð skal skipulag og hönnun grænna svæða og trjágróðurs taka mið af ólíkum þörfum
nemenda og þannig skapa jafnt svæði til félagslegra samskipta og næðis.
Innandyra skal hönnun taka mið af því að skapa tengingu við náttúru. Nemendur skulu hafa
tækifæri til að upplifa og eiga í samskiptum við náttúruleg áreiti innandyra (s.s. gróður, vatn og
dýr) með beinum eða óbeinum hætti.
Lögð skal áhersla á að útsýni út um glugga bjóði upp á sýn á náttúruleg áreiti og/eða landslag þar
sem því verður við komið. Þá skal huga að því að bjóða upp á borð og bekki í tengslum við græn
svæði eða náttúruleg áreiti.
Lögð skal áhersla á að nemendur komi að hönnun, gerð og viðhaldi grænna svæða á skólalóð.
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Fjölbreytilegt umhverfi









Innandyra og í nærumhverfi skóla skal tryggja nægjanlegt framboð rýma sem gefa nemendum á
ólíkum aldri, tækifæri til fjölbreyttrar hreyfingar.
Jafnt þarf að huga að sérhönnuðum rýmum fyrir þroska- og hreyfileiki og íþróttir sem og rýmum
þar sem hreyfiþörf utan „hefðbundinnar dagskrár eða leikreglna“ er sinnt.
Við hönnun skólahúsnæðis og nærumhverfis skal miða við að skapa, eins og kostur er, tækifæri
fyrir nemendur til að stjórna eigin aðstæðum:
o Bjóða þarf upp á rými sem örva félagsleg samskipti og leiki.
o Bjóða þarf upp á hvíldarrými eða rými þar sem ró og næði er að finna.
Huga þarf að rýmum sem þessum innandyra sem utan, innan kennslurýmis og almenningsrýmis.
Gæta þarf að því að kennslustofur og önnur rými séu sveigjanleg og bjóði upp á fleiri en einn
möguleika á uppröðun og fyrirkomulagi sem tekur mið af þörfum og verkefnum nemenda hverju
sinni (t.d. umræðu- og/eða hópastarfi).
Göngufjarlægðir milli kennslurýma og/eða bygginga þar sem kennsla fer fram skulu vera
viðráðanlegar fyrir nemendur og gönguleiðir aðlaðandi.
Salernum með aðgengi úr almenningsrýmum skal dreift með skipulögðum hætti um
skólahúsnæðið og í kennslustofum yngstu bekkjardeilda skulu salerni vera inn af kennslustofum.

Þekktir streituvaldar innandyra








Gæta þarf vel að hljóðvist sem kemur „utan frá“ sé innan viðmiðunarmarka.
Gæta þarf mjög vel að góðri hljóðvist við hönnun skólabygginga og á það jafnt við um
kennslustofur sem annað rými innan skólans, s.s. ganga, matsali og félagslega aðstöðu.
Gæta þarf að því að hönnun opinna rýma og ganga tryggi gott flæði meðal þeirra sem þar fara
um, og að örtröð myndist ekki á álagspunktum eða á álagstímum. Huga þarf t.d. sérstaklega að
skipulagi fataklefa og matsals.
Gæta þarf að góðum birtuskilyrðum, þannig að lýsing rafljósa sé í samræmi við viðmiðanir en
einnig að gluggar séu í kennslustofum og sem flestum rýmum.
Gæta þarf að því að starfsfólk hafi möguleika á að stýra á birtustigi í kennslustofum (þ.e. að birta
sé ekki að öllu leyti undir stjórn tölvukerfa og að rofar séu aðgengilegir).
Gæta þarf að því að starfsfólk hafi möguleika á að stýra loftgæðum í kennslustofum (þ.e. að
loftgæðum sé ekki að öllu leyti stjórnað af tölvu- eða rafkerfi eða með öðrum sjálfvirkum hætti).
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Önnur mikilvæg atriði sem fram komu








Húsbúnaður þarf að vera vandaður og við hæfi nemenda hverju sinni og mikilvægt að stólar séu
góðir til setu og af réttri hæð þannig að yngstu nemendurnir geti hjálpað sér sjálfir í og úr
stólum.
Huga þarf að aðstöðu fyrir foreldra í skólahúsnæði.
Sterkt ákall er um sanngirni og gleði í skólanum og vináttu allra.
Eindregnar óskir eru um að matur sé hollur og góður.
Aðstaða til tónlistariðkunar þarf að vera við hendi.
Aðstaða til endurvinnslu og umhverfismennt

Ég vissi ekki að maður mætti hafa skoðun á skólanum
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