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 bls. 1 

Ágrip 

Sundmenning á Íslandi er mikil og eru því forvarnir gegn drukknunum mjög mikilvægur 

liður. Reglugerðir baðstaða kveða á um að börn yngri en 10 ára skuli ekki veittur aðgangur 

að sundstað nema í fylgd með fullorðnum, og eins kveður Aðalnámskrá grunnskóla á um 

að börn sem ljúka 4.bekk skuli hafa náð ákveðnum stigum í sundi. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða hvort að börn sem mega fara ein í sund séu í raun og veru 

synd þar sem reglugerð og Aðalnámskrá kveða á um að því stigi ættu þau að hafa náð. 

Könnunin var gerð á 133 nemendum í 4 mismunandi skólum. Nemendur þurftu að synda 

200 metra sund, þar af 50 metra á baksundi. Þeir töldust ekki syndir ef þessum skilyrðum 

var ekki náð. Niðurstöður mælinganna voru síðan unnar í Microsoft Excel. Niðurstöður 

sýndu að 86% 11-12 ára skólabarna í íslenskum grunnskólum töldust synd. 14% þeirra 

töldust ekki nægilega synd. Ástæður fyrir mismunandi sundgetu barnanna eru 

margvíslegar. Dæmi er um börn með þroskafrávik og þroskahamlanir, vatnshræðslu og 

börn sem mættu illa í sundkennslu. Að öðru leyti voru ástæður fyrir misgóðri sundgetu 

barnanna óljósar. Miðað við þessar niðurstöður þyrftu foreldrar og forráðamenn að vera 

vel vakandi þegar þau senda börnin sín ein í sund. Vert væri að kanna stöðuna enn frekar, 

og eins ástæður á bak við slaka sundgetu barnanna.  
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 bls. 4 

Formáli 

Þetta rannsóknarverkefni er lokaverkefni til B.S. gráðu í Íþrótta- og heilsufræði. Í henni er 

fjallað um forvarnir gegn drukknunum og mikilvægi þess að börn séu synd. Það var vegna 

nokkuð nýtilkominna breytinga á reglugerð sund- og baðstaða um leyfilegt aldurstakmark 

barna til að fara ein í sund sem mér þótti vert að kanna hvort að þau börn sem mega fara 

ein í sund séu synd. Það er mín ósk að hægt sé að kanna þetta viðfangsefni nánar með 

stærra úrtak og fleiri breytur.  

Þakkir fá Hafþór Birgir Guðmundsson, lektor, fyrir aðstoð og leiðbeiningar við 

upplýsingaöflun og uppbyggjandi gagnrýni. Þeir skólar sem gáfu mér leyfi til að gera 

rannsóknina í sínum skólum, allir þeir kennarar sem tóku vel á móti mér og nemendur, 

fyrir þátttöku í mælingunum. Sérstakt þakklæti fær kærastinn minn, Sigurður Orri 

Hafþórsson, sérstakar þakkir fyrir mikið umburðarlyndi á meðan á samningu verksins stóð 

og aðstoð við uppbyggingu verks.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

____________________________________________________ 
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1 Inngangur  

Óhætt er að segja að sundmenning á Íslandi sé mikil enda búum við svo vel að hafa 

upphitaðar laugar um land allt en sundlaugar landsins eru yfir 150 talsins (Árnastofnun, 

2006; Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2007). Ekki eingöngu höfum við aðgang að 

jafnmörgum sundlaugum og raun ber vitni heldur umlykur sjórinn landið og því mætti 

segja að mikilvægi sundkennslu sé talsvert mikið, til varnar drukknunum.  

Við Íslendingar, eins og aðrir Norðurlandabúar, búum að talsverðu leyti við sjó og hér 

áður fyrr var sjómennska ein af aðal atvinnugreinum Íslendinga. Því þótti mikilvægt að 

geta bjargað sér á sundi af illri nauðsyn ef maður skyldi um borð falla eða skip hvolfdi. 

Einnig var keppt í sundi til forna og hefur sú hefð haldið sér til nútíðar með ýmsum 

breytingum og bætingum. Þá má nefna að elsta sögnin sem fer af sundinu sem keppni er 

af kappi Bjólfs og Breka, úr Bjólfskviðu er Bjólfur synti yfir Eystrarsalt og varð að bana níu 

sæskrímslum á för sinni (Björn Bjarnason, 1950). Upp frá þeim tíma stunduðu einhverjir 

sundæfingar og höfðu þær það að markmiði að geta synt eins langt og hægt var á sem 

stystum tíma, en var þó einnig mikið lagt í að geta kafað (Björn Bjarnason, 1950). Þá búa 

margar fornsögur yfir þrekvirkjum þekktra manna svo sem Skalla-Gríms í Egilssögu og 

frásögn úr Grettissögu um sund Grettis Ásmundssonar sem synti frá Drangey til 

Reykjaness (Ingimar Jónsson, 1983).  

Talið er að fyrsti maður sem kenndi sund á Íslandi hafi verið Hallgrímur Halldórsson 

(1699-1769) frá Hálsi í Svarfaðardal og hafi sundiðkun færst í aukana upp frá því. 

Íþróttalög voru sett árið 1940 þar sem skylt var að læra sund. Í 13. grein laganna kveður á 

um að öll börn í landinu skuli læra að synda og mikið var lagt upp úr því að nemendur 

gætu synt bringusund og baksund sem og björgunarsund og kunna endurlífgun að auki. 

Baksundið var því mikilvægur liður í björgunarsundinu (Ingimar Jónsson, 1983).  

Í 14. grein reglugerðar um hollustuhætti á sund- og baðstöðum segir að börnum yngri 

en 10 ára skuli ekki veittur aðgangur að sundstað nema í fylgd með syndum einstaklingi, 

15 ára eða eldri. Þessar reglur tóku gildi 1. janúar 2011 og var þá leyfilegt aldurstakmark í 

sund hækkað úr 8 ára í 10 ára (Stjórnartíðindi, 2010). 

Þegar börn ljúka 4.bekk í grunnskóla gerir menntakerfið einnig skilyrði fyrir því að 

börnin hafi náð ákveðnu stigi í sundgetu, en Aðalnámskrá grunnskóla gerir kröfur um að 

nemendur geti synt stuttar vegalengdir í lok 4. bekkjar. Því ættu  þau að vera orðin nógu 

fær til að bjarga sér sjálf í sundlaugum að loknum 4. bekk. Þá er einnig skólaskylda og 

skylda að iðka sund í kennslustundum frá 1.-10. bekk (Menntamálaráðuneytið, 2007).  



 bls. 6 

Mér þótti því athugavert að kanna hvort að raunin væri sú, að börnin gætu synt 

stuttar vegalengdir þar sem þau hafa náð þeim aldri að mega fara ein í sund. 

Rannsóknarspurningin er því: 

„Hvert er hlutfall syndra barna sem mega fara ein í sund?“  

Mín tilgáta áður en rannsóknin var framkvæmd var sú að börn væru nægjanlega vel 

synd til að geta farið ein í sund þegar þau lykju 4. bekk.  

Í þessari rannsóknarskýrslu mun koma frekari útlistun á því hvaða viðmið séu notuð til 

að geta talist vera syndur, hvers konar aðferð hafi verið beitt, hverjar niðurstöður 

rannsókninnar hafi verið og frekari umræður um þetta efni.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Eðlisfræðileg viðbrögð við drukknun eru ekki þau áberandi viðbrögð sem flestir halda að 

þau séu. Þegar einstaklingur er að drukkna hrópar hann ekki eða veifar höndum heldur er 

þetta mjög hljóðlátt ferli (Pia, 2006). Almennt er talið að þegar einstaklingur er að 

drukkna og hafi verið 4-6 mínútur í kafi án súrefnis, séu miklar líkur á heilaskaða, og þarf 

jafnvel ekki svo langan tíma til. Samkvæmt tölfræði um drukknanir á Íslandi er tíðni 

drukknana ekki há, en þó of há. Tíðni drukknana á hverja 100.000 íbúa er frá 0-1,33 og þá 

eru einungis þeir teknir inn í dæmið sem drukkna af slysförum. Má tengja litla 

drukknanatíðni við mikla sundkennslu hér í landi, vitund Íslendinga á mikilvægi þess að 

geta synt og bjargað sér og öðrum og góðum viðbrögðum lífvarða sem standa vörð um 

laugar landsins (Guðmundsson, 2013). Mikið er lagt upp úr öryggi á sund- og baðstöðum 

og eru laugar ávallt vaktaðar, og eru öryggishandbækur ætlaðar öllum slíkum stöðum 

(Herdis Storgaard, 2013).  

Drukknanir eru því miður ekki sjaldgjæfar og er talið að 382.000 manna hafa drukknað 

í öllum heiminum, árið 2002 (World Health Organization, 2004).  

 

2.1 Drukknanir á Norðurlöndunum 

Rannsókn var gerð á dánartíðni vegna drukknana á íslenskum sjómönnum á árunum 

1966-1986 og var dánartíðni vegna drukknana og banvænna slysa talin há. Á þeim tíma 

sem rannsóknin stóð yfir minnkaði dánartíðnin ekki merkjanlega (Rafnsson & 

Gunnarsdóttir, 1992). Samkvæmt sænsku björgunarsamtökunum (Swedish Lifesaving 

Society), urðu 95 drukknunarslys sem ollu dauða árið 2011 og hafði þá orðið aukning í 

tíðni drukknana frá árinu áður þegar 79 manns drukknuðu. Samt sem áður hefur tíðni 

drukknana þar í landi lækkað umtalsvert á síðustu árum og áratugum eins og sjá má á 

mynd 1 (bls. 7).  
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Sænsku björgunarsamtökin voru stofnuð árið 1898 þegar meira en þúsundir manna 

drukknuðu á ári hverju í Svíþjóð og er markmið samtakanna að minnka líkur á 

dauðsföllum vegna drukknana. Eins og staðan er í dag eru færri en 110 dauðsföll af 

völdum drukknana í Svíþjóð á hverju ári (Svenska livräddningssalskäpet, 2012). 

Þá var önnur rannsókn gerð um drukknanir barna og unglinga frá aldrinum 0-17 ára í 

Svíþjóð, en sú rannsókn stóð yfir frá árunum 1998-2007. Voru þá 106 börn og unglingar 

sem drukknuðu í Svíþjóð á þessu tímabili. 96 þessara barna drukknuðu af slysförum en 

einungis voru 18% þeirra talin synd (Schyllander et al., 2013). Á mynd 2 má sjá fjölda 

þeirra sem drukknuðu á þessu tímabili, flokkað eftir aldri.  

Mynd 1 – Tíðni drukknana           (Svenska livräddningssalskäpet, 2012) 
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Dauðsföllum vegna drukknana fer einnig fækkandi í Danmörku en á árunum 2001-

2010 urðu fæst dauðsföll vegna drukknana árið 2010 en 1195 dauðsföll urðu af þeim 

völdum á þessu tímabili (Møller, Laursen, & Helweg-Larsen, 2012). 

Dánartíðni í Finnlandi hefur í gegnum tíðina verið frekar há en þar deyja 3,8/100.000 á 

ári hverju svo ekki veitir af meiri vitundarvakningu á því hvernig hægt sé að koma í veg 

fyrir drukknanir (Valonen, 2013). 

Á Íslandi drukknuðu 48 börn á aldrinum 0-14 ára á árunum 1984-1993. Frá árinu 1994 

hefur þeim slysum fækkað um 55% til dagsins í dag (Herdis Storgaard, 2011). Dánartíðni á 

Íslandi er 0-1,33/100.000 á hverju ári og er talsvert lægri en á hinum Norðurlöndunum 

(Guðmundsson, 2013).  

Á mynd 3 (bls 9) má sjá sundgetu og drukknunartíðni hvers Norðurlands fyrir sig og 

má þar sjá að Ísland hefur mesta sundgetu og minnstu drukknunartíðnina á árunum 2006 

og 2011 (Guðmundsson & Vienola, 2013).  

 

Mynd 2 – Aldur við drukknun            (Schyllander, Janson, Nyberg, Eriksson, & Ekman, 2013) 
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Mynd 3 – Samanburður Norðurlandanna á sundgetu og drukknunum        (Guðmundsson & Vienola, 2013) 

 

2.2 Varnir gegn drukknunum 

Mikilvægt er að geta varnað drukknunum og hér á Íslandi höfum við ýmsar forvarnir. Það 

þykir mikilvægt að fólk geti troðið marvaða eins og sú aðferð er kölluð sem notuð er til að 

halda sér og öðrum á floti og er ein helsta leiðin til að bjarga sér frá drukknun (Bjarni 

Einarsson, 1955). Það getur tekið ung börn minna en 3 mínútur að drukkna og getur svo 

langur tími einnig haft alvarlegar afleiðingar hjá eldra fólki, svo mikilvægt er að sýna skjót 

viðbrögð og hafa forvarnir eins miklar og unnt er (Herdis Storgaard, 2011).  

Brenner og félagar gerðu rannsókn í Bandaríkjunum árið 2009 á því hvort það væru 

tengsl á milli sundkennslu og tíðni drukknana hjá 1-19 ára börnum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndi að þátttaka í sundkennslu leiddi til 88% minni hættu á að drukkna 

hjá börnum á aldrinum 1-4 ára (Brenner et al., 2009).  

Ríkið Bangladesh fór af stað með átak í sundkennslu barna árið 2006 og rannsókn var 

gerð á því hvort það væru tengsl á milli sundkennslu og tíðni drukknana hjá börnum. Í 

sundkennslunni var börnum kennt að synda 25 metra, fljóta í 30 sekúndur, hafa andlit í 

kafi og blása frá sér og fleira sem ekki krafðist sérstakrar sund tækni. Í ljós kom að 

töluverð minnkun var á drukknunartíðni barna á landsvísu í kjölfar átaksins (Rahman et 

al., 2012). 
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2.2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Mikilvægt er að börnum sé kennt að synda á unga aldri og að fræðsla til barna og 

fullorðinna sé nægileg til varnar drukknunum. Skólaskylda er á Íslandi frá 1. – 10. bekk og 

á tilhögun skólasunds að vera þannig að það sé að minnsta kosti einn sundtími á viku, í 

hverri viku skólaársins. Aðalnámskrá grunnskóla leggur til markmið sem þarf að ná að 

loknu sundnámi og er það meðal annars að geta bjargað sér og öðrum á sundi. Þá er 

áfangamarkmiðum í námskránni skipt í þrjú stig, eða við lok 4. bekkjar, við lok 7. bekkjar 

og við lok 10. bekkjar. Við lok 4. bekkjar eiga nemendur að hafa náð þeim hreyfiþroska að 

geta náð valdi á einföldum hreyfingum í vatni og náð grunnhreyfingum í fjórum tegundum 

sunds; bringusundi, skólabaksundi, skriðsundi og baksundi. Einnig eiga þau að hafa fengið 

einhverja þjálfun í að nota þau áhöld sem notuð eru til björgunar í vatni og til þess þurfa 

þau að vera nægilega synd til að bjarga sér og öðrum (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

 

2.2.2 Reglugerð baðstaða 

Í 14. grein reglugerðar um hollustuhætti á sund- og baðstöðum segir að börn yngri en 10 

ára skuli ekki veittur aðgangur að sundstað nema í fylgd með syndum einstaklingi, 15 ára 

eða eldri. Þessar reglur tóku gildi 1.janúar 2011 og var þá leyfilegt aldurstakmark í sund 

hækkað úr 8 ára í 10 ára.  

Einnig er kveðið á um að á sund- og baðstöðum eigi að vera neyðar- og 

viðbragðsáætlun ásamt öryggisreglum og eigi allt starfsfólk að vera vel upplýst um þær 

reglur og áætlanir. Þá á að vera á hverjum sundstað allur búnaður sem þarf til 

skyndihjálpar og björgunar. Auk þess eiga allir sundstaðir að hafa laugargæslu og hefur sá 

starfsmaður, laugarvörður, stöðugt eftirlit með gestum laugarinnar og á laugarsvæði og á 

að hafa yfirsýn yfir alla hluta laugarinnar (Stjórnartíðindi, 2010).  

Við kennslu í skólasundi bera íþróttakennarar ekki einir ábyrgð á eftirliti nemenda sinna 

heldur einnig starfsmaður, laugarvörður, á vakt. Eins og áður hefur komið fram skal vera 

öryggisgæsla á sundstað svo framarlega sem einhver sé í lauginni, hvort sem um er að 

ræða nemendur í skólasundi eða almenning. Þó eiga sundkennarar ekki að víkja frá 

sundlauginni sé nemandi enn í lauginni, og skal ekki víkja fyrr en allir nemendur hafa farið 

upp úr lauginni og inn í búningsklefa. Á sama hátt skal sundkennarinn ávallt vera kominn 

út á sundlaugarbakka áður en nemendur fara ofan í sundlaugina. Þá á sundkennari einnig 

að hafa kynnt sér öll öryggisatriði og viðbragðsáætlanir sundstaðarins í samráði við 

starfsfólk sundstaðarins (Menntamálaráðuneytið, 2007). 
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2.3 Hvað er að vera syndur? 

Ekki eru allir sammála þegar kemur að skilgreiningunni á því hvað sé að vera syndur. 

Norrænu björgunarsamtökin setja það viðmið að einstaklingar séu syndir ef þeir geta synt 

200 metra sund, þar af 50 metra á bakinu. Það viðmið tekur til allra Norðurlandanna og er 

því samræmi þar á milli sem auðveldar samanburð á hlutfalli syndra einstaklinga á milli 

Norðurlandanna (Salomaa, 2013). Það ríkir þó engin samstaða í Evrópu eða annars staðar 

í heiminum um hvert viðmiðið skuli vera til að einstaklingur geti talist syndur og hæfur til 

að bjarga sér á sundi. Þá má sem dæmi nefna könnun frá Rauða kross Bandaríkjanna sem 

lögð var fyrir 14 alþjóðleg samtök sem komu að starfsemi í vatni á einhvern  hátt. Í 

könnuninni voru samtökin beðin um að greina frá því hvaða viðmið væru í gildi hjá þeim 

varðandi skilgreiningu á að teljast syndur. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að 

gríðarlegur munur var á milli samtakana um þá skilgreiningu. Sum samtök töldu að 

einstaklingur þyrfti að geta synt í lengri tíma (til dæmis 10-75 jarda eða 1-5 mínútu) á 

meðan að aðrir töldu fullnægjandi að geta haldið sér á floti í 30-60 sekúndur eða 

einfaldlega farið með andlitið í kaf (American Red Cross, 2013).  

Eins og kom fram er engin ein skilgreining á því hvað er að vera syndur en þó er hægt 

að lesa úr þessu að mikilvægt er að geta synt, og/eða bjargað sér úr vatni, til varnar 

drukknunum. 
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3 Aðferð 

3.1 Upplýsingaöflun 

Könnun þessi var gerð út frá þeirri staðreynd að nemendur megi fara ein í sund að loknum 

4. bekk í grunnskóla (Stjórnartíðindi, 2010). Á meðan á könnun stóð og eftir hana fór því 

fram frekari gagnasöfnun um efni tengdri þeirri reglu, og mikið lagt í að finna efni um 

drukknanir hér og á Norðurlöndunum þar sem rannsakandi telur þessa reglugerð vera 

eina af forvörnum dauðsfalla vegna drukknana. Þá var mikið stuðst við íþrótta-, líkams- og 

heilsuræktarhluta Aðalnámskrár grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007) en þar eru 

einnig gerðar kröfur um að nemendur á þessu aldursstigi geti synt stuttar vegalengdir og 

bjargað sér og öðrum eins og áður hefur komið fram. Þá var upplýsinga aflað á 

bókasöfnum þar sem ýmsar bækur og greinar voru fundnar í gegnum vefinn leitir.is og var 

internetið enn frekar notað til upplýsingaöflunar og kom leitarvefurinn google.com þar vel 

að notum. Þá fengust einnig ýmsar upplýsingar í formi fyrirlestra og erinda af ráðstefnum.   

 

3.2 Tilgangur og markmið með könnuninni 

Tilgangur könnunarinnar var að kanna sundgetu barna sem lokið hafa 4. bekk grunnskóla 

og athuga hvort þau séu í raun og veru synd þar sem þau mega fara ein í sundlaugar 

landsins. Til þess vildi rannsakandi fara inn í sundkennslu hjá 11 og 12 ára gömlum 

nemendum í íslenskum grunnskólum og leggja fyrir þau verklegt sund-hæfnispróf.  

 

3.3 Rannsóknarsnið og þátttakendur 

Könnunin byggðist á megindlegri aðferð þar sem sundgeta 11 og 12 ára gamalla 

barna(n=133) var mæld. Nemendur áttu að synda 200 metra, þar af 150 metra sund á 

kvið og 50 metra sund á bakinu. Miðað við þau viðmið sem norrænu björgunarsamtökin 

hafa sett fram töldust nemendur ekki syndir ef þeir: 

 Gátu ekki synt 200 metra 

 Gátu ekki synt 50 metra á bakinu 

 Stigu mikið í botninn á meðan á sundi stóð eða gengu meira en 10 metra af lengd 

laugar 

 Drógu sig áfram á öldubrjótslínum 

 Drógu sig áfram með sundlaugarbökkum 

 Gátu ekki farið í djúpu laugina 
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Nemendur töldust syndir ef þeir gerðu ekki ofantalin atriði og náðu með nokkuð góðu 

móti að klára að synda 200 metrana, þar af 50 metra á baki. Þess ber að geta að allir þeir 

sem gátu synt baksund, gátu einnig synt 150 metra á kvið. Nemendur máttu hvíla sig 

örlítið við bakka að lokinni hverri ferð ef þau kusu svo, og voru ekki talin ósynd þó þau 

kæmu stöku sinnum við botninn, svo framarlega sem það var ekki það mikið að það hefði 

einhver áhrif. Mælikvarðinn á að vera syndur einstaklingur miðast við viðmið frá norrænu 

björgunarsamtökunum, að synda 200 metra og þar af 50 metra á baki (Salomaa, 2013). 

 

3.4 Framkvæmd könnunar og úrvinnsla gagna 

Í upphafi var ákveðið hvernig mælingar skyldu fara fram í samráði við leiðbeinenda. Í 

framhaldi af því voru skólar valdir af handahófi og haft var samband við skólastjórnendur 

og íþróttakennara þeirra skóla. Farið var í tvo grunnskóla á landsbyggðinni og tvo 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Heildar úrtak var 133 nemendur í tólf bekkjum og í 

fimm sundlaugum. Þeir nemendur sem þreyttu prófið voru valdir af handahófi og því var 

um slembiúrtak að ræða. Mismikið pláss var á hverjum stað fyrir sig, fyrir nemendur til að 

synda en í flestum tilfellum höfðu nemendur eina til tvær sundbrautir til umráða. 

Nemendum var hleypt af stað með 10 sekúndna millibili og syntu í hring á þessum 

brautum. Hvernig sem aðstæður voru var nemendum ekki skipt niður í hópa heldur fóru 

allir af stað á svipuðum tíma til að hafa aðferðina eins á hverjum stað fyrir sig.  

Áður en að nemendurnir hófu sundið fengu allir hópar ítarleg fyrirmæli frá 

rannsakanda og kennara sínum um hvernig sundið skyldi framkvæmt, að þau yrðu að 

synda 200 metra og þar af 50 metra á bakinu og var þeim gerð grein fyrir mikilvægi þess 

að synda eins vel og þau gátu og að stíga ekki í botninn.  

Mælitækin sem notuð voru á meðan á prófinu stóð voru skeiðklukka, blað og 

blýantur. Skeiðklukkan var notuð til hliðsjónar, til að sjá á hvaða tíma nemendur syntu, en 

þó voru engin tímamörk sem slík sett. Blað og blýantur voru til að skrá niður hvern 

nemanda, ónafngreindan, og þar var skráð þegar hver og einn hafði synt tilskilda 50 metra 

á bakinu, hafði lokið öllu sundinu, hvort og þá hversu oft var stigið í botninn eða gengið 

eftir botninum, hvort nemandi dró sig áfram eftir öldubrjótslínum eða sundlaugarbakka 

eða annað markvert sem kom fram. Á töflu 1 (bls. 14) má sjá hvernig merkt var við á 

meðan á prófinu stóð. Við úrvinnslu gagna var notast við Microsoft Excel til að skrá 

niðurstöðurnar og allar niðurstöður svo settar saman og unnar í Microsoft Excel til að 

setja þær fram á myndrænan og skiljanlegan hátt eins og þær koma fyrir í myndum undir 

kaflanum um niðurstöður.  
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Tafla 1 – Skráning könnunar 

 

 

3.5 Aðstæður þar sem könnun fór fram 

Eins og fram hefur komið var könnunin gerð á fjórum sundstöðum, í fimm sundlaugum, og 

voru sundlaugarnar sem synt var í nokkuð sambærilegar. Allar nema ein voru 25 metrar 

að lengd en ein sundlaugin var 12,5 metrar að lengd. Þrjár sundlauganna voru úti, en tvær 

innandyra, þar af var sundlaugin sem var 12,5 metrar innandyra. Hitastig allra 

sundlauganna var í kringum 29°C.  

Nemendur höfðu mismikið laugarpláss til sunds, t.d. hafði bekkurinn sem synti í 12,5 

metra lauginni alla innanhúss laugina til umráða, einn bekkurinn hafði heila utandyra 

sundlaug til umráða, einn bekkurinn hafði einungis eina braut og restin, 5 bekkir, höfðu 

tvær sundbrautir til umráða. Allar þessar mismunandi aðstæður s. s. skortur á plássi, gott 

rými eða úti og inni sundlaug virtist þó ekki hafa nein tiltekin áhrif á sundgetu barnanna.   
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4 Niðurstöður 

Þegar heildarniðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar kom í ljós að mikill meirihluti 

grunnskólabarna á Íslandi er syndur eða um 86%. Ósyndir grunnskólanemendur eru því 

14%.  

Á mynd 4 má fá að líta fjölda syndra og ósyndra einstaklinga miðað við búsetu á 

landsbyggð eða á höfuðborgarsvæði. Í heildina voru 114 nemendur syndir, 60 á 

höfuðborgarsvæðinu og 54 á landsbyggðinni og 19 ósyndir, þar af 11 á 

höfuðborgarsvæðinu og 8 á landsbyggðinni.  

  

 

  

54

60

8
11

Landsbyggð Höfuðborg

Niðurstöður milli búsetu

Syndir Ósyndir

Mynd 4 – Sundgeta eftir búsetu 
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Á mynd 5 má sjá prósentuhlutfall syndra og ósyndra nemenda sem eru við nám á 

höfuðborgarsvæðinu. 85% nemenda eru syndir og 15% eru ósyndir. 

  

 

Á mynd 6 má sjá prósentuhlutfall, syndra og ósyndra nemenda sem eru við nám á 

landsbyggðinni. 87% nemenda eru synd og 13% eru ósynd. 

85%

15%

Höfuðborg

Syndir Ósyndir

87%

13%

Landsbyggð

Syndir Ósyndir

Mynd 5 – Sundgeta á höfuðborgarsvæðinu 

Mynd 6 – Sundgeta á landsbyggðinni 
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Á mynd 7 má sjá heildar niðurstöður, í prósentum, um hlutfall syndra og ósyndra 

nemenda. Þar má sjá að 86% nemenda eru synd og 14% nemenda eru ósynd.  

 

 

 

Eins og sjá má á áðurnefndum myndum leiddi rannsóknin í ljós að 86% 

grunnskólabarna á Íslandi sem mega fara ein í sund eru synd, en 14% þeirra eru það ekki. 

Enginn stórkostlegur munur er á sundgetu barna eftir búsetu eða aðeins munar 2% þar 

sem 87% barna á landsbyggðinni eru synd en 85% barna á höfuðborgarsvæðinu eru synd. 

Það er varla teljanlegur munur og ber einnig að draga betur fram að fjöldi barna sem 

syntu var meiri á höfuðborgarsvæðinu heldur en á landsbyggðinni, eða 6 fleiri nemendur í 

heildina.   

86%

14%

Heildar niðurstöður

Syndir Ósyndir

Mynd 7  – Sundgeta í heild sinni 
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5 Umræður 

Þessi rannsókn sýnir að mikill meirihluti barna eru synd eða 86%. Það gefur til kynna að 

mikill meirihluti grunnskólabarna á þessum aldri sé syndur. Þó eru einhver sem eru það 

ekki og eru þau fleiri en gert hafði verið ráð fyrir. Ástæður fyrir mismunandi sundgetu 

barna í könnuninni eru mismunandi. Þá samanstóð einn hópurinn af nemendum sem ekki 

voru jafn synd, eða ekki jafn langt komin, og aðrir bekkjarfélagar þeirra og virtust þau fá 

meira aðhald og leiðsögn þegar þau voru öll saman í kennslustund. Þau voru ekki mörg í 

þeim hóp en um helmingur þeirra var orðinn vel syndur og voru framfarir þeirra að færast 

í aukana.  

Þegar litið er yfir hóp þeirra sem ekki voru synd var einn nemandi þroskahamlaður, 

einn nemandi hafði nýlega flutt til Íslands og hafði ekki fengið mikla sundkennslu áður, 

sumir voru vatnshræddir og höfðu enn ekki yfirstigið það, sumir höfðu þroskafrávik eins 

og athyglisbrest og ofvirkni með sér, en svo voru enn aðrir sem ekki var gefin nein 

skýranleg ástæða fyrir því hvers vegna þau ættu erfitt með sundið. Það er því kannski vert 

að draga fram að ef að þeir einstaklingar sem ekki voru syndir sökum ofangreindra frávika 

og hamlana eru ekki teknir með í útreikninga á sundgetu barnanna væri hlutfall syndra 

nemenda hærra en könnunin gefur til kynna, eða um 90%.   

Þá voru tveir þeirra nemenda sem ekki voru syndir sem einfaldlega mættu mjög illa í 

sundkennslu og hafði eitthvað verið aðhafst í því máli en ekki er vitað hvort einhverjar 

úrbætur hafi orðið á því. Þegar litið er frá þeim sem höfðu skýringu á því af hverju þau 

væru ekki synd þá var samt hópur nemenda sem engin skýring var á lakri sundgetu og vert 

væri að rannsaka það nánar. Ýmsar ástæður gætu legið þar að baki, þar á meðal hvort 

nægilega vel sé staðið að sundkennslu, hvort of margir séu í hóp í kennslustundum, hvort 

aðstæður eða gerð kennslu höfði ekki nægilega vel til nema, hvort tími til sundkennslu sé 

nægjanlega mikill og er þetta aðeins brot af því sem vert væri að kanna til að fá nánari 

útskýringar á því afhverju ekki fleiri séu syndir, með alla þá sundkennslu og sundskyldu 

sem Íslendingar búa yfir.  

Eins og fram hefur komið er tíðni drukknana hér í landi heldur lægri en á hinum 

Norðurlöndunum. Á mynd 3 á blaðsíðu 9 má sjá tölulegar upplýsingar um sundgetu eftir 

löndum og var hlutfall syndra einstaklinga á Íslandi talsvert hærra en það sem niðurstöður 

þessarar könnunar sýndu fram á. Þær upplýsingar samanbornar við þessa könnun gefur 

okkur aðeins hugmynd af því hversu hátt hlutfall barna á þessum aldri eru synd en þessi 

könnun náði því miður ekki til fleiri skóla og fleiri nemenda til að geta haft enn marktækari 
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niðurstöður. Á sömu mynd, mynd 3, mátti einnig sjá hlutfall drukknana eftir löndum og 

var tíðni drukknana lægri hér en á hinum Norðurlöndunum og væri hægt að tengja það 

við það góða sundgetu Íslendinga.  

Þar sem það er skylda að stunda sund í grunnskólum landsins og að sundmenning á 

Íslandi er þar að auki það mikil hafði rannsakandi áætlað að flest börn á þessum aldri 

væru synd. Þá útlistar Aðalnámskrá grunnskóla að nemendur eigi að geta synt stuttar 

vegalengdir og bjargað sér og öðrum við lok 4. bekkjar eins og áður hefur komið fram og 

eru vel flestir sem uppfylla þau skilyrði (Menntamálaráðuneytið, 2007). Einnig hefur 

komið fram að reglur baðstaða breyttust árið 2011 og hækkaði þá aldurstakmarkið til að 

fara einn í sund og má líta á það sem forvörn gegn drukknunum. Með það í huga má 

teljast frekar mikið að 14% barna sem mega fara ein í sund séu ekki synd.  

Þykir rannsakanda að foreldar og forráðamenn þurfi að vera vel á varðbergi þegar þau 

senda börnin sín ein í sund og gera sér grein fyrir því hvort barnið sé nægjanlega fært um 

að bjarga sér sjálft áður en það fer eitt í sund.  

Könnunin var ekki stór í sniðum en í úrtakinu voru þó 133 einstaklingar, sem 

samkvæmt Vivian Heyward er nóg til að hægt sé að álykta að staðan sé þessi á öllu 

landinu (Heyward, 2010). Þá eru til tölur um hlutfall syndra einstaklinga frá árunum 2006 

og 2011 eins og áðurnefnd mynd 3 sýnir og væri áhugavert að fá enn nýrri upplýsingar en 

þar eru, sérstaklega í ljósi þess hversu hátt hlutfall nemenda voru illa synd eins og 

niðurstöður þessarar könnunar sýna fram á.   

Þá má deila um hvort að notast sé við réttan mælikvarða á sundgetu einstaklinga, að 

geta synt 200 metra og þar af 50 metra á bakinu. Sá mælikvarði sem hér er stuðst við er 

viðmið Norrænu björgunarsamtakana og ætti því að vera vel við hæfi þar sem að sama 

viðmið tekur til allra Norðurlandanna. Í fyrstu þótti þessi mælikvarði vera hentugur þar 

sem vegalengdin er talin mátulegt viðmið fyrir þennan aldurshóp af Norrænu 

björgunarsamtökunum, og að einstaklingar verði einnig að geta sýnt fram á að geta 

bjargað sér á bakinu þar sem það getur verið þeirra leið til að hvíla sig aðeins eða til að 

bjarga öðrum.  Ekki eru allir sammála um að þetta sé rétti mælikvarðinn og mætti athuga 

nánar hvort þessi vegalengd sé of löng og hvort að nær væri að kanna hvort börnin gætu 

snúið sér af kvið á bak og öfugt og hvort að hægt sé að láta mælikvarðann líkjast 

aðstæðum enn frekar. Eins og fram hefur komið er ekki samstaða í heiminum um hver 

viðmiðin og hver mælikvarðinn ætti að vera og er það því á reiki.  
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6 Lokaorð 

Tilgáta mín reyndist að nokkru leyti rétt þar sem mikill meirihluti 11-12 ára nemenda geta 

talist synd. Þó er nokkuð stór hópur nemenda sem ekki gátu talist synd og finnst mér vert 

að kanna það nánar, hvers vegna svo margir séu ósyndir, og að kanna stöðuna enn frekar 

og komast í raun að því hvort 14% nemenda á þessum aldri séu í raun og veru ekki synd. 

Við slíka úttekt væri þá einnig hægt að kanna hvort að mismunur sé á kynjunum og þá 

mætti einnig skoða fæðingardaga barnanna til að sjá hvort þroski þeirra sé í raun sá sami 

varðandi sundgetu og hvenær þau eru fædd á árinu og fleira í þeim dúr. 

Svar við rannsóknarspurningu minni er því að 86% íslenskra skólabarna sem mega fara 

ein í sund eru synd.  

Við gerð þessarar könnunar komst ég að því að þó að kennslubekkir í skólasundi séu 

yfirleitt nokkuð fámennir innihalda þeir marga mismunandi nemendur sem krefjast 

mismikillar athygli. Virkilega gaman var að sjá þá nemendur sem voru syndir og áhuga 

margra nemenda á að sýna sig og sanna og gera sitt besta í könnuninni. Það kom þó 

verulega á óvart að sjá hversu margir töldust ekki nægjanlega vel syndir og þætti mér 

mjög áhugavert ef hægt væri að fylgja þessari könnun eftir á beinan eða óbeinan hátt og 

sjá hvort að staðan sé raunverulega sú að 14% íslenskra skólabarna séu ósynd. Ef raunin 

sé sú að ekki fleiri séu syndir en kom hér fram þætti mér mjög áhugavert að fá frekari 

skýringar á því af hverju fleiri séu ekki syndir. Mín von er því sú að áhugi verði fyrir að 

kanna þessi atriði nánar í náinni framtíð.  
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