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Útdráttur  

Rannsóknir hafa sýnt að fatlaðir sundmenn syndi að meðaltali 
hægar heldur en ófatlaðir sundmenn í sömu stöðu, auk þess sem 
einstaklingar með greindarskerðingu eru taldir hafa minni 
tilfinningu fyrir því að stjórna keppnishraða sínum í sundi. Lögð 
voru fyrir tvö sundpróf, hagkvæmnipróf og þolpróf, hópur 
fatlaðra einstaklinga og samanburðarhópur af ófötluðum 
einstaklingum. Helstu niðurstöður eru að marktækur munur var á 
hópunum í fyrstu tveimur sprettunum í hagkvæmniprófinu, í 
fyrsta spretti p=0.006 og í spretti tvö p=0.003 þar sem fötluðum 
gekk betur að stjórna hraða sínum. Ekki var marktækur munur á 
milli hópana í neinum sprettum í þolprófinu en fleiri í hópi 
fatlaðra ná áætlunarhraða.   Samanburðarhópurinn synti þó bæði 
hraðar og nýtti sundtök sín betur í báðum prófum en í þolprófinu 
er áberandi munur á fjölda sundtaka milli hópanna, þar sem 
samanburðarhópur jók taka fjölda um tæp 5% á meðan  hópur 
fatlaðra byrjaði að auka fjölda sundtaka strax eftir fyrsta sprett og 
jók fjölda sundtaka um tæp 14%.  Báðir hópar voru að 
framkvæma prófið í fyrsta sinn, áhugavert væri að leggja það fyrir 
aftur og sjá hvor hópurinn stæði sig betur þá.   
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Formáli  

Rannsókn þessi gildir sem 12 eininga lokaverkefni til B.Sc prófs í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík, þar sem voru gerðar mælingar á afrekshópi 

Íþróttasambands fatlaðra í sundi í þeim tilgangi að bera hópinn saman við ófatlaða 

einstaklinga sem einnig æfa og keppa í sundi. Hugmyndin af verkefninu kviknaði 

eftir samtal við leiðbeinanda minn Inga Þór Einarsson en ég vissi að ég vildi skrifa 

um eitthvað sem tengdist sundíþróttinni enda hefur hún átt hug minn meiri hluta 

æskunnar og öll unglingsárin. Ég vil þakka Inga Þór kærlega fyrir allan þann 

stuðning sem hann hefur veitt mér í gegnum þessa rannsókn og fyrir að vera ávallt 

hreinskilin um kosti mína í skrifum og galla. Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni 

og þá sérstaklega börnunum mínum fyrir þolinmæðina og Telmu Björk Sörensen 

systur minni fyrir ómetanlegan stuðning á meðan á rannsókn stóð sem og fyrir 

yfirlesturinn, þá vil ég einnig þakka Anton Eðvarð Kristensen fyrir yfirlestur. Ekki 

má gleyma samnemendum mínum sem eiga þökk skilið fyrir góð þrjú ár, 

sérstaklega þær Kolbrún Helga og Hafrún Erna sem hafa haldið brosinu gangandi í 

gegnum allt námið.  
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Inngangur  

Íslenskir afreksmenn og konur í sundi hafa í gegnum árin látið til sín taka á mörgum 

af stærstu mótum Alþjóðasundsambandsins (FINA) þar sem einstaklingar hafa lent 

á verðlaunapalli á Evrópumótum og einnig tekið þátt á heimsmeistaramótum 

og  Ólympíuleikum (Sundsamband Íslands, 2018). Einstaklingar með 

hreyfihamlanir, þroskahamlanir eða sjónskerðingu hafa í gegnum árin verið að 

ryðja sér til rúms í sundíþróttinni líka og hafa einstaklingar innan Íþróttasambands 

fatlaðra (ÍF) farið á Norðurlandamót, Evrópumeistaramót, Heimsmeistaramót og á 

Ólympíumót fatlaðra þar sem fallið hafa heimsmet, Ólympíumótsmet og 

einstaklingar hafa komið heim með gullverðlaun (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.). 

Í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar eða árið 1944 stofnaði Dr. Ludwig 

Guttmann að ósk breskra stjórnvalda deild innan Stoke Mandeville spítalans fyrir 

mænuskaðaða. Dr. Guttmann kynnti þar íþróttir sem endurhæfingu fyrir fatlaða 

einstaklinga en fjórum árum seinna þegar Ólympíuleikar voru settir í London voru 

haldnir fyrstu Stoke Mandeville Games þar sem íþróttamenn með mænuskaða 

kepptu sín á milli á lóð sjúkrahússins. Árið 1960 voru Stoke Mandeville leikarnir 

fyrst haldnir í sama land og sömu borg og Ólympíuleikarnir  í Róm á Ítalíu, síðan 

hefur verið talað um þá leika sem fyrsta Ólympíumót fatlaðra (e. Paralympics), þar 

kepptu 400 þátttakendur frá 23 löndum, keppt hefur verið í sundi á leikunum frá 

upphafi (International Paralympic Committee, 2017, e.d.). Sund er önnur stærsta 

íþróttagreinin innan alþjóðlegu Paralympic hreyfingarinnar á eftir frjálsum íþróttum 

(International Paralympic Committee, 2017). 

Fyrsta íþróttafélagið sem ætlað var fötluðum einstaklingum á Íslandi var 

stofnað árið 1974, það var Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík (ÍFR) en eftir það voru 

stofnuð fleiri íþróttafélög fyrir fatlaða á landinu meðal annars Íþróttafélag fatlaðra 

á Akureyri, árið 1979 var svo Íþróttasamband fatlaðra stofnað (Sigurður Magnússon 

og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1998). Jónas Óskarsson var fyrstur íslendinga til að 

vinna til silfurverðlauna á Ólympíumóti fatlaðra í sundi árið 1980 í Hollandi 

(Sigurður Magnússon og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1998). Meðal fatlaðra 

sundmanna sem hafa unnið til verðlauna á stórmótum fyrir hönd Íslands er Kristín 

Rós Hákonardóttir en hún setti 60 heimsmet og 9 ólympíumótsmet, árið 2013 var 

hún útnefnd í Heiðurshöll ÍSÍ fyrir afrek sín í sundi (Íþróttasamband fatlaðra, 2013). 

Þá hefur Jón Margeir Sverrisson látið til sín taka þar sem hann hefur meðal annars 
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bætt heimsmetið í 400 metra skriðsundi og 200 metra skriðsundi á Ólympíumóti 

fatlaðra og unnið til gullverðlauna með þessum heimsmetum en einnig tókst honum 

að bæta heimsmet í 100 metra skriðsundi í flokki S14 sem er flokkur greindarskertra 

(Íþróttasamband fatlaðra, e.d.). Á mótum á vegum ÍF er farið eftir reglum frá 

Sundsambandi Íslands (SSÍ), International Paralympic Cometee (IPC) og FINA, en 

það er ÍF sem heldur utan um mótahald fyrir fatlaða sundmenn á Íslandi 

(Íþróttasamband fatlaðra, 2016). Fjögur sundmót eru haldin á vegum ÍF á hverju ári 

bæði í 50 metra laug og 25 metra laug, það eru Opna Íslandsmeistaramótið í 50 

metra laug, Opna Íslandsmeistaramótið í 25 metra laug, Bikarkeppni ÍF og 

Nýársmót fatlaðra barna sem haldið er í 25 metra laug (Íþróttasamband fatlaðra, 

2016).  

Þó er að vissu leiti munur á keppni fatlaðra einstaklinga í sundi og einstaklinga 

án fötlunar. Munurinn liggur helst í flokkunarkerfinu sem fatlaðir einstaklingar eru 

flokkaðir eftir fyrir keppni þar sem raðað er eftir því hversu mikil áhrif fötlun þeirra 

hefur á getu þeirra til að synda hratt (International Paralympic Committee, 2015).  

Einstaklingar án fötlunar eru hinsvegar eingöngu flokkaðir í karlkyn og kvenkyn á 

stærstu mótunum en einnig er flokkað eftir aldri á minni mótum á Íslandi 

(Sundsamband Íslands, 2015).    

Fræðileg umfjöllun  

Keppnisíþróttin sund 

Sundíþróttinni er hægt að skipta upp á marga vegu, fyrst er mikilvægt að skipta 

sundi upp í þrjá hluta sem allir eru mikilvægir fyrir hverja grein fyrir sig. Fyrsti 

hluti er stungan eða byrjun sundsins þar sem keppandi kemur sér frá bakkanum og 

byrjar sundið. Annar hluti er þar sem keppandi syndir og kemur sér áfram í lauginni 

á milli bakka, meðal annars er hægt að telja fjölda sundtaka á meðan á þeim hluta 

stendur. Svo er þriðji og síðasti hlutinn snúningshluti þar sem keppandi snýr við og 

heldur áfram inn í næstu ferð (Hay, 1988). Keppt er í bringusundi, skriðsundi, 

baksundi, flugsundi og fjórsundi, keppni í þessum fimm sundum er svo hægt að 

skipta niður í vegalengdir eins og sjá má í töflu 1 (Fédération Internationale de 

Natation (FINA), 2018).   
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Tafla 1: Keppnisgreinar (m=metrar)  

Bringusund Skriðsund Baksund Flugsund Fjórsund 

50m 

100m 

200m 

50m 

100m 

200m 

400m 

800m (kvk) 

1500m (kk) 

50m 

100m 

200m 

50m 

100m 

200m 

100m 

200m  

400m 

 

Þá er einnig keppt í boðsundi þar sem 4 einstaklingar keppa saman í liði, meðal 

annars er keppt í 4x50 metra skriðsundi og 4x50 metra fjórsundi karla, kvenna og í 

blönduðum liðum (Fédération Internationale de Natation (FINA), 2018). 

Keppnissund hjá fötluðum einstaklingum byggist á sömu reglum og keppnissund 

hjá ófötluðum einstaklingum þar sem reglur FINA gilda hjá báðum hópum 

(Fédération Internationale de Natation (FINA), 2017; International Paralympic 

Committee, 2017).   

  

Sund fatlaðra - Flokkunarkerfið 

Allir íþróttamenn innan Alþjóðlegu Paralympic hreyfingarinnar hafa farið í gegnum 

flokkunarferli (e. classification) áður en þeir taka þátt í keppni svo allir einstaklingar 

geti keppt á jöfnum grundvelli (International Paralympic Committee, 2015).  

Flokkun er gerð með eftirfarandi hluti í huga: færni, líkamshreysti, styrk, þol, 

taktíska getu/samhæfingu og andlega skerpu (International Paralympic Committee, 

2015).  Hver íþróttagrein innan alþjóðlegu Paralympic hreyfingarinnar hefur 

mismunandi flokkunarkerfi en flokkun í íþróttum hefur verið notuð í lengri tíma og 

flestar íþróttagreinar aðgreina konur og karla. Þegar Stoke Mandeville leikarnir 

hófust árið 1960 í Róm var flokkað í tvo flokka, þeir sem voru með mænuskaða og 

þeir sem voru með mænusótt (e. poliomyelitis), seinna fóru svo að bætast við fleiri 

flokkar. Á leikunum í Seoul 1988 þurfti að keppa í tveimur sundlaugum þar sem 

flokkarnir voru orðnir 34, fyrir leikana 1992 í Barcelona var flokkunum í sundi 

fækkað niður í 10 (International Paralympic Committee, e.d.). Flokkunarkerfinu í 
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sundi í dag er skipt í þrjú megin kerfi með 14 flokkum, þessi þrjú megin kerfi má 

sjá í töflu 2  (International Paralympic Committee, 2015).  

Tafla 2: Þrjú megin kerfi flokkunar í sundi.  

Flokkar Flokkun fötlunar 

S1-S10 Hreyfihamlaðir 

S11-S13 Sjónskertir 

S14 Þroskahamlaðir 

 

Flokkunarkerfið virkar þannig að því meiri fötlun sem einstaklingur hefur því 

lægri tölu fær hann. Kerfið byggist upp á að fyrir framan töluna stendur S, SB eða 

SM þar sem S stendur fyrir öll sund nema bringusund, SB stendur fyrir bringusund 

og SM fyrir fjórsund.  Fyrir flokka S5 og ofar er jafna til að reikna út SM flokk í 

fjórsundi (3xS+SB)/4, þar sem meðaltal er tekið af hinum flokkum keppanda, 

þrisvar sinnum S flokkar keppanda plús SB flokkur keppanda deilt með fjórum, 

ástæðan fyrir því að deilt er með fjórum í jöfnunni er af því að þessir flokkar synda 

öll sundin. Í flokkum S1 til S4 er jafnan (2S+SB)/3, þar sem meðaltal er tekið af 

hinum flokkum keppanda, tvisvar sinnum S flokkur keppanda plús SB flokkar 

keppanda deild með þremur, einstaklingar í lægri flokkunum semsagt S1 til S4 

synda þrjú sund þar sem þessir fjórir flokkar synda ekki flugsund í fjórsundi,  því 

þarf eingöngu að deila með þrem í seinni jöfnunni (International Paralympic 

Committee, 2015).  
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Tafla 3: Dæmi fatlanir í hverjum flokki fyrir sig. 

Flokkur  Skerðing 

S1 
Einstaklingar sem eru með lítinn kraft eða stjórn á útlimum 

í efri og neðri búk, sem og að sumir hafa minni stjórn í bol. 

S2 

Einstaklingar sem að mestu leyti nýta sér handlegg til 

sunds, þar sem hendi, bolur og fætur hafa takmarkaða 

hreyfigetu, meðal annars einstaklingar með lömun í öllum 

útlimum (quadriplegia). 

S3 
Einstaklingar með aflimun á öllum útlimum eða sundmenn 

með ágætt handtak en enga hjálp í bol eða fótum.  

S4 

Einstaklingar sem geta notað hendurnar og hafa fulla stjórn 

á þeim, en geta ekki notað bol eða fætur til að synda, einnig 

einstaklingar með aflimun á þremur útlimum. 

S5 

Einstaklingar með stutta útlimi og viðbótar skerðingu og 

einstaklingar með skertu getu í öðrum hluta líkamans 

(hemiplegia) eða einstaklingar með lömun fyrir neðan 

mitti (paraplegia).  

S6 
Einstaklingar með aflimun á báðum handleggjum eða 

einstaklingar með hreyfihömlun í öðrum hluta líkamans.  

S7 
Einstaklingar með aflimun á bæði hendi og fæti annað 

hvort gagnstætt eða samsíða.  

S8 
Mikil skerðing í mjöðm, hné eða ökklaliðum eða 

einstaklingar með aflimun við öxl á öðrum handlegg. 

S9 
Meðal annars einstaklingar með aflimun á báðum fótum 

fyrir neðan hné.  

S10 
Lágmarks hreyfiskerðing – einstaklingar með 

hreyfiskerðingu öðru megin í mjöðm.  

S11 Lögblinda.  

S12 Mikil sjónskerðing. 

S13 Sjónskerðing - sjónsvið minna en 20 gráður í radíus. 

S14 Greindarskerðing. 

 

Hreyfihamlaðir skiptast í S1-S10, þar sem S1 er mesta fötlun og S10 minnsta fötlun. 

Í töflu 3 eru tekin dæmi um fötlun í hverjum flokki fyrir sig, þar sem sést hvernig 
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fötlun minnkar því ofar sem farið er í flokkunarkerfinu (International Paralympic 

Committee, 2015). Á eftir hreyfihömlun kemur sjónskerðing í flokkum S11-S13, 

þar sem S11 er mest skerðing eða lögblinda og S13 minna skert. Til að stuðla að 

sanngjarnari keppni þurfa einstaklingar sem keppa í flokki S11 að vera með svört 

sundgleraugu á meðan á sundi stendur, til að tryggja öryggi keppenda eru sundmenn 

skyldugir að hafa mann sem potar í þá (e. tapper) þegar þeir nálgast bakkann. Það 

er ekki skylda í hinum tveimur flokkum sjónskertra (International Paralympic 

Committee, 2015). Síðasti flokkurinn S14 eru einstaklingar með þroskahamlanir, 

þau eiga oft erfiðara með minni, eru með slakari viðbragðstíma, og samhæfing ekki 

eins góð en þau hafa hinsvegar fulla hreyfigetu (International Paralympic 

Committee, 2015). 

Flokkunarkerfi IPC er það kerfi sem farið er eftir á íslenskum mótum á vegum 

ÍF, þá hefur sambandið bætt aðeins í flokkunarkerfið með flokki S16 fyrir 

einstaklinga með Downsheilkenni (e. Downs Syndrom), flokki S18 fyrir 

heyrnaskerta, flokki S20 fyrir einstaklinga sem ná ekki minnstu fötlun og Flokkur 

U sem er fyrir einstaklinga sem eru alveg utan flokka, þeir sem synda í flokki U 

geta ekki unnið til verðlauna á mótum á vegum ÍF (Íþróttasamband fatlaðra, 2016). 

  

Þol í sundi 

Orkukerfin sem notuð er við keppni í sundi eru þrjú, þau þrjú kerfi sem framkalla 

samdrátt í beinagrindarvöðvum, oftast er talað um þau sem loftháða kerfið, loftfirrta 

kerfið og ATP-PCr kerfið. Þau virkjast eftir lengd og ákefð æfingarinnar, til að 

framleiða rétt magn af orkugjafanum adenosine triphosphate (ATP) (Kenney, 

Wilmore og Costill, 2015). ATP-PCr kerfið er það sem byrjar strax að vinna, þó er 

það misvirkt en það fer eftir hversu langa vegalend sundmaður er að synda, í 50 

metra spretti er ATP-PCr kerfið 95% virkt og 5% loftfirrta, í 400 metra sundi er 

ATP-PCr kerfið 20%, loftfirrta 40% og loftháða 40% (Bompa og Haff, 2009). ATP-

PCr kerfið hefur takmarkaða getu til að búa til orku með niðurbroti á ATP, það 

nýtist aðeins í nokkrar sekúndur eða þar til ATP birgðir klárast. Þá tekur loftfirrta 

kerfið við með niðurbroti á glúkósa til að framleiða meira ATP, það kerfi krefst 

ekki súrefnis og getur enst í eina til tvær mínútur (Kenney o.fl., 2015). Þá tekur 

loftháða kerfið við, það er lengi að fara í gang en það er langverkandi kerfi sem 

krefst súrefnis (Kenney o.fl., 2015). Sundmenn vinna mikið í loftfirrta orkukerfinu 



 14 

í sínum greinum og loftfirrt þol hjá sundmönnum er mikilvægt þar sem stungan eða 

spyrnan frá bakkanum og fyrstu sundtökin krefjast loftfirrts þols og það er 

mikilvægur þáttur sem setur svip á það sem eftir er af sundinu (Toussaint og Beek, 

1992). Sundgreinar sem eru styttri en 2 mínútur eru nánast eingöngu unnar í ATP-

PCr kerfinu og loftfirrta kerfinu þar sem ATP-PCr kerfið endist í 6-10 sekúndur 

eftir það tekur loftfirrta kerfið við og endist frá 10 sekúndum upp í tvær mínútur, 

einstaklingar sem synda langsund (400, 800 og 1500 metra) þurfa þó að vera með 

gott loftháð þol þar sem greinar lengri en 200 metrar vinna meira á súrefni og vinnu 

í loftháða kerfinu (Bompa og Haff, 2009). Hámarkssúrefnisupptaka (VO2max) er 

talin vera góð leið til að mæla loftháða þol einstaklings. Þar sem mældur er 

eiginleiki öndunarfæra til að koma súrefni til vöðvanna og eiginleika vöðvanna til 

að vinna úr súrefninu (Kimura, Yeater og Martin, 1990). Til að fá nákvæmar 

niðurstöður úr VO2max mælingum er gott að þær séu eins sniðnar að íþróttinni og 

hægt er, það getur hinsvegar verið erfitt þegar um sundmenn er að ræða, þar sem 

aðstæður geta reynst erfiðar í sundlaugum til að framkvæma slík próf  (Kimura o.fl., 

1990).   

Þegar próf á þoli í sundi er framkvæmt, er miðast við að prófið sé lengra en 

100 metrar, algengt er að prófað sé í 200 metrum eða 400 metrum (Mejias o.fl., 

2014; Taylor, Santi og Mellalieu, 2016).  Samkvæmt Counsilman and Counsilmen 

(1993), eru 300 metra sund og 400 metra sund líklegri til að framkalla 

lífeðlisfræðilegan stöðuleika (e. physiological steady state), þar sem einstaklingur 

er farinn að vinna í loftháða kerfinu og nær að halda stöðuleika á efnaskiptum á 

meðan á sundinu stendur, þar sem hann er ekki að framkalla mjólkursýru og öll 

kerfi eru orðin virk, það er að segja ATP-PCr-, loftfirrta- og loftháða kerfið 

(Counsilman og Counsilman, 1993). Styttri vegalendir eins og 200 metrar eru líkari 

keppnisskilyrðum sundmanna og þá nær sundmaður ekki stöðuleika ástandi, því eru 

200 metra próf talin vera betri kostur fyrir þolpróf í sundi (Bompa og Haff, 2009; 

Kenney o.fl., 2015). Sum þessara þolprófa eins og 7x200 metra þrepapróf, geta 

mælt hámarkssúrefnisupptöku (VO2max) þátttakenda, en erfitt getur verið að mæla 

VO2max í sundlaug þar sem aðstæður geta reynst erfiðar (Maglischo, 2003).  Gerð 

var rannsókn á Spáni (Rodriguez, 2000) þar sem  15 sundmenn í landsliðinu syntu 

400 metra skriðsund á 100% ákefð þar sem þátttakendur voru mældir með VO2max 

öndunargrímu um leið (innan við 30 sekúndum frá því að sundið endar) og þeir 

komu uppúr lauginni (Rodriguez, 2000).  
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Próf eins og 7x200 metrar hefur verið notað í rannsóknum meðal annars til að 

greina hvort munur sé á kynjunum þegar kemur að ákveðnum efnum 

í  ónæmiskerfinu eftir átök í vel þjálfuðum sundmönnum en hún sýndi að munur 

var á kynjunum (Morgado o.fl., 2014). Auk þess var notast við 7x200 metra próf í 

samanburðarrannsókn sem gerð var á afrekssundmönnum og fyrrum 

afrekssundmönnum í Portúgal, þar sem talið er að afrekssundmenn í dag þurfi að 

leggja meira á sig heldur en forverar þeirra, fengnir voru fyrrum afrekssundmenn 

sem enn voru að keppa og æfðu enn að hluta til með landsliðinu, þar sem í ljós kom 

að afrekssundmennirnir voru að synda hraðar heldur en þeir sem á undan þeim voru, 

fyrrum afrekssundmennirnir höfðum misst niður að hluta til lífeðlisfræðilega virkni, 

þar sem efnaskipti hafa hægst og hreyfifærni aðeins minnkað (Mejias o.fl., 2014). 

  

Hagkvæmni í sundi 

Góð tækni er mikilvægi í keppnissundi, þar sem markmið allra sundmanna og 

kvenna er að vinna andstæðinginn, því er mikilvægt að pæla í fjölda sundtaka og 

hversu langt þú kemst í hverju taki, ef þessu tvennu er rétt upp stillt upp er líklegt 

að einstaklingur nái fram sinni bestu frammistöðu hverju sinni (Maglischo, 2003). 

Þegar talað er um hagkvæmni í sundi er verið að finna út hversu langt sundmaður 

kemst á einu taki. Því færri tök í einni ferð því hagkvæmara er það fyrir hann, þar 

sem sundmaður eyðir minni orku í að taka færri tök yfir laugina.  Ýmsar aðferðir 

eru notaðar til að finna út hagkvæmni sundmanna. Þar má meðal annars nefna 7x50 

metra próf, sem hefur áður verið notað í rannsóknum (Bachlin o.fl., 2008). Þá hafa 

líka verið sett upp styttri próf þar sem ákveðin vegalengd er synt,  fjöldi taka talinn 

og tíminn tekinn (Craig og Pendergast, 1979).  Próf sem mæla hagkvæmni 

sundmanna eiga það sameiginlegt að notast við sömu formúlu. Þar sem hraði (V) 

er mældur, fjöldi sundtaka (SR) er talinn og lengd í hverju taki (DPS) eru skoðuð 

(Bachlin o.fl., 2008; Craig og Pendergast, 1979; Wakayoshi, D’Acquisto, Cappaert 

og Troup, 1995). 

V(m/s)= SR (Hz) x DPS (m) 

Erfitt getur verið að nálgast allar upplýsingar fyrir útreikning á jöfnunni með 

því einu að horfa á sundmann synda. Með upplýsingum um tvær af þremur breytum 
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í jöfnunni er hægt að reikna út þá þriðju með einfaldri algebru. Það hefur verið 

notað til að finna út DPS þar sem DPS(m) er jafnt og V (m/s) x 60 er deilt með SR 

(fjöldi/mín). Þá fæst út lengd í metrum í hverju taki (Craig og Pendergast, 1979). 

Þegar sundmaður bætir sig í einni af breytunum í jöfnunni getur hann bætt allt, þó 

er líka hægt að bæta hraðann en bæta einnig við fjölda sundtaka, og fara þar af 

leiðandi styttra í hverju sundtaki fyrir sig. 

Fjölda sundtaka má einnig skoða út frá hverju sundi fyrir sig og út frá lengd 

sundsins í metrum, en meðal annars hafa verið gerðar rannsóknir sem kanna fjölda 

sundtaka í bringusundi og skriðsundi hjá ófötluðum sundmönnum (Dekerle, 

Sidney, Hespel og Pelayo, 2002; K. G. Thompson, Haljand og MacLaren, 2000), 

allt frá 50 metra sprettum uppí 400 metra spretti. Þar má sjá að munur er á konum 

og körlum en karlar sem syntu 100 metra bringusund voru að meðaltali að taka 49.2 

± 5.4 sundtök á mínútu og 38.6 ± 4.2 sundtök á mínútu í 200 metra spretti, á meðan 

konur tóku 49.5 ± 5.8 sundtök á mínútu í 100 metra bringusund spretti og 40.8 ± 

5.2 sundtök á mín í 200 metra bringusund spretti (K. G. Thompson o.fl., 2000). 

Hinsvegar gerðu Dekerle og félagar (Dekerle o.fl., 2002) rannsókn á áreiðanleika í 

skriðsundi þar sem bæði kyn voru saman í hópum og tekinn var tími og talinn voru 

sundtök í fjórum vegalengdum af skriðsundi, þar sem niðurstöður sýndu að því 

styttri sem spretturinn var því fleiri sundtök eru tekin á mínútu eða 53.82±5.19 tök 

á mínútu í 50 metra skriðsundspretti á meðan fjöldi sundtaka var 44.11±4.57 tök á 

mínútu í 200 metra skriðsundspretti (Dekerle o.fl., 2002).  

  

Hraðaáætlun / Hraðaákvörðun (e. pacing) 

Keppnissund byggist upp á því að synda ákveðna vegalengd á sem stystum 

tíma (Saavedra, Escalante, Garcia-Hermoso, Arellano og Navarro, 2012) og að vera 

á undan andstæðingnum (Foster o.fl., 1993). Til að lágmarka tíma sinn í 

keppnisundi þarf sundmaður eða sundkona að huga að fjölda sundtaka í greininni 

auk þess sem að ákvörðun á hraða getur gert útslagið um hver kemur fyrstur í 

bakkann (Maglischo, 2003).  Því er hraðaákvörðun (e. pacing) mikilvægur þáttur af 

keppnissundi, þar sem iðkendur annað hvort meðvitað eða ómeðvitað stilla hraða 

sinn til að ná sem bestum tíma í þeirri vegalengd sem synt er hverju sinni (Saavedra 

o.fl., 2012).  Þegar mismunandi tegundir af hraðaákvörðunum í sundi er könnuð, er 
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talað aðallega um þrjár tegundir. Munurinn á þessum þremur tegundum fer eftir af 

hvaða ákefð sundið er synt hverju sinni, þessar þrjár tegundir eru: jafn hraði, 

neikvæð hraðaákvörðun (e. negative) og jákvæð hraðaákvörðun (e. positive) 

(Thompson, MacLaren, Lees og Atkinson, 2003).  Jafn hraði er þegar sama hraða 

er haldið allan tímann. Neikvæð hraðaákvörðun er þegar byrjað er hægar og svo er 

ákefð og hraði aukinn. Jákvæð hraðaákvörðun er þegar byrjað er hratt svo er  ákefð 

og hraði minnkaður. Þegar um jákvæða hraðaákvörðun er að ræða byrjar sundið 

hratt og svo minnkar hraði í lok spretts, í neikvæðri hraðaákvörðun er byrjað hægar 

og svo hraðinn aukinn í lok spretts, þegar um jafnan hraða er að ræða þá er sama 

hraða haldið allan sprettinn (Taylor o.fl., 2016; Thompson o.fl., 2003). Talið er að 

af þessum þremur tegundum hafi jákvæð hraðaákvörðun verið minnst árangursrík 

(Maglischo, 2003).  

Hraðastjórnun hefur verið könnuð á ófötluðum sundmönnum, þar sem 

bringusund hefur verið efst á nálinni (Thompson o.fl., 2000, 2003). Gerð hefur verið 

samanburðarrannsókn á ófötluðum og fötluðum innan flokka S10 og S13 þegar 

kemur að hraðastjórnunartækni í keppni, þar var skoðað hvernig sundmenn ákvarða 

hraða sinn í lengri sundum, 400 metrar og lengra (Taylor o.fl., 2016). Þá hefur líka 

verið í gangi þróun á tækni sem auðveldar sundmönnum að halda hraða og takti í 

bringusundi meðal annars, þar sem AquapacerTM er komið fyrir í sundhettu eða 

sundgleraugum en það er lítið tæki sem gefur frá sér hljóðmerki um hvernig 

takturinn eigi að vera (Kevin G. Thompson, MacLaren, Lees og Atkinson, 2002). 

Þar var marktækur munur á milli rauntíma og áætlunartíma eftir 50 metra í 200 

metra sundspretti (Kevin G. Thompson o.fl., 2002).  

  

Munur á fötluðum og ófötluðum í sundi 

Í grunninn er tækni, taktur og framkvæmd sú sama hjá einstaklingum með 

fötlun og einstaklinga án fatlana. Rannsóknir sem hafa skoðað mun á þessum 

hópum hafa meðal annars verið gerðar eftir Ólympíuleika þar sem  

myndbandsupptökur frá báðum mótum (Olympics og Paralympics) hafa verið 

notaðar til samanburðar (Taylor o.fl., 2016). Þar hafa niðurstöður  sýnt fram á 

hraðamun á fötluðum og ófötluðum, þar sem einstaklingar með minniháttar 

hreyfihömlun (flokkun S10) og einstaklingar með minniháttar sjónskerðingu 

(flokkun S13) hafa ekki náð upp sama hraða og ófatlaðir einstaklingar (Taylor o.fl., 
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2016). Þó eru karlkyns sundmenn hraðari en kvenkyns sundkonur þegar skoðaður 

er munur innan flokkana. Ófatlaðir karlmenn eru hraðari en ófatlaðar konur, S10 

karlmenn hraðari en S10 konur, S13 karlmenn hraðari en S13 konur þegar 50 metra 

millitími er skoðaður í 400 metra skriðsundi.  Myndbandsupptökur af 

Ólympíuleikunum eru gott mælitæki bæði fyrir iðkendur, þjálfara og komandi 

kynslóðir (Daly o.fl., 2000). Einnig hefur verið kannaður munur á breytileika í 

skriðsundi hjá einstaklingum með greindarskerðingu (ID) og einstaklinga sem ekki 

eru með greindarskerðingu (Einarsson, Johannsson og Daly, 2008). Þá var 

hraðamunur á þessum tveimur hópum, ófötluðum og einstaklingum með 

greindarskerðingu, þar sem ófatlaðir voru hraðari fyrstu 100 metrana og með betri 

heildar tíma í 200 metra skriðsundi en í þeirri rannsókn er tekið fram að fyrri 

athuganir hafi sýnt fram á að mögulega hafi einstaklingar með greindarskerðingu 

minni tilfinningu fyrir keppnishraða, séu með hægari viðbragðstíma í byrjun sunds 

og séu líklegri til að gera snúninga vitlaust (Einarsson o.fl., 2008).   

Þegar próf eru lögð fyrir íþróttamenn eru staðlar settir upp til að halda 

áreiðanleika prófsins, þá er hægt að framkvæma prófið aftur, framkvæma af 

mismunandi einstaklingum sem þekkja staðlana og prófið mælir það sama í hvert 

skipti (Gore, 2000). Þegar próf eru lögð fyrir fatlaða íþróttamenn eru sömu staðlar 

hafðir að leiðarljósi og margir geta framkvæmt prófið eins og staðlarnir gefa til 

kynna, á meðan aðrir ná því ekki (Pelayo o.fl., 1995). Þá þurfa þjálfarar eða 

rannsakendur að aðlaga prófið að þeim sem ekki geta staðist alla staðla, þó innan 

ákveðins ramma, svo að prófið skili því sem það á að skila. Kenning Mihaly 

Csikszentmihalyi um flæði (e. the flow theory)  á milli kvíða og leiða er gott viðmið 

þegar kemur að aðlögun prófa fyrir íþróttafólk (Mihaly Csikszentmihalyi og Jeanne 

Nakamura, 2009). Þar sem markmið þarf að nást, án þess að einstaklingurinn kvíði 

fyrir því og líti svo á að hann geti ómögulega tekið prófið og að það sé ógerlegt, þó 

nógu krefjandi svo einstaklingnum leiðist ekki að framkvæma það 
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Mynd 1: Flæðiskenning Mihaly Csikszentmihalyi 
Þegar aðlaga á próf að einstaklingum er hægt að stytta endurtekningar, stytta 

vegalengd sem á að synda eða til dæmis lengja hvíld á milli setta, til að auka líkur 

á að einstaklingurinn klári verkefnið og niðurstöður skili því sem áætlað var 

(Bompa og Haff, 2009; Mihaly Csikszentmihalyi og Jeanne Nakamura, 2009). 

 

Rannsóknarspurningar 

Hvernig gengur sundmönnum með og án fötlunar að stjórna hraða og tækni í sundi?  

Hvort gengur fötluðum betur að ákvarða hraða sinn í 7x50 metra sprettum eða 

7x200metra sprettum?  

Aðferð og gögn 

Hér verður fjallað um aðferðir sem notaðar voru við þessa megindlegu rannsókn, 

þátttakendur, mælitæki, hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvernig var farið að 

úrvinnslu gagna.  
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Þátttakendur 

Þátttakendur voru einstaklingar í afrekshópi ÍF í sundi í september 2017, í 

afrekshópi ÍF eru einstaklingar sem skara frammúr í sundi hverju sinni.  

Samanburðarhópur voru einstaklingar í B-hópi sundliðs Breiðabliks í mars 2018, 

valið var í samanburðarhóp út frá því að einstaklingar hefðu æft í 4 ár eða meira,  

þó eru undantekningar í báðum hópum þar sem einn í hvorum hóp voru aðeins búnir 

að æfa í eitt ár og voru því nýlega komnir inní hópinn þegar mælingar voru 

framkvæmdar. Alls voru gerðar mælingar á 11 einstaklingum í afrekshópi ÍF og 12 

einstaklingum í B-hópi sundliðs Breiðabliks.  

Framkvæmd 

Mælingar fóru fram 16. september 2017 á afrekshópi ÍF í sundi, í 25 metra laug 

í Laugardalnum. Þar sem lögð voru fyrir tvö próf á hvern þátttakenda, annars vegar 

hagkvæmnipróf (e. efficiancy) og hins vegar þolpróf (e. endurance). Allir 

þátttakendur tóku prófin í sömu röð þar sem um æfingarbúðir hjá ÍF var að ræða þá 

voru tvær æfingar sama dag ein að morgni til og önnur að kvöldi, hagkvæmniprófið 

var tekið á morgunæfingunni og þolprófið á kvöldæfingunni. Rannsakandi mætti 

með fjórar aðstoðarkonur með sér, þar sem öllum gögnum var safnað saman 

jafnóðum, það er að segja tíminn var tekinn, fjöldi sundtaka var talinn og púls var 

tekinn á staðnum með því að setja fingur á úlnlið þátttakenda og slög voru talin í 15 

sekúndur, í eftirvinnslu var sú tala margfölduð með 4 til að fá slög á mínútu. 

Samanburðarhópur var mældur 12. og 14. mars 2018 í Sundlaug Kópavogs á 

æfingartíma hópsins. Sóst var eftir því að mælingar yrðu framkvæmdar í 25 metra 

laug eins og mælingar ÍF, þar sem óskað var eftir að mæla í sömu laug tvisvar og 

einnig á æfingartíma hópsins þá liðu 47 tímar á milli mælinga, fyrra prófið sem var 

hagkvæmniprófið var framkvæmt mánudaginn 12. mars og seinna prófið sem var 

þolprófið var framkvæmt miðvikudaginn 14. mars.  Mælingar voru teknar uppá 

myndband svo hægt væri að telja sundtök í eftirvinnslu, tíminn var tekinn og púls 

var mældur með hjartsláttarmæli jafnóðum. 

Í báðum prófum hjá báðum hópum fengu þátttakendur upplýsingar um þann 

tíma sem þeir ættu að synda á rétt fyrir sundið og hvernig hraðaþróun yrði háttað í 

prófinu hverju sinni, fyrir hvern sprett var þeim tilkynnt aftur hvaða tíma þau ættu 

að synda á næst, til að rannsakandi væri fullviss um að allir skildu verkefnið.         
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Próf og mælitæki 

Notast var við 25 metra sundlaug annars vegar í Laugardal og hins vegar Sundlaug 

Kópavogs, báðar laugar voru innandyra, 25 metra innilaug í Sundlaug Kópavogs er 

29°C og 50 metra innilaug í Laugardal sem var stillt upp í 25 metra var 28.5°C. Það 

var líka  notast við Seiko skeiðklukku, Vive precision – pulse oximeter púlsmæla  

og Casio Exilim – F1 myndavél með 36-432mm linsu til upptöku á sundmönnum, 

sundtök þátttakenda voru talin í eftirvinnslu í mælingum hjá Breiðablik. Notast var 

við VLC player við yfirferð á myndefni og Excel var notað til gagnavinnslu og fyrir 

lýsandi tölfræðiútreikninga.  

7x50 metra aðalsund 

Fyrra prófið er hægkvæmni próf þar sem synt er 7x50 metra aðalsund, talinn er 

fjöldi taka sem þátttakandi tekur í öllu sundinu og tíminn á sundinu tekinn. Áður en  

prófið er framkvæmt er búið að áætla tíma sem viðkomandi á að synda á, sá tími er 

reiknaður út frá besta tíma í því sundi sem þátttakandinn syndir. Fyrsta sprett á að 

synda á 12 sekúndum lakari tíma en besti tími í sundinu, síðan eru 2 sekúndur teknar 

af við hvern sprett sem þýðir að í síðasta sprett á að synda á besta tíma, sundið er 

synt á 2 mín hring (e.cycle) þar sem viðkomandi þarf að synda 50 metra og fá hvíld 

á þessum 2 mín. Notast er við spyrnu frá bakka þegar lagt er af stað í sundið. 

Markmiðið með prófinu er að sjá hversu vel þátttakendur geta tímasett sundið sitt 

út frá áætlunartíma, hversu vel þau nýta hvert sundtak og hvort takafjöldi aukist 

þegar lengra er komið inní prófið (Gore, 2000).   

7x200 metra skriðsund 

Seinna prófið er þolpróf, þar sem allir synda 7x200 metra skriðsund. Þar sem tíminn 

er tekinn, fjöldi sundtaka talinn og hjartsláttur mældur með púlsmæli. Áður en 

prófið er framkvæmt er búið að áætla tíma sem þátttakandi á að synda á, sá tími er 

reiknaður út frá besta tíma í 200 metra skriðsundi. Við besta tíma er bætt 5 

sekúndum, þar sem skilyrði prófsins segja að í síðasta sprett eigi að synda á besta 

tíma plús 5 sekúndur, við hvern sprett er bætt 5 sekúndum, því er fyrsti sprettur 

syntur á 35 sekúndum frá besta tíma. Það er synt á 5 mín hring, þar sem viðkomandi 

þarf að synda og hvíla á 5 mín. Púls er mældur hjá þátttakanda þegar hann kemur í 

bakkann eftir hvern 200 metra sprett.  Notast er við spyrnu frá bakka þegar lagt er 
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af stað í sundið. Markmiðið með prófinu er að sjá hversu vel þátttakendum gengur 

að ná áætlunartíma sínum, hversu mikið fjöldi sundtaka eykst eftir því sem lengra 

er komið inní prófið og hvernig púlsinn hækkar eftir auknu álagi (Gore, 2000).   

7x150 metra aðlögun 

Vegna breiddar á hóp okkar hjá báðum félögum var útfærð aðlöguð útgáfa af þessu 

prófi fyrir þátttakendur sem áttu tíma yfir 3 mín í 200 metra skriðsundi, þeir 

þátttakendur syntu styttri vegalengd eða 7x150 metra. Það próf er framkvæmt eins 

og 7x200 metra prófið, undartekningin var vegalengdin, synt var á 5 mínútna hring 

eins og áður og þurfti þátttakandi að bæta tíma sinn um 5 sek á milli spretta og púls 

var mældur í lok hvers 150m spretts.   

Tölfræði 

Niðurstöður voru að öllu leiti unnar í Excel, þar sem meðaltöl, staðalfrávik og 

hæðstu og lægstu gildi voru reiknuð, auk þess var keyrt t-próf (e. T-test) fyrir 

mismun á tímum hópanna í sprettum fyrir bæði prófin. Við tölfræðilega vinnslu 

gagna, var eingöngu notast við töluleg gildi, það er að segja frávik frá áætlunartíma 

hefur engin formerki á undan sér við útreikning á mismun á tímum. Þó voru gögn 

um hvort synt var hraðar eða hægar geymd og notuð gerð taflna og túlkunar á 

niðurstöðum.  

Niðurstöður 

Þátttakendur með fötlun sem tóku þátt á vegum ÍF voru 11 talsins, af þeim voru 6 

strákar og fimm stelpur á aldrinum 15-30 ára, meðalaldur 22.09±4.41 ár. 

Samanburðarhópur samanstóð af 12  ófötluðum þátttakendum, sjö strákum og fimm 

stelpum á aldrinum 10-15 ára, meðalaldur 12.7±1.44 ár. Af þessum 23 

þátttakendum sem tóku þátt, kláruðu 12 bæði prófin, hagkvæmniprófið og 

þolprófið, þar af 7 hjá ÍF og 5 í samanburðarhópi. Brottfallið útskýrist af því að 

fjórir einstaklingar í afrekshópi ÍF voru á leið á stórmót og voru ekki með leyfi fyrir 

þátttöku í þolprófi, þeir tóku þar af leiðandi bara þátt í hagkvæmniprófi. Þá var einn 

einstaklingur í samanburðarhópnum sem hætti þátttöku í þolprófinu þegar tveir 

sprettir voru eftir, auk þess var prófið tekið á tveimur æfingum í þeim hópi, þá voru 

fimm þátttakendur sem mættu ekki aftur í seinni mælinguna. Auk þess voru tveir 
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einstaklingar sem tóku bara þátt í þolprófinu þar sem þeir mættu ekki á fyrri 

æfinguna þegar hagkvæmnipróf var framkvæmt. Fjöldi þátttakenda í hvoru prófi 

fyrir sig má sjá í töflu 4.   

Tafla 4: Fjöldi þátttakenda skipt eftir fjölda í prófum. 

 

Niðurstöðum þessarar rannsóknar er skipt í tvo hluta, út frá hagkvæmniprófinu 

og út frá þolprófinu sem síðar verða dregnar saman í umræðum og tengt við fyrri 

rannsóknir.  

Hagkvæmnipróf  

Niðurstöður úr hagkvæmniprófinu má sjá í töflu 5 en þar eru 11 fatlaðir 

þátttakendur bornir saman við 11 ófatlaða þátttakendur sem þeyttu sama prófið, 

meðaltal af mismuni á rauntíma og áætlunartíma er sett upp fyrir hvern sprett fyrir 

sig. Samanburðarhópurinn byrjar prófið of hratt og heldur því alveg fyrstu þrjá 

sprettina, hópur fatlaðra byrjar einnig of hratt en er mun nær áætlun í byrjun, þau 

eru hinsvegar að synda hægar en áætlunartími í lok prófsins á meðan 

samanburðarhópurinn nær áætlun í lokin. Niðurstöður úr prófinu sýndu að það var 

marktækur munur á milli hópanna í fyrstu tveimur sprettunum, p=0.006 í spretti eitt 

og p=0.003 í spretti tvö. Hópur fatlaðra var nær áætlunartíma heldur en 

samanburðarhópurinn í þessum tveimur sprettum, þegar þrír sprettir eru eftir er 

samanburðarhópurinn kominn nær áætlunar tíma en ekki er marktækur munur á 

milli hópana í þeim sprettum.  

 

  

 Hagkvæmnipróf 

(fjöldi)  

Þolpróf 

(fjöldi) 

Fatlaðir  11 7 

Ófatlaðir  11 7 
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Tafla 5: Meðaltöl og staðalfrávik frá áætlunartíma í hagkvæmniprófi (7x50m aðalsund). 

 

* : Marktækur munur milli hópa p<0.05. 

Til að sjá betur dreifinguna á meðaltalinu, er fjölda þátttakenda raðað upp í 

töflu 6, vegna fjölda í úrtakinu var ekki hægt að keyra Chi- square marktektarpróf. 

Hinsvegar ef dreifingin er skoðuð má sjá að allir einstaklingar í samanburðarhópi 

byrja sundið of hratt, á meðan átta einstaklingar í hópi fatlaðra byrja of hratt og þrír 

of hægt. Þátttakendur í samanburðarhópnum fara að miklu leiti of hratt þangað til í 

spretti númer fimm en þangað til sést hvernig þau synda of hratt og einn og einn 

týnist yfir í hina tvo flokkana, hópur fatlaðra fer hinsvegar fljótt yfir í það að ná 

tíma og synda frekar hægar.  

Tafla 6: Dreifing þátttakenda eftir hvort áætlunartíma var náð og ef ekki hvort synt var 

hægar eða hraðar. 

Sprettur 

númer 

Fatlaðir (n) Ófatlaðir (n) 

Ná Hægar Hraðar Ná Hægar Hraðar 

1 0 3 8 0 0 11 

2 5 2 5 1 1 9 

3 4 3 4 2 1 8 

4 6 2 2 2 2 7 

5 5 4 2 5 1 5 

6 6 5 0 6 2 3 

7 1 10 0 3 6 2 

Ná: þeir sem ná áætluðum tíma ± 1 sek 

Hægar: þeir sem synda hægar en áætlunartími  

Hraðar: þeir sem synda hraðar en áætlunartími 

Sprettur 

númer 

Áætlun út frá 

besta tíma (s) 

Fatlaðir n=11 

Tími (s) 

Ófatlaðir n=11 

Tími (s) 

1 +12 7.76 ± 1.54 4.35 ± 3.39* 

2 +10 7.95 ± 1.91 5.82 ± 3.72* 

3 +8 5.46 ± 2.42 5.28 ± 3.53 

4 +6 4.12 ± 2.82 4.84 ± 2.77 

5 +4 1.54 ± 3.45 3.54 ± 2.84 

6 +2 0.75 ± 3.99 2.77 ± 3.22 

7 0 4.11 ± 3.62 1.40 ± 3.54 
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Þegar meðaltal á fjölda sundtaka í þessu prófi eru skoðuð má sjá hvernig hópur 

fatlaðra eykur jafnt og þétt fjölda sundtaka, í fyrsta spretti eru fatlaðir að meðaltali 

að taka 25.55 ± 10.04 sundtök í 50 metra spretti, á meðan samanburðarhópur er að 

taka að meðaltali 26.0 ± 6.13 sundtök í 50 metra spretti, báðir hópar eru að byrja á 

svipuðum stað en eins og sjá má á mynd 2 minnkar fjöldi sundtaka hjá 

samanburðarhópnum, það er ekki fyrr en á fimmta spretti sem meðaltalið fer að rísa 

aftur hjá þeim hópi, á meðan hópur fatlaðra heldur áfram að auka fjölda sundtaka 

jafnt og þétt út sundið. 

 

Mynd 2: Meðaltal og staðalfrávik á takafjölda í hagkvæmniprófi (7x50m aðalsundi). 
 

Þegar rýnt er betur í fjölda sundtaka hjá hópunum má sjá að á milli fyrsta og síðasta spretts 

eykur hópur fatlaðra tök sín um 17.4% að meðaltali á meðan samanburðarhópurinn eykur 

tök sín aðeins um 7.89% að meðaltali.  Skoðaður var einnig meðaltími úr fyrsta spretti og 

síðasta spretti hjá báðum hópum og hópur fatlaðra var að synda á 53.2 sekúndum að 

meðaltali í fyrsta spretti og 47.6 sekúndum í síðasta spretti, á meðan samanburðar 

hópurinn var að synda á 48.9 sekúndum að meðaltali í fyrsta spretti og 46.04 sekúndum í 

síðasta spretti. Samanburðarhópurinn er því að synda að meðaltali 4.3 sekúndum hraðar 

í fyrsta spretti heldur en hópur fatlaðra og 1.56 sekúndum hraðar að meðaltali í síðasta 

spretti.   
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Þolpróf 

Niðurstöður úr þolprófinu þar sem sjö þátttakendur úr hópi fatlaðra og sjö 

þátttakendur í samanburðarhópi framkvæmdu 7x200 metra skriðsundspretti eða 

7x150 metra skriðsundspretti, þar sem markmiðið var að synda fyrsta sprett á 35 

sekúndum lakari tíma en besti tími í sundinu og síðasta sprett á 5 sekúndum lakari 

tíma en besta tíma. Tafla 7 sýnir hvernig þátttakendum gekk að ná þessu markmiði. 

Báðir hópar byrja of hratt. Samanburðarhópurinn er nálægt áætlunartíma í síðustu 

þrem sprettunum en í fyrstu fjórum sprettunum eru þau að synda mun hraðar en 

áætlunartíminn. Hópur fatlaðra eykur hins vegar hraðann að meðaltali frekar jafnt í 

gegnum sundið en sá hópur er einnig að synda hraðar en áætlunartími segir til um.  

Ekki er marktækur munur á hópunum í neinum af sjö sprettunum í þolprófinu.  

Tafla 7: Meðaltöl og staðalfrávik frá áætlunartíma í þolprófi (7x200m og 7x150m 

skriðsund). 

 

Það sama má segja um dreifinguna í þolprófinu (sjá töflu 8) eins og í 

hagkvæmniprófinu, báðir hópar byrja of hratt, þó var einn þátttakandi í hópi fatlaðra 

sem byrjaði þolprófið of hægt, á meðan allir þátttakendur í samanburðarhópnum 

byrja of hratt. Fleiri einstaklingar í hópi fatlaðra ná áætlunartíma í sprettum þrjú, 

fjögur og fimm heldur en í samanburðarhópi, meira en helmingur þátttakenda í 

samanburðarhópnum ná hinsvegar áætlunartíma í öllum sprettum nema fyrstu 

tveimur. Eins og með hagkvæmniprófið var ekki hægt að keyra Chi-square 

marktektarpróf á niðurstöður, vegna stærðar á úrtaki.  

Sprettur númer 
Áætlun út frá 

besta tíma (s) 

Fatlaðir n=7 

Tími (s) 

Ófatlaðir n=7 

Tími (s) 

1 +35 22.70 ± 4.02 19.43 ± 6.13 

2 +30 23.61 ± 3.51 19.86 ± 9.19 

3 +25 21.16 ± 1.97 16.71 ± 10.55 

4 +20 16.67 ± 2.58 12.86 ± 5.70 

5 +15 11.31 ± 2.01 9.57 ± 2.76 

6 +10 5.10 ± 2.53 4.71 ± 4.15 

7 5 0.36 ± 4.19 0.14 ± 2.61 
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Tafla 8: Dreifing þátttakenda eftir hvort áætlunartíma var náð og ef ekki hvort synt var 

hægar eða hraðar. 

Sprettur 

númer 

Fatlaðir Ófatlaðir 

Ná Hægar Hraðar Ná Hægar Hraðar 

1 0 1 6 0 0 7 

2 2 0 5 3 0 4 

3 5 0 2 4 0 3 

4 6 0 1 4 0 3 

5 6 1 0 4 1 2 

6 4 1 2 4 2 1 

7 3 1 3 4 2 1 

Ná: þeir sem ná áætluðum tíma ± 2.5 sek 

Hægar: þeir sem synda hægar en áætlunartími  

Hraðar: þeir sem synda hraðar en áætlunartími 

 

Auk þess var þolprófið skoðað út frá meðalfjölda sundtaka fyrir báða hópa, en eins 

og mynd 3 sýnir þá er hópur fatlaðra líka að auka takafjölda sinn jafnt og þétt í 

þessu prófi eins og í hagkvæmniprófinu, á meðan samanburðarhópurinn heldur 

sínum fjölda nokkuð stöðugum alla sprettina, í síðasta spretti er 

samanburðarhópurinn aðeins búinn að bæta við sig að meðaltali einu sundtaki á 

meðan hópur fatlaðra er búin að bæta við sig tæpum fjórum tökum. Meðalfjöldi 

sundtaka í öllum sprettunum hjá fötluðum var 23.00 ± 1.35 á meðan meðalfjöldi 

sundtaka í öllum sprettum hjá samanburðarhópnum var 23.95 ± 0.45. Munurinn 

skýrist í því að í fyrsta spretti tóku fatlaðir að meðaltali 21.69 ± 3.47 sundtök í 50 

metrum en samanburðarhópurinn tók 23.53 ± 3.64 sundtök að meðaltali í 50 

metrum, fatlaðir byrjuðu í aðeins færri sundtökum en bættu svo við sig jafnt og þétt 

á meðan hinn hópurinn byrjaði aðeins hærra og hélt þeim fjölda nokkurn veginn út 

prófið.  
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Mynd 3: Meðaltöl og staðalfrávik út frá takafjölda í þolprófi (7x200m og 7x150m skriðsund). 

 

Þegar rýnt er betur í fjölda sundtaka hjá hópunum í þolprófinu má sjá að á milli 

fyrsta og síðasta spretts eykur hópur fatlaðra tök sín um 13.8% að meðaltali á 

meðan samanburðarhópurinn eykur tök sín aðeins um 4.69% að meðaltali. 

Umræður 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvernig sundmönnum með og án 

fötlunar gengur að stjórna hraða og tækni í sundi. Marktækur munur var á hópunum 

í  fyrstu tveimur sprettunum í hagkvæmniprófinu, þar sem fötluðum gekk betur að 

ákvarða tímann sinn og synda á áætlunarhraða heldur en samanburðarhópnum, ekki 

var marktækur munur á hópunum í öðrum sprettum í hagkvæmniprófinu né neinum 

sprettum í þolprófinu. Því er hægt að segja ekki sé munur á þessum hópum í 

þolprófinu og eingöngu sé munur á hópnunum í fyrstu tveimur sprettunum í 

hagkvæmniprófinu. Þegar niðurstöður úr prófunum er skoðar má sjá að 

samanburðarhópurinn byrjar alltaf of hratt og hann heldur svipuðum hraða út 

sundin, í lokin á hagkvæmniprófinu er samanburðarhópurinn nær markmiðinu 

heldur en hópur fatlaðra þó ekki sé marktækur munur þarna á milli, á meðan hópur 

fatlaðra er nær áætlunarhraða í þolprófinu þó hann sé ekki nógu nálægt því, ekkert 

frekar en hinn hópurinn. Báðir hópar byrja prófið of hratt, þó byrjaði 

samanburðarhópurinn mun hraðar en hinn og héldu svo þeim takti það sem eftir var 

af prófinu, sem gefur til kynna að þeim líði betur að synda hraðar heldur en upphafs 

áætlunarhraði segir til um. Fjöldi þátttakenda var mismunandi í hvoru prófi fyrir sig 
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eins og má sjá í töflu 4, vegna stærðar úrtaks var ekki hægt að keyra Chi-square 

marktektar próf, marktækur munur hefði ekki komið fram í slíku prófi þar sem að 

minnsta kosti fjórir þurfa að vera í hverjum reit til að sjá marktækar niðurstöður. 

Vert er að nefna að við val í samanburðarhóp var ætlast til að þátttakendur væru 

búnir að æfa í 4-6 ár og hefðu synt svipað langa vegalend (km) yfir ævina eins og 

hópur fatlaðra. En ef heimasíður félaganna eru skoðaðar má sjá að fatlaðir æfa 

yfirleitt sjaldnar í viku heldur en ófatlaðir þó að undantekningar séu þó þar á. Því 

var ekki við hæfi að velja í samanburðarhópinn út frá keppnisstigi en greinilegur 

munur er á meðalaldri þessara hópa þó. Þá mætti hinsvegar ætla að hópur fatlaðra 

hafi að vissu leyti meiri reynslu á sviði keppnishraða og að ákvarða keppnishraða 

sinn, þar sem hópurinn er að meðaltali eldri og margir hafa æft í fleiri ár þar sem 

yngsti þátttakendi í samanburðarhópi er 10 ára og elsti í hópi fatlaðra 30 ára, þó 

æfingarfjöldi sé sjaldnar í viku en hjá samanburðarhópnum.  

Hvort gengur fötluðum betur að ákvarða hraða sinn í 7x50 metra sprettum eða 

7x200metra sprettum? Út frá þessum niðurstöðum mætti segja að hópi fatlaðra hafi 

að meðaltali gengið betur að ákvarða hraða sinn í 7x200 metra þolprófinu, bæði 

voru fleiri einstaklingar innan hópsins sem náðu áætlunarhraða í þolprófinu, sem 

og að í fleiri sprettum náði hópurinn að meðaltali áætlunarhraða.  Aftur á móti syntu 

þau að meðaltali hægar heldur en samanburðarhópurinn og jók sundtök sín jafnt og 

þétt í báðum prófum strax frá fyrsta spretti sem gefur til kynna að þeim hafi þótt 

þessi próf heldur erfið. Einnig voru dæmi um að þátttakendur í hópi fatlaðra hafi 

nánast synt á sama tíma út alla sprettina í stað þess að þrepa sig upp í besta tíma. 

Áhugavert var þó að sjá að eins og fyrri rannsóknir sýna (Einarsson o.fl., 2008; 

Taylor o.fl., 2016) þá voru sundmenn með fötlun ekki að ná upp sama hraða í sundi 

eins og ófatlaðir sundmenn. Þrátt fyrir að meðalaldur hafi verið lægri hjá 

samanburðarhópnum þá var hann samt að synda hraðar að meðaltali heldur en 

hópur fatlaðra. Fyrri rannsóknir (Einarsson, 2009) gefa til kynna að einstaklingar 

með greindarskerðingu hafi minni tilfinningu fyrir hraða sínum í keppnissundi sem 

útskýrir að einhverju leiti hraðaákvörðun þessa þátttakenda.   

Í niðurstöðum um fjölda sundtaka úr hagkvæmniprófinu má sjá hvernig hópur 

fatlaðra jók fjölda sundtaka jafnt og þétt út prófið, þar sem meðalfjöldi sundtaka 

hafði aukist um rúm 17% þegar prófið var búið á meðan samanburðarhópurinn jók 

sinn fjölda aðeins um tæp 8% og ekki fyrr en í spretti 5 sem eitthvað fór að sjá um 

aukningu á tökum hjá þeim hópi. Tekið skal fram að í hagkvæmniprófinu voru 
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einstaklingar að synda aðalsund eins og tekið var fram í framkvæmdarkafla, því er 

ekki sami fjöldi innan beggja hópa sem syndir sama sundið. Í hópi fatlaðra voru öll 

sund synt í hagkvæmniprófinu á meðan enginn í samanburðarhópi synti skriðsund.  

Báðir hópar voru að synda hraðar heldur en áætlunartími gaf til kynna í 

þolprófinu, samanburðarhópurinn synti mun hraðar en áætlað var alveg þangað til 

í þrem síðustu sprettunum, þá voru áætlunartímar búnir að ná þeirra hraða og þá 

náðu þau um það bil að halda áætlun, þó náðu þau ekki áætlunarhraða í síðasta 

spretti en voru nokkuð nálægt. Hópur fatlaðra byrjaði hinsvegar líka of hratt en náði 

svo nokkurn veginn áætlunartíma í spretti númer þrjú og tókst að mestu leiti að 

halda því út prófið. Því mætti ætla að í þolprófinu hafi fatlaða hópnum gengið betur 

en samanburðarhópi að ná áætlunartíma sínum, samkvæmt þessu meðaltali gengur 

fötluðum betur að stilla tíma sinn í lengri sundum heldur en ófötluðum. 

Fjöldi sundtaka í þolprófinu hjá hópi fatlaðra svipar mjög til fjöldans í 

hagkvæmniprófinu, þar sem meðalfjöldi sundtaka hækkar jafnt og þétt út prófið 

strax frá fyrsta spretti. Á meðan samanburðarhópurinn heldur fjöldanum nokkuð 

jöfnum fyrstu fjóra sprettina eftir það hækkar hann frekar ört. Auk þess er 

samanburðarhópurinn ekki að bæta við sig eins mörgum sundtökum eins hópur 

fatlaðra gerir eða 9.11% færri sundtök að meðaltali. Út frá þessum niðurstöðum má 

ætla að samanburðarhópurinn sé að nýta sundtök sín betur. Þau eru bæði að synda 

hraðar og taka færri sundtök í hverjum 50 metra, sem segir okkur út frá jöfnuninni 

V=SR x DPS (Craig og Pendergast, 1979), að þau eru að meðaltali að komast lengra 

í hverju taki heldur en hópur fatlaðra. 

Samantekt og Takmarkanir 

Vert er að taka fram að ekki gekk allt að óskum, myndavél sem var notuð til að 

taka upp prófin slökkti á sér í mælingum hjá báðum hópum og því vantar nákvæmni 

í takafjölda hjá sumum einstaklingum, þar sem myndefni var ekki til staðar. Þegar 

prófin voru framkvæmd voru tveir aðilar að synda á sömu braut til að hægt væri að 

koma fleirum að á styttri tíma sem að veldur því að ekki voru allir púlsmældir á því 

andartaki sem þeir koma í bakkann vegna þess að verið var að mæla þann sem kom 

á undan í bakkann. Þá komu líka upp atvik þar sem púlsmælirinn mældi ekki 

hjartslátt þrátt fyrir margítrekaðar tilraunir og  einnig gaf hann upp tölu sem ekki 

var raunhæf á einum tímapunkti.  
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Til að draga saman svar við rannsóknarspurningu þá gekk sundmönnum með 

fötlun betur að stjórna hraða sínum í fyrstu tveimur sprettunum í hagkvæmniprófinu 

að öðru leyti er ekki munur á þessum hópum, þó eru einstaklingar án fötlunar að 

nýta sundtök sín betur en einstaklingar með fötlun. Hópi fatlaðra gekk að meðaltali 

betur að ákvarða hraða sinn í þolprófinu heldur en hagkvæmniprófinu.  

Báðir hópar voru að framkvæma prófin í fyrsta skipti þegar mælingar voru 

gerðar og því kannaðist hvorugur hópurinn við tæknina í framkvæmd prófsins. 

Áhugavert væri að framkvæma sömu próf aftur á þessum hópum eftir að þeir hafa 

fengið að prófa að framkvæma prófin og fengið betri kynningu á því hvernig 

verkefnið gengur fyrir sig. Auk þess þætti rannsakenda áhugavert að kanna betur 

nýtni sundtaka á milli fatlaðra og ófatlaðra á Íslandi.  
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Viðauki 

Kópavogur  

14. mars 2018 

Leyfisbréf fyrir þátttöku í rannsókn  

 

Ég sem foreldri/forráðamaður veiti hér með samþykki fyrir því að barn í minni forsjá 

taki þátt í B.Sc rannsókninni Hraðastjórnun í sundi. Ábyrgðarmaður rannsóknar er Ingi 

Þór Einarsson og nemandi og rannsakandi,  Guðmunda Gestsdóttir. Gögn með 

niðurstöðum úr tveimur sundprófum verða notaðar til samanburðar við mælingar á 

öðrum hópi sem framkvæmir sömu tvö próf, upplýsingum um kyn ásamt upplýsingum 

um meðalaldur hópsins og verða notaðar til úrvinnslu gagna.  

Fullri nafnleynd er heitið og aðeins leiðbeinandi og framkvæmdaraðili hafa aðgang 

að persónuupplýsingum.  

 

Nafn barns: __________________________________________________________ 

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns: _______________________________________ 

 

Fyrir hönd rannsóknarteymis: ____________________________________________ 

Guðmunda Gestsdóttir  
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