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Útdráttur 

Í þessu lokaverkefni er greint frá niðurstöðum úr vettvangskönnun sem  framkvæmd 

var í mars 2009 á aðbúnaði og aðstæðum við sundkennslu á höfuðborgarsvæðinu, 

skoðun íþróttakennara á þeirri aðstöðu sem þeir hafa og tilfinningu þeirra gagnvart 

sundkunnáttu nemenda. Tilgangurinn með rannsókninni var að kanna hvort 

íþróttakennarar almennt deildu þeirri tilfinningu með höfundum þessa rits að 

sundkunnátta nemenda í efri bekkjum grunnskóla hafi farið versnandi og hvort þar 

gætu aðbúnaður og aðstæður sem kennurum er boðið upp á haft áhrif. 

Farið var með lokaðan spurningalista á alla sundstaði á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

fram fór sundkennsla og hann lagður fyrir þá íþróttakennara sem voru að kenna. Þannig 

náðist til 65 íþróttakennara frá 61% allra grunnskóla á svæðinu. 

Þó margt áhugavert hafi komið í ljós í þessari könnun var niðurstaðan sú að viðhorf 

íþróttakennara til aðbúnaðar og aðstæðna við sundkennslu í sundlaugum á 

höfuðborgarsvæðinu er mjög gott. Mikil og almenn ánægja ríkir meðal þeirra sem þátt 

tóku í könnuninni og eru þeir að meirihluta ekki sammála því að sundkunnátta í efri 

bekkjum grunnskóla hafi farið versnandi. Engu að síður kom í ljós að töluverð skerðing 

virðist eiga sér stað á sundnámi nemenda. 
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Við viljum koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sem aðstoðuðu okkur á einn eða 

annan hátt við gerð lokaverkefnisins. Sérstakar þakkir fá makar okkar og fjölskyldur 

fyrir þolinmæði í okkar garð meðan á vinnu verksins stóð, Hafþór Birgir Guðmundsson 

fyrir góða leiðsögn og að lokum viljum við þakka öllum þátttakendum fyrir góðan 
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2. Inngangur 
Segja má að þegar íþróttakennarar hittast endurspegli það oft á tíðum brennandi áhuga 

þeirra á starfinu að umræðan beinist oftar en ekki að íþróttakennslunni og íþróttatengdu 

efni. Þannig hefur umræðan sem við höfum tekið þátt í oft á tíðum beinst að aðbúnaði 

og aðstæðum í sundkennslu og þó við höfum ekki upplifað það sjálf, þá hafa margir 

kollegar  okkar  kvartað yfir þrengslum og litlu plássi við skólasundkennslu. 

Þar sem tilfinning okkar beggja er sú að sundfærni nemenda í efstu bekkjum grunnskóla 

hafi farið versnandi almennt síðan við byrjuðum að kenna, en bæði höfum við kennt 

sund til margra ára, fannst okkur mikilvægt að kanna hvort slæmur aðbúnaður og 

aðstæður kynnu að geta verið áhrifavaldar. Á þessi tilfinning okkar gagnvart sundfærni 

nemenda í eldri bekkjum grunnskóla við rök að styðjast eða ekki? Hver er tilfinning 

annarra íþróttakennara gagnvart þessu og hversu ánægðir eru sundkennarar með þann 

aðbúnað og aðstæður sem þeim er boðið upp á? Er aðstaða til sundkennslu almennt 

bágborin eða á það ekki við rök að styðjast? Til að svara þessum spurningum settum við 

fram rannsóknarspurningu: Hefur aðbúnaður og aðstæður við sundkennslu áhrif á 

sundfærni nemenda? 

Tvær rannsóknir hafa verið gerðar sem koma að einhverju leyti inn á það sama sem við 

könnuðum en í báðum þessum rannsóknum var þýðið allt landið en við beindum sjónum 

okkar eingöngu að höfuðborgarsvæðinu enda kom fram í báðum fyrrgreindu 

rannsóknunum að rök hnigi að því að aðstaða til sundkennslu sé lakari á 

höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni vegna þrengsla og aukinnar aðkomu 

almennings að laugunum á meðan á kennslu stendur. 
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3. Fræðilegur kafli 
Samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar (2008) ættu börn og unglingar að hreyfa sig 

að lágmarki 60 mínútur daglega með miðlungserfiðri eða erfiðri ákefð. 

3.1 Hlutverk íþóttakennslu í grunnskólum 

Samkvæmt íþrótta- líkams- og heilsuræktar hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2007:4) á 

íþróttakennslan að taka mið af því að ná þeim markmiðum sem sett eru fram í gildandi 

lögum um líkams- og heilsurækt í grunnskólum. 

Í lögum um grunnskóla 24. grein (2008) segir að leggja skuli áherslu á hjá nemendum: 

„…líkamlega og andlega velferð, heilbrigða lífshætti og ábyrga umgengni við líf og 

umhverfi…“. Markmiðin fyrir skólasund eru sett fram á grundvelli þessara laga. 

Nútíma lífsstíll ýtir undir hreyfingarleysi og setur hjá börnum. Frístundum er í auknum 

mæli eytt fyrir framan sjónvarp eða tölvu og líkamleg áreynsla þar af leiðandi í 

lágmarki. Á seinni árum hefur offita aukist meðal barna og stuðlar hún að enn frekari 

hreyfitregðu (Erlingur Jóhannsson o.fl., 2003-2004). En með markvissu íþrótta- og 

hreyfinámi í grunnskólum er skipulega spornað við þessari þróun.  

Eitt það mikilvægasta, sem hver skóli getur veitt nemendum sínum, er að styrkja 

sjálfsmynd þeirra og vellíðan í gegnum markvisst íþrótta- og hreyfinám. Með jákvæðri 

upplifun af skólasundi, þar sem gleði og ánægja ríkir, eykst  vinnugleði og vellíðan sem 

skilar sér áfram út í annað skólastarf. Markviss sundkennsla er ekki einungis hagur 

nemenda heldur getur einnig haft áhrif á heilbrigði þjóðarinnar þegar til lengri tíma er 

litið (Aðalnámskrá grunnskóla- íþróttir- líkams- og heilsurækt, 2007:5). Jákvæð 

upplifun af sundkennslu í grunnskóla getur því lagt grunninn að heilsusamlegum lífsstíl 

nemenda og mótað viðhorf þeirra til sunds í framtíðinni (Aðalnámskrá grunnskóla- 

íþróttir- líkams- og heilsurækt, 2007:23), þar sem sund er talið ákjósanlegur líkams- og 

heilsuræktarþáttur. 
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3.2 Markmið með sundkennslu 

Í íþrótta- líkams- og heilsuræktarhluta Aðalnámskrár grunnskóla (2007:4) um skólasund 

er fjallað um atriði sem snúa að námi ,  kennslu og námsmati.  

Sett eru fram tvennslags markmið, áfangamarkmið og lokamarkmið. 

Áfangamarkmiðin eiga að vera meginviðmið í öllu skólastarfi, þeim er skipt 

niður á skólastigin þrjú,  1.–4. bekk, 5.–7. bekk og 8.–10. bekk. Innan 

áfangamarkmiða eru þrepamarkmið sem mynda stíganda í náminu frá upphafi 

skólagöngu til loka lögbundins skyldunáms. Lokamarkmiðin lýsa eins og nafn 

þeirra gefur til kynna, því sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér að loknu 

skyldunámi. Þau gefa einnig heildarmynd af því sem stefna skal að í 

sundkennslu og skýra tilgang námsins. Nemendur eiga rétt á að fá verkefni við 

hæfi, það er að segja eftir því sem þroski þeirra, hæfni og áhugamál leyfa. Því 

geta nemendur á sama aldri verið staddir á mismunandi getustigum í námi.  

Eftirfarandi þroskaþættir er hafðir að leiðarljósi í markmiðum skólasunds: 

 skynþroski og hreyfiþroski 

 líkamsþroski og fagurþroski 

 félagsþroski, tilfinningaþroski og siðgæðisþroski 

 vitsmunaþroski 

Skýr markmið innan þroskaþáttanna leggja grunninn að skipulagningu náms og 

kennsluhátta. Við framsetningu markmiða skal gera ráð fyrir því að flestir nemendur nái 

þeim.  Engu að síður er nauðsynlegt að koma til móts við þá nemendur sem einhverra 

hluta vegna ná ekki settum markmiðum. Einnig þarf að koma til móts við þá nemendur 

sem skara fram úr í námi og finna þeim verkefni við hæfi (Aðalnámskrá grunnskóla- 

íþróttir- líkams- og heilsurækt, 2007:6-7). 

Meginmarkmið skólasunds er að gera nemendur það vel synda að þeir geti bjargað 

sjálfum sér og öðrum á sundi. Sá nemandi, sem staðist hefur áfangamarkmið við lok 7. 

bekkjar, getur talist syndur.  Einnig er nauðsynlegt að nemendur tileinki sér helstu atriði 

skyndihjálpar, sérstaklega þau sem snúa að björgun frá drukknun. Jafnframt skulu 

nemendur fræðast um gildi sundiðkunar með tilliti til almennrar líkams- og heilsuræktar 

(Aðalnámskrá grunnskóla- íþróttir- líkams- og heilsurækt, 2007:22-23). 
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3.3 Fjölbreytt vatnsþjálfun fyrir 8.-10. bekk 

Samkvæmt íþrótta- líkams- og heilsuræktar hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2007:28) 

skal leggja áherslu á að nemendur á unglingastigi upplifi skólasund á jákvæðan og 

ánægjulegan hátt, til að koma í veg fyrir brottfall og slaka mætingu sem oft er reyndin á 

þessu aldursstigi. Einnig ætti að auka sundþjálfun þar sem efling þrekþátta er í 

fyrirrúmi. Bjóða skal nemendum upp á fleiri valmöguleika um þjálfun í vatni  svo sem 

sundknattleik, sundfimi, styrktarþjálfun í vatni, heimsókn afreksfólks í greininni, 

gestakennara og sundþjálfara, þannig að nemendur öðlist góða þekkingu til að geta nýtt 

sér sundiðkun og/eða aðra vatnsþjálfun til líkams- og heilsuræktar í framtíðinni. 

3.4 Fjöldi kennslustunda 

Samkvæmt íþrótta- líkams- og heilsuræktar hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2007:4) 

eiga allir nemendur að fá að lágmarki þrjár kennslustundir í íþróttum á viku allt 

skólaárið og þar af skal nemendum ætlaður að minnsta kosti einn sundtími á viku allt 

skólaárið. Í þeim skólum sem slíku skipulagi verður ekki við komið skal kenna 

skólasund í námskeiðsformi. Ef skólasund er kennt í námskeiðsformi á hver nemandi að 

fá að lágmarki 20 kennslustundir, og skal nýta þær stundir sem eftir standa til 

skólaíþrótta (Aðalnámskrá grunnskóla- íþróttir- líkams- og heilsurækt, 2007:22). 

3.5 Fjöldi nemenda í hverjum sundtíma 

Til að ná þeim markmiðum sem getið er um í Aðalnámskrá grunnskóla (2007:22) í 

sundkennslu og þá sér í lagi því markmiði að gera alla nemendur synda, þannig að þeir 

geti bjargað sér og öðrum á sundi,  er lagt til að skipulag sundkennslunnar miðist við að  

15 nemendur séu að jafnaði í hverjum 40 mínútna sundtíma. Þetta er gert til að tryggja 

öryggi nemenda enn frekar, sem og að stuðla að betri kennslufræðilegri nálgun. Ef 

nemendur eru ósyndir er æskilegt að þeir séu færri en 15 til þess að tryggja að 

markmiðum sundkennslunnar verði náð. Einnig þarf að taka tillit til þeirrar aðstöðu og 

aðbúnaðar sem fyrir hendi er, svo sem stærðar laugar og tækjakosts við skipulagningu 

kennslunnar. 
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3.6 Sérstaða sundkennslu á Íslandi 

Sundnám á Íslandi hefur notið nokkurrar sérstöðu um árabil þar sem sundnám hefur 

verið bundið í reglugerð. Ástæður  þessarar sérstöðu eru meðal annars þær, að það að 

vera vel syndur er mikilvægur öryggisþáttur fyrir alla sem búa á eyju þar sem fiskveiðar 

eru mikið stundaðar eins og hér er reyndin. Sundiðkun hefur einnig skipað fastan sess í 

þjóðmenningu og skólahaldi á síðustu öld og má í því sambandi nefna að Íslendingar 

voru ásamt Áströlum fyrstir þjóða í heiminum til að taka upp sundkennslu sem 

skyldugrein í grunnskólum (Aðalnámskrá grunnskóla- íþróttir- líkams- og heilsurækt, 

2007:5). 

3.7 Námsumhverfi 

Í 13 gr. Í lögum um grunnskóla (2008) er kveðið á um rétt nemenda. Þar segir: 

„Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við 

sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra 

og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að 

nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna“. Samkvæmt Rúnari Sigþórssyni 

(2004) dósent í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri er góð umgjörð í 

skólastarfi nauðsynleg, en hún er gagnslaus ein og sér ef starfið sem fer fram innan 

hennar er ekki gott. Það getur verið mjög lélegt skólastarf í góðri umgjörð og það getur 

verið frábært skólastarf í lélegri umgjörð. Það er fyrst og fremst fólk og mannlegir 

þættir sem skapa gott skólastarf en ekki umgjörð að hans mati. 

3.8 Fyrri rannsóknir 

Tvær rannsóknir hafa áður verið gerðar sem koma að einhverju leyti inn á það sama og 

við könnuðum. Önnur er lokaritgerð við Kennaraháskóla Íslands, Íþróttaskor, frá árinu 

1998 skrifuð af Sigurlín Garðarsdóttur og Sigrúnu Ögn Sigurðardóttur sem ber heitið 

„Sundkennsla á Íslandi“. Hin rannsóknin heitir „Könnun á námskrá í skólasundi“ og er 

lokaritgerð frá árinu 2002 til B.S  prófs frá Kennaraháskóla Íslands, Íþróttaskor, eftir 

Bjarneyju Guðrúnu Jónsdóttur.  Í báðum þessum rannsóknum var þýðið allt landið en 

við beindum sjónum okkar eingöngu að höfuðborgarsvæðinu enda kom fram í báðum 

þessum fyrri rannsóknum að rök hnigi að því að aðstaða til sundkennslu sé lakari á 

höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni vegna þrengsla og aukinnar aðkomu 

almennings að laugunum á höfuðborgarsvæðinu á meðan á kennslu stendur. 
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4. Aðferðarkafli 

4.1 Rannsóknarsnið 

Í könnuninni er notuð samsett aðferðarfræði, bæði megindleg og eigindleg 

rannsóknaraðferð notuð. Eigindleg aðferð (qualitative methods) byggist á upplifun 

einstaklinganna sem verið er að skoða, en megindleg aðferð (quantitative methods) 

byggist hinsvegar á tölum, því sem hægt er að mæla og telja (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003:222). Þar sem um vettvangsheimsókn er að ræða og þátttakendur heimsóttir í sitt 

eðlilega umhverfi telst sá hluti til eigindlegra aðferða en lokaði spruningarlistinn sem 

lagður var fyrir telst til megindlegrar aðferðrar, auk þess fékk rannsakandinn meiri 

vitneskju en þá sem spurt var um í spurningarlistanum sökum náina tengsla við 

þátttakendur og telst það einnig til eigindlegrar aðferðar. Samkvæmt Bogdan og Biklen 

(1992:42) getur það aukið gæði rannsóknarinnar að samtvinna megindlegar og 

eigindlegar rannsóknir.  

4.2 Tilgangur og markmið með könnuninni 

Ákveðið var að kanna aðbúnað og aðstæður við sundkennslu í sundlaugum á 

höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan fyrir því að þetta rannsóknarefni varð fyrir valinu er sú 

að við höfundar höfum kennt sund um árabil og það er okkar skoðun að sundkunnátta 

eldri nemenda grunnskóla hafi almennt farið versnandi á undanförnum árum. Vildum 

við kanna hvort aðbúnaður og aðstæður gætu verið áhrifavaldar á versnandi 

sundkunnáttu og hvort aðrir íþróttakennarar hefðu sömu skoðun og við. Því var settur 

saman spurningalisti sem hafði það að markmiði að komast að því við hvaða aðbúnað 

og aðstæður íþróttakennarar sem kenna skólasund á höfuðborgarsvæðinu starfa. Stefnt 

var á að ná í 50 – 80 svör og fengust 65 svör. Tilgátan sem gengið var út frá í 

könnuninni var sú að aðbúnaður og aðstæður við sundkennslu geti verið einn af 

orsakavöldum þess að sundfærni nemenda fari versnandi.  

4.3 Framkvæmd könnunar 

Lokaður spurningalisti (sjá viðauka 1) var lagður fyrir íþróttakennara í 

vettvangsheimsókn í sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu. Vettvangskönnun (field-study) 

kallast það þegar könnun fer fram í eðlilegu umhverfi þátttakenda (Kristín Björnsdóttir, 

2003:244). Rannsakandi fyllti út spurningalistann á staðnum, sami rannsakandinn fór á 
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alla vettvangsstaðina. Spurningalistinn innihélt 34 spurningar. Fyrstu tvær 

spurningarnar voru léttar upphitunarspurningar til að koma viðmælendum í gang, þar 

sem spurt var um kyn og aldur, að því loknu tóku við þrjár bakgrunnsspurningar.  Síðan 

blönduðust tuttugu og fjórar spurningar um aðbúnað og aðstæður í sundkennslu og 

fimm viðhorfsspurningar, þar sem efnislega svipaðar spurningar voru hafðar saman. 

Vettvangskönnunin var framkvæmd dagana 9. - 16. mars 2009. Allar kennslusundlaugar 

á höfuðborgarsvæðinu voru heimsóttar. Forprófun var gerð á spurningalistanum 6. mars 

2009 á Akranesi, tvær sundlaugar voru heimsóttar og spurningalistinn lagður fyrir fimm 

íþróttakennara. Eftir góðar ábendingar um hvað mætti betur fara var listinn lagaður. 

4.4 Þátttakendur 

Í úrtaki voru íþróttakennarar sem kenna sund í sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu og 

voru á vettvangi þegar könnunin var framkvæmd. Þýðið í könnuninni voru allir 

sundkennarar á höfuðborgarsvæðinu. Þýði (population) er fyrirfram skilgreindur hópur 

sem á að skoða samkvæmt markmiði rannsóknarinnar. Úrtak (sample) er tiltekinn fjöldi 

einstaklinga úr þýðinu sem valinn er til rannsóknarinnar og á að vera lýsandi fyrir þýðið 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003:51). 

4.5 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notað tölfræðiforritið SPSS 17.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences). Byrjað var að skilgreina gögnin eða kóða þau. Í breytusniði (Variable 

View) voru frumbreytur skilgreindar sem í þessu tilviki voru spurningarnar úr 

spurningalistanum sem lagður var fyrir úrtakið. Breyturnar voru mældar á nafnkvarða 

og raðkvarða. Breyta sem mæld er á nafnkvarða (nominal scale)  setur einstaklinga í 

ákveðna flokka og breyta sem mæld er á raðkvarða (ordinal scale)  setur einstaklinga í 

ákveðna röð (Amalía Björnsdóttir, 2003:116). Í gagnasniði (Data View) var svörum 

úrtaksins komið fyrir. Við úrvinnslu gagnanna voru tíðnitöflur skoðaðar en við 

útreikninga og samanburð voru keyrðar krosstöflur. Tölfræðiforritið Excel var svo notað 

til að setja niðurstöður rannsóknarinnar fram á aðgengilegan og myndrænan hátt. 

 

 

 

 



Lokaverkefni til B.S.-prófs í íþróttafræðum 
 

14 
 

5. Niðurstöður 

5.1 Helstu niðurstöður vettvangskönnunar 

Hér á eftir ber að líta helstu niðurstöður könnunarinnar í máli og myndum.  

Talað var við íþróttakennara í 41 skóla af 67 eða 61% allra skóla á höfuðborgarsvæðinu. 

5.1.1 Kyn úrtaks 

Náð var tali af 65 íþróttakennurum, 33 körlum og 32 konum. 50,8% úrtaks voru karlar 

og 49,2% úrtaks voru konur.  

5.1.2 Aldur úrtaks 

 Flestir sem svöruðu könnuninni eru á aldursbilinu 30-39 ára alls 41,5% eða 27 

svarendur, 27,7% eða 18 svarendur eru á aldursbilinu 40-49 ára. 16,9% eða 11 

svarendur eru á aldursbilinu 20-29 ára, 7,7% eða 5 svarendur eru 60 ára og eldri og 

6,2% eða 4 svarendur eru á aldrinum 50-59 ára. Á mynd 1 má sjá kynjaskiptingu eftir 

aldri sem er mjög svipuð í öllum aldurshópum. 58,4% úrtaks er undir fertugu.  
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6,1%
9,1%
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6,3% 6,3%
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Karlar Konur Heild
 

 
Mynd 1. Aldur úrtaks, kynjaskipt eftir aldri. 
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5.1.3 Hversu mörg ár hefur þú kennt sund? 

 36,9% eða 24 svarendur hafa kennt sund í 5 ár eða minna. 24,6% eða 16 svarendur hafa 

kennt sund í 6-10 ár, 16,9% eða 11 svarendur hafa kennt sund í 11-15 ár. 6,2% eða 4 

svarendur hafa kennt sund í 16-20 ár og 15,4% eða 10 svarendur hafa kennt sund í 20 ár 

eða meira. Sjá mynd 2. 61,5% úrtaks hefur því kennt sund í 10 ár eða skemur. 
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Hversu mörg ár hefur þú kennt sund?

 
 

Mynd 2.  Árafjöldi í sundkennslu. 

 
5.1.4 Hvað kennir þú margar kennslustundir í sundi á viku og hvað kennir þú 

margar kennslustundir alls á viku? 

Á mynd 3 má sjá samanburð á kennslustundafjölda milli kennslustunda í sundi og 

kennslustunda alls á viku. Algengasti kennslustundafjöldinn í sundi á viku er 11-15 

stundir hjá 35,4% úrtaks. Næst algengast er að kenna 10 kennslustundir eða færri í sundi 

á viku hjá 29,2% úrtaks og 23,1% kenna 16-20 kennslustundir í sundi á viku.  87,7% 

úrtaks kenna 20 kennslustundir eða færri í sundi á viku, sem er skiljanlegt í ljósi þess að 

íþróttakennarastarfið skiptist í kennslu milli skólaíþrótta og skólasunds í flestum 

tilfellum. 80%  úrtaks eða 52 svarendur kenna alls 26 kennslustundir eða fleiri á viku 

sem einnig er skiljanlegt þar sem 100% grunnskólakennarastarf telst vera 26 kennslu-

stundir á viku. 
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Mynd 3. Samanburður á kennslustundafjölda í sundi og alls á viku. 
 

5.1.5 Hversu löng er sundlaugin sem þú kennir við? 

67,7% úrtaks eða 44 svarendur kenna við 25 metra langa laug. 20% eða 13 svarendur 

kenna við 16 metra laug. 10,8% eða 7 svarendur kenna við 12,5 metra laug. 1,5% eða 

einn íþróttakennari kennir í 50 metra langri sundlaug, sjá mynd 4. 
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Mynd 4. Lengd sundlauga sem notaðar eru til skólasundkennslu. 
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5.1.6 Hvað hefur þú margar brautir til afnota? 

44,6% úrtaks eða 29 svarendur hafa afnot af allri lauginni meðan á skólasundkennslu 

stendur eins og sést á mynd 5. 3,1% eða 2 svarendur hafa afnot af 4 brautum meðan á 

kennslu stendur. 29,2% eða 19 svarendur hafa afnot af 3 brautum. 21,5% eða 14 

svarendur hafa afnot af 2 brautum meðan á kennslu stendur og 1,5% eða 1 svarandi 

hefur einungis 1 braut til afnota. 76,9% úrtaks hafa 3 brautir eða fleiri til afnota í 

skólasundkennslu. 
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Mynd 5. Fjöldi brauta til afnota í skólasundi. 

 

5.1.7 Ert þú ánægð/ur eða óánægð/ur með það laugarpláss sem þú hefur afnot 

af og ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með þann tækjakost sem þú hefur 

afnot af? 

78,5%  úrtaks eða 51 svarandi er mjög ánægður eða frekar ánægður með það 

laugarpláss sem hann hefur afnot af eins og sést á mynd 6. 10,8% eða 7 svarendur eru 

hvorki ánægðir né óánægðir og 10,8% eða 7 svarendur eru frekar óánægðir. Enginn í 

úrtakinu er mjög óánægður með það laugarpláss sem hann hefur afnot af. 87,7% úrtaks 

eða 57 svarendur eru mjög ánægðir eða frekar ánægðir með þann tækjakost sem þeir 

hafa afnot af. 6,2% eða 4 svarendur eru hvorki ánægðir né óánægðir með þann 

tækjakost sem þeir hafa afnot af. 6,1% eða 4 svarendur eru frekar óánægðir eða mjög 

óánægðir með þann tækjakost sem þeir hafa afnot af. 
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Mynd 6. Viðhorf úrtaks til laugarpláss og tækjakosts í skólasundkennslu. 
 

5.1.8 Hefur þú sem kennari tækifæri á að breyta uppsetningu laugar svo þú 

getir sett upp þá aðstöðu sem þú kýst? 

75,4% eða 49 svarendur hafa alltaf eða yfirleitt tækifæri á að breyta uppsetningu 

laugar og setja upp þá aðstöðu sem þeir kjósa í skólasundi, sjá mynd 7. 24,6% eða 

16 svarendur hafa stundum, sjaldan eða aldrei tækifæri á að setja upp þá aðstöðu 

sem þeir kjósa. 
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Mynd 7. Tækifæri til að breyta uppsetningu laugar í skólasundi. 
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5.1.9 Eru fleiri sundhópar/skólar í sundkennslu á sama tíma og þú ert að 

kenna? 

Eins og mynd 8 sýnir svara 64,6% úrtaks eða 42 svarendur spurningunni neitandi að það 

séu ekki fleiri sundhópar/skólar í sundkennslu á sama tíma og þeir eru að kenna sínum 

sundhópum. Hjá 35,4% eða 23 svarendum eru fleiri sundhópar/skólar í sundkennslu á 

sama tíma og þeir kenna sínum sundhópum. Af þessum 23 svarendum sögðust tæp 70% 

eða 16 þeirra kenna 10 stundir eða minna á viku með aðra sundhópa ofan í lauginni á 

sama tíma og þeir væru að kenna sínum sundhópum (sjá mynd 9). Þannig hafa 7 

íþróttakennarar í könnuninni fleiri sundhópa ofan í lauginni en sinn, í meira en 10 tíma á 

viku.  Þetta passar við niðurstöður úr spurningu. 5.1.7., þar sem 10.8% eða 7 svarendur 

voru frekar óánægðir með það laugarpláss sem þeir hafa. 
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Mynd 8. Fleiri sundhópar/skólar á sama tíma í sundkennslu. 
 

5.1.10 Hversu margar kennslustundir á viku eru fleiri sundhópar/skólar á 

sama tíma og þú ert að kenna? 

Af þeim 23 svarendum sem svöruðu spurningunni hvort fleiri sundhópar/skólar væru á 

sama tíma og þeir væru að kenna játandi, eru 69,6% eða 16 þeirra að kenna á sama tíma 

og fleiri sundhópar, í 10 kennslustundir eða færri á viku. Á mynd 9 má sjá að 13% eða 

hjá 3 svarendum eru fleiri sundhópar/skólar á sama tíma og þeir eru að kenna í 11-15 

kennslustundum á viku og 17,4% eða 4 svarendur hafa fleiri sundhópa/skóla á sama 

tíma í 16-20 kennslustundum á viku.  
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Mynd 9. Fjöldi kennslustunda á viku þar sem fleiri sundhópar/skólar eru. 
 

5.1.11 Kennirðu oftast ein/einn hverjum sundhópi? 

Eins og mynd 10 sýnir kenna 38,5% úrtaks eða 25 svarendur oftast einir hverjum 

sundhópi. 61,5% úrtaks eða 40 svarendur kenna oftast með öðrum. 

 

38,5%

61,5%

Kennirðu ein/einn hverjum sundhópi?

Já
Nei

 
 

Mynd 10. Kennarafjöldi í skólasundi. 

 
5.1.12 Hversu margir kenna saman einum sundhópi? 

Þeir 40 sem kenna oftast með öðrum kenna allir skólasund með öðrum íþróttakennara. 
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5.1.13 Hver er heildarfjöldi skráðra nemenda að meðaltali í hverjum 

sundhópi? 

Eins og sjá má á mynd 11 er algengasti heildarfjöldi skráðra nemenda að meðaltali 21-

25 nemendur í hverjum sundhópi hjá 33,8% úrtaks eða 22 svarendum. Hjá 26,2% eða 

17 svarendum er heildarfjöldinn 16-20 nemendur að meðaltali í hverjum sundhópi. 

21,5% eða 14 svarendur hafa 11-15 nemendur að meðaltali í hverjum sundhópi. 12,3% 

eða 8 svarendur hafa 26-30 nemendur að meðaltali í hverjum sundhópi og 6,2% eða 4 

svarendur hafa 10 nemendur eða færri að meðaltali í hverjum sundhópi. Enginn var með 

30 nemendur eða fleiri skráða í sínum sundhópi.  

 

6,2%
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26,2%
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12,3%
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Fjöldi nemenda

 
 

Mynd 11.  Heildarfjöldi skráðra nemenda. 

 
5.1.14 Hversu margir nemendur telur þú að skili sér ofan í laugina í hverjum 

sundhópi? 

Af þeim 14 svarendum sem hafa að meðaltali 11-15 nemendur í hverjum sundhópi skila 

11-15 nemendur sér ofan í laugina í 85,7% tilfella eins og sjá má á mynd 12, en í 14,3% 

tilfella skila 10 eða færri sér ofan í laugina. 

Af þeim 17 svarendum sem hafa að meðaltali 16-20 nemendur í hverjum sundhópi skila 

16-20 nemendur sér ofan í í laugina í 64,7% tilfella. 11-15 nemendur skila sér ofan í 

laugina í 29,4% tilfella og 10 nemendur eða færri skila sér ofan í laugina í 5,9% tilfella. 

Af þeim 22 svarendum sem hafa 21-25 nemendur að meðaltali í hverjum sundhópi skila 

21-25 nemendur sér ofan í laugina í 45,5% tilfella, 16-20 nemendur skila sér í 40,9% 

tilfella og 11-15 nemendur skila sér ofan í laugina í 13,6% tilfella eins og sjá má á mynd 
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12. Af þeim 8 svarendum sem hafa 26-30 nemendur að meðaltali í hverjum sundhópi 

skila 26-30 nemendur sér ofan í laugina í 50% tilfella og 21-25 nemendur skila sér ofan 

í laugina í 50% tilfella. Eftir því sem sundhóparnir hafa fleiri nemendur því færri skila 

sér hlutfallslega ofan í sundlaugina.  

 

 
 

Mynd 12. Dreifing milli nemendahópa sem skila sér ofan í sundlaugina. 
 

5.1.15 Á skipting sér stað í bekkjunum? 

Hjá  46,2% úrtaks eða 30 svarendum á skipting sér stað í bekkjunum en hjá 53,8% eða 

35 svarendum á engin skipting sér stað, sjá mynd 13. 

46,2%

53,8%
Já
Nei

 
Mynd 13. Skipting innan bekkja í skólasundi. 
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5.1.16   Hvernig skipting á sér stað? 

Á mynd 14 má sjá hvernig skipting á sér stað í bekkjunum.  Af þeim 30 svarendum sem 

svara spurningunni um hvort skipting eigi sér stað í bekkjunum játandi eru 80% eða 24 

svarendur með kynjaskiptingu. 13,3% eða 4 svarendur eru með aðra hópaskiptingu en 

kynjaskiptingu, helmingaskiptingu eða getuskiptingu og 6,7% eða 2 svarendur með 

helmingaskiptingu.  

 

80%

6,7%

13,3%

Kynjaskipting Helmingaskipting Önnur hópaskipting
 

 
Mynd 14.  Helstu skiptingar í bekkjum í skólasundi. 
 

5.1.17 Er kennsla 1.-4. bekkjar í innilaug? 

77,2% úrtaks eða hjá 44 svarendum fer kennsla 1.-4. bekkjar fram í innilaug eins og sjá 

má á mynd 15, en hjá 22,8% eða 13 svarendum ekki. 

 

77,2%

22,8%

Er kennsla 1.-4. bekkjar í innilaug?

Já
Nei

 

Mynd 15.  Kennsla í innilaug. 
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Af þeim 44 svarendum sem svara spurningunni er kennsla 1.-4. bekkjar í innilaug 

játandi, kemur í ljós að það sama á við um árgangana fjóra sem spurt var um.  

 
5.1.18 Hvernig er kennsluformi háttað í 1. bekk, 2.-6. bekk og 7.-10. bekk? 

Eins og sjá má á mynd 16 fer kennsla í 1. bekk hjá 55,4% úrtaks fram 1x í viku allt 

skólárið, hjá 28,6% er kennt skólasund í 1. bekk í námskeiðsformi og hjá 16,1% er 

kennt 1x í viku hálfan veturinn. Kennsla hjá 2.-6. bekk sem og kennsla hjá 7.-10. bekk 

fer hjá 69,6% úrtaks fram 1x í viku allt skólaárið og hjá 14,4% fer kennslan fram á 

námskeiðum. 
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Mynd 16. Kennsluform í 1.-10 bekk í skólasundi. 

 
5.1.19 Ef kennt er í námskeiðsformi, hver er þá kennslustundafjöldinn? 

Af þeim 16 svarendum sem kenna 1. bekk í námskeiðsformi, kenna sex íþróttakennarar 

16-20 kennslustundir á hverju námskeiði. Tíu kenna 21 kennslustund eða fleiri á hverju 

námskeiði fyrir 1. bekk í skólasundi. Af þeim átta svarendum sem kenna 2.-6. bekk 

skólasund í námskeiðsformi, kenna fimm íþróttakennarar 26 kennslustundir eða fleiri á 

hverju námskeiði. Þrír  kenna 16-20 kennslustundir á hverju námskeið hjá 2.-6. bekk.  
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Af þeim þremur svarendum sem kenna 7.-10. bekk skólasund í námskeiðsformi kenna 

tveir þeirra 26 eða fleiri kennslustundir á sundnámskeiðnu og 1 svarandi kennir 16-20 

kennslustundir. Á mynd 17 má sjá sundurliðun á kennslustundafjölda á námskeiðum í 

skólasundi.  

37,5%

25%

37,5%37,5%

62,5%

33,3%

66,7%
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16-20 21-25 26 eða fleiri

Kennslustundafjöldi

Kennslustundafjöldi á námskeiðum
Námskeið hjá 1. bekk Námskeið hjá 2.-6. bekk Námskeið hjá 7.-10. bekk

 
Mynd 17. Kennslustundafjöldi í skólasundi þegar kennt er í námskeiðsformi. 
 

Ef myndir 16 og 17 eru skoðaðar sést að 14 til 16% íþróttakennara í úrtakinu kenna 

nemendum sínum sund 1x í viku í hálfan vetur, þeir íþróttakennarar sem kenna á 

námskeiðum kenna í 33 til 37%  tilfella 20 tíma eða færri á hverju námskeiði.  

Ef tekið er hvert námsstig og reiknað út fyrir heildina er útkoman: Í 1. bekk fá 28,6% 

sundkennslu í námskeiðsformi. 37,5% af  þeim fá 20 tíma kennslu eða færri eða 10,7% 

af úrtaki (28,6 x 0,375 = 10,7%). Af þessu má sjá að 26,8% (16,1 + 10,7 = 26,8) allra 

nemenda í 1. bekk sem kennarar í úrtakinu kenna fá einungis 20 eða færri kennslu-

stundir í sundi. Samsvarandi tölur fyrir 2. – 6. bekk eru 19,7% og í 7. – 10. bekk 19,1% 

þegar búið er að reikna þetta eins út og gert var fyrir 1. bekk.  
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5.1.20 Hversu langur er sundtími samkvæmt stundaskrá? 

Á mynd 18 má sjá að hjá 96,9% úrtaks eða 63 svarendum er sundtími 40 mínútur 

samkvæmt stundaskrá, en hjá 3,1% eða 2 svarendum er sundtími samkvæmt stundaskrá 

50 mínútur eða lengri. 

 

96,9%

3,1%

40 mín
>50 mín

 
 

Mynd 18. Lengd sundtíma samkvæmt stundaskrá. 
 

5.1.21 Hversu langur er eiginlegur sundtími að jafnaði (nemendur ofan í)? 

56,9% úrtaks eða 37 svarendur segja að nemendur séu ofan í lauginni í 30 mínútur eða 

styttra að jafnaði í hverjum sundtíma, eins og sjá má á mynd 19. 36,9% eða 24 

svarendur svara að nemendur séu ofan í lauginni í 31-35 mínútur að jafnaði í hverjum 

sundtíma. 6,2% eða 4 svarendur segja að nemendur séu ofan í í 36-40 mínútur að 

jafnaði í hverjum sundtíma.  

 

56,9%
36,9%

6,2%

30 mín eða styttra
31-35 mín
36-40 mín

 
 
Mynd 19. Umráðatími sundkennara með nemendur ofan í lauginni. 
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5.1.22 Hefur sundkunnátta nemenda almennt farið batnandi eða versnandi að 

þínu mati, síðan þú byrjaðir að kenna sund? 

Í 66,2% tilvika eða hjá 43 svarendum hefur sundkunnátta nemenda hvorki farið 

batnandi né versnandi að þeirra mati síðan þeir byrjuðu að kenna sund. 21,5% eða 14 

svarendum finnst sundkunnátta nemenda almennt hafa farið versnandi að þeirra mati 

síðan þeir byrjuðu að kenna sund og 12,3% eða 8 svarendum finnst sundkunnátta 

nemenda almennt hafa farið batnandi síðan þeir byrjuðu að kenna sund, sjá mynd 20. 

 

 
 

Mynd 20. Sundkunnátta nemenda. 
 

5.1.23 Ef versnandi, hver er aðalástæðan að þínu mati? 

Af þeim 14 íþróttakennurum sem finnst sundkunnátta nemenda almennt hafa farið 

versnandi, telja 57,1% að agaleysi nemenda og foreldra sé aðalástæðan að þeirra mati. 

21,4% finnst leyfi og slæm mæting nemenda vera aðalástæðan og 21,4% finnst aðal- 

ástæðan að þeirra mati vera sú að nemendur ná ekki fyrirmælum sem þeim eru gefin, sjá 

mynd 21. Ef svörin eru greind eftir starfsaldri kemur í ljós að 9 af 14 svarendum hafa 

kennt sund í 11 ár eða lengur, tveir svarendur hafa kennt sund í 6 – 10 ár og þrír hafa 

kennt sund í 5 ár eða minna. 
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Mynd 21. Aðalástæðan fyrir versnandi sundkunnáttu. 
 

5.1.24 Hefur vottorðum fjölgað síðan þú byrjaðir að kenna? 

32,8% eða 21 svarandi segja að vottorðum hafi fjölgað síðan þeir byrjuðu að kenna. 

67,2% eða 43 svarendur segja að vottorðum hafi ekki fjölgað síðan þeir byrjuðu að 

kenna, sjá mynd 22. 

 

32,8%

67,2%

Hefur vottorðum fjölgað síðan þú byrjaðir 
að kenna?

Já
Nei

 
 

Mynd 22. Fjölgun vottorða hjá nemendum í skólasundi. 
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5.1.25 Býður þinn skóli upp á sérkennslu fyrir þá sem ekki hafa náð sundstigi? 

Eins og sést á mynd 23 svara 64,6% eða 42 svarendur því játandi að þeirra skóli bjóði 

upp á sérkennslu fyrir þá nemendur sem ekki hafa náð sundstigi og 35,4% eða 23 

svarendur svara spurningunni neitandi. 

 

64,6%

35,4%

Býður þinn skóli upp á sérkennslu?

Já
Nei

 
 

Mynd 23. Sérkennsla í skólasundi. 

 
5.1.26 Er möguleiki í þínum skóla að ljúka 10. stigi í 9. bekk og 

sleppa sundkennslu í 10. bekk? 

 76,9% eða 50 svarendur svara spurningunni neitandi. 23,1% eða 15 svarendur svara 

spurningunni játandi, að möguleiki sé í þeirra skóla að ljúka 10. stigi í 9. bekk og sleppa 

sundkennslu í 10. bekk, sjá mynd 24. 

 

23,1%

76,9%

Er möguleiki í þínum skóla að ljúka 
10. stigi í 9. bekk?

Já
Nei

 
 
Mynd 24. Hægt að ljúka 10. stigi í 9. bekk. 
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5.1.27 Er sundlaugin staðsett við skólahúsnæðið? 

Eins og sjá má á mynd 25 er sundlaugin staðsett við skólahúsnæðið hjá 

47,7% úrtaks eða 31 svaranda. Hjá 52,3% eða 34 svarendum er sundlaugin ekki staðsett 

við skólahúsnæðið.  
 

48%

52%

Er sundlaugin staðsett við skólahúsnæðið?

Já
Nei

 
 
Mynd 25.  Staðsetning sundlaugar. 
 

5.1.28 Hefur almenningur aðgang að sundlaug á meðan sundkennslu stendur? 

Hjá 63,1% úrtaks eða 41 svaranda hefur almenningur aðgang að sundlaug meðan á 

sundkennslu stendur, en hjá 36,9% eða 24 svarendum hefur almenningur ekki aðgang 

að sundlaug meðan á sundkennslu stendur, sjá mynd 26. 

 

63%

37%

Hefur almenningur aðgang að sundlaug 
meðan á sundkennslu stendur?

Já
Nei

 

Mynd 26. Aðgangur almennings að sundlaug meðan á skólasundi stendur. 

Hér fyrr í niðurstöðum kom í ljós að tæplega 45% aðspurðra sögðust hafa alla laugina til 

umráða í skólasundkennslu. En hér kemur í ljós að hjá 63% úrtaks hefur almenningur 
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aðgang að sundlaug meðan á sundkennslu stendur. Þetta ósamræmi í svörum má eflaust 

skýra að einhverju leiti með því að fleiri en ein sundlaug er á hverju sundlaugarsvæði í 

einhverjum tilfellum. 

 
5.1.29 Telur þú að kennsluaðstaðan hjá þér fullnægi þeim kröfum sem gerðar 

eru í Aðalnámskránni fyrir sundkennslu? 

Eins og sjá má á mynd 27 telja 81,5% eða 53 svarendur að kennsluaðstaðan hjá þeim 

fullnægi þeim kröfum sem gerðar eru í Aðalnámskránni fyrir sundkennslu, en 18,5% 

eða 12 svarendur telja að kennsluaðstaðan hjá þeim fullnægi ekki þeim kröfum sem 

gerðar eru. 
 

Já
81,5%

Nei
18,5%

 
 

Mynd 27.  Kröfur Aðalnámskrár. 
 

5.1.30 Sérð þú um skyndihjálpar- og björgunarsundkennslu í þínum skóla? 

6,2% eða 4 svarendur kenna skyndihjálp í sínum skóla og 93,8% eða 61 svarandi kennir 

ekki skyndihjálp í sínum skóla. 83,1% eða 54 svarendur kenna björgunarsund í sínum 

skóla en 16,9% eða 11 svarendur svara spurningunni neitandi, sjá mynd 28. 
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Mynd 28. Skyndihjálpar- og björgunarsundkennsla. 
 

5.1.31 Ef þú kennir björgunarsund, hversu stór hluti af kennslutímum þínum í 

sundi telur þú að fari í björgunarþátt námsins? 

Af þeim 54 sem kenna björgunarsund í sínum skóla svara 70,6% eða 36 íþróttakennarar  

að þeir telji að 10% eða eða minna af kennslutíma fari í að kenna björgunarsundþáttinn, 

sjá mynd 29. 15,7% eða 8 svarendur telja að 11-15% af kennslutíma fari í 

björgunarþáttinn. 11,8% eða 6 svarendur telja að 16-20% af kennslutíma fari í 

kennsluna og 2% eða 1 svarandi telur að 26% kennslutíma eða fleiri fari í björgunarþátt 

námsins. 
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Mynd 29. Áætlaður kennslutími fyrir björgunarþáttinn. 
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6. Umræður  
Hér á eftir ræðum við og túlkum niðurstöður út frá ýmsum sjónarhornum, svo sem út frá 

þeim kröfum sem Aðalnámskrá grunnskóla setur, út frá eigindlegum aðferðum 

könnunarinnar, sem og okkar persónulegu reynslu og skoðunum. 

6.1 Almennt séð 

Niðurstöðurnar sýna að íþróttakennararnir sem tóku þátt í könnuninni eru frekar ungir, 

tæplega  60% eru undir fertugu og starfsaldur þar af leiðandi frekar stuttur. Rúmlega 

60% hafa kennt sund í 10 ár eða skemur. Jafnt hlutfall er á milli kynja í sundkennslunni 

og virðist hlutfallið haldast mjög svipað þrátt fyrir aukinn aldur en þetta er í samræmi 

við niðurstöður úr fyrri rannsóknum og hefur því lítið breyst. Þessu er öfugt farið við 

almenna kennslu í grunnskólum en þar eru konur í miklum meirihluta. Þeir 

íþróttakennarar sem kenna sund eru í fullu starfi eða meira við kennslu. Um 80% 

aðspurðra kenna 26 stundir eða meira sem er fullt starf og a.m.k. 3 kennarar eru komnir 

á kennsluafslátt vegna aldurs og þurfa einungis að kenna 19 tíma til að teljast í fullu 

starfi og uppfylla þann kennslustundafjölda. Þannig má segja að a.m.k. 85% af úrtaki 

séu í fullu starfi við kennslu en það hlýtur að vera ávísun á árangursríkari og faglegri 

vinnubrögð að vera ekki með starfið sem uppfyllingu í aðra vinnu. 

6.2 Aðbúnaður og aðstæður 

Þegar búið er að skoða og túlka niðurstöður er ljóst að viðhorf íþróttakennara til 

aðbúnaðar og aðstæðna við sundkennslu í sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu er mjög 

gott. Mikil og almenn ánægja ríkir meðal þeirra sem þátt tóku í könnuninni. Tæplega 

80% íþróttakennara í úrtakinu voru  mjög eða frekar ánægðir með það laugarpláss sem 

þeir hefðu til afnota og tæp 90%  mjög eða frekar ánægðir með þann tækjakost sem þeir 

hefðu til kennslunnar. Þessi ánægja með laugarpláss er býsna athyglisverð í ljósi svara 

við öðrum spurningum er varða aðstæður til sundkennslu, svo sem hversu margar 

brautir kennarar hefðu til afnota og hvort kennarar hefðu tækifæri til að breyta 

uppsetningu laugar. Einn íþróttakennari hefur aðeins eina braut til afnota við kennsluna, 

fjórtán hafa tvær brautir og nítján kennarar hafa þrjár brautir.  Færa má líkur að því að 

þeir sem hafa eina til þrjár brautir séu þeir sem kenna í útisundlaug og kenna því eldri 

nemendum sund en þeir hópar eru yfirleitt fjölmennastir. Enginn í úrtakinu sagðist vera 

mjög óánægður með það laugarpláss sem hann hefði, ekki einu sinni sá sem aðeins 
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hafði eina braut til umráða. Þeir fimmtán íþróttakennarar sem höfðu eina til tvær brautir 

til afnota sögðust tíu þeirra telja að kennsluaðstaðan fullnægði þeim kröfum sem gerðar 

væru í Aðalnámskránni til sundkennslu.  

Spurt var hvort sundkennarar hefðu tækifæri til að breyta uppsetningu laugar svo sem 

taka línur til þess að geta farið í sundknattleik, stöðvaþjálfun, láta synda þvert og fleira. 

Þar sögðust 24,6% bara stundum, sjaldan eða aldrei hafa tækifæri til þess. Samt eru þeir 

ekki mjög óánægðir með það laugarpláss sem þeir hafa.  

 

Sú krafa í Aðalnámskrá grunnskóla til sundkennslu sem fram kom í fræðilegri 

umfjöllun okkar um fjölbreytta vatnsþjálfun fyrir 8.-10. bekk  segir að bjóða eigi 

nemendum upp á fleiri valmöguleika um þjálfun í vatni svo sem sundknattleik, 

sundfimi, vatnsleikfimi eða stöðvaþjálfun. Með öðrum orðum er verið að tala um 

„íþróttasal í vatni“ með öllum þeim möguleikum sem þannig aðstaða býður upp á. 

Hvernig er hægt að uppfylla þær kröfur ef einungis er kennt á einni eða tveimur 

brautum eða jafnvel þremur, ef hópurinn er stór? Þarna gætir ákveðinnar þversagnar í 

svörum þátttakenda.  

 

Það er ánægjulegt að sjá að einungis 7 kennarar af þeim 65 sem þátt tóku í könnuninni 

hafa fleiri sundhópa í sundlauginni á sama tíma og þeir eru að kenna í 10 

kennslustundum eða fleiri á viku. Þetta hlutfall töldum við að væri hærra og hefur það 

örugglega farið lækkandi með fjölgun sundlauga nú síðustu ár. 

Það er jafnframt ánægjulegt að sjá hversu algengt það er að verða að tveir 

íþróttakennarar séu með hverjum sundhópi en 61,5% svarenda eða 40 af 65 

þátttakendum  sögðust  kenna  sund  með  öðrum  íþróttakennara. 

6.3 Standast kröfur Aðalnámskrár ? 

Líkt og fram kom í fræðilegri umfjöllun okkar er Aðalnámskrá grunnskóla leiðarljós 

kennarans í öllu starfi, því hún inniheldur ákveðna skólastefnu og hefur að geyma safn 

sameiginlegra markmiða sem grunnskólar landsins stefna að. Henni er því ætlað að 

samræma nám og kennslu til að tryggja rétt nemenda til tiltekinnar lágmarksmenntunar 

(Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti 2006:10). En standast þær kröfur sem gerðar 

eru í Aðalnámskrá? Eða eru markmið Aðalnámskrár kannski ekki nógu skýr? Eins og 

fram kemur í fræðilegri umfjöllun okkur um fjölda nemenda í hverjum sundtíma er lagt 

til að skipulag kennslunnar miðist við að 15 nemendur séu að jafnaði í hverjum 
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sundtíma. Hjá 85% íþróttakennara í úrtakinu standast þessar kröfur að því leiti að ekki 

eru fleiri en 15 nemendur á hvern kennara, einungis 10 íþróttakennarar hafa fleiri 

nemendur  en 15 að jafnaði. 

Um 77% barna í 1.-4. bekk fá sundkennslu í innilaug og er það ánægjulegt hversu stórt 

hlutfall það er þar sem við teljum það stuðla að meiri gæðum í kennslu en í útilaug. 

Í skyndihjálpar- og björgunarsundkennslu sést berlega að skyndihjálparkennslan er 

nánast alfarið komin úr höndum íþróttakennara eins og hún var áður en einungis rúm 

6% svarenda sögðust sjá um skyndihjálparkennslu í sínum skóla. Í framhaldi af þessari 

spurningu var spurt hvort nemendum 10. bekkjar væri boðið upp á 

skyndihjálparnámskeið á vegum Rauða krossins eða skyldra aðila og af þeim 41 skóla 

sem náðist til í könnuninni fengu nemendur 14 eða 35% skóla slíkt námskeið. 14 skólar 

eða 35% buðu ekki upp á slíkt og kennarar 13 eða 30% skóla svöruðu því að þeir vissu 

það ekki eða voru ekki með 10. bekk í skólanum. Þessi spurning, um hvort boðið væri 

upp á skyndihjálparnámskeið á vegum Rauða krossins eða skyldra aðila, var ekki á 

spurningablaðinu en var borin fram í kjölfar neitunnar á spurningunni: Sérð þú um 

skyndihjálparkennslu í þínum skóla? Varla þarf að taka það fram hversu mikilvægt það 

er fyrir alla að vera með kunnáttu í fyrstu hjálp og hvernig eigi að bregðast við svo 

fumlaust sé þegar komið er að slysi. Þetta finnast okkur vera athyglisverðar niðurstöður 

og greinilegt að hér er úrbóta þörf og er þetta þvert á kröfu Aðalnámskrár þar sem talið 

er nauðsynlegt að nemendur tileinki sér helstu atriði skyndihjálpar. 

 

Áhöld eru um hversu stór hluti nemenda fær þann kennslustundafjölda í sundi sem þeir 

eiga rétt á. Í fræðilegri umfjöllun okkar um fjölda kennslustunda er vitnað í 

Aðalnámskrá grunnskóla sem segir að allir nemendur eigi að fá að lágmarki þrjár 

kennslustundir í íþróttum á viku allt skólaárið og þar af eina kennslustund sem nýtt er til 

sundkennslu. Ef sund er kennt í námskeiðsformi skal hver nemandi fá að lágmarki 20 

kennslustundir og nýta þær stundir sem eftir standa til skólaíþrótta. Í könnuninni kom í 

ljós að í 1. bekk fá 26,8% nemenda 20 stunda sundkennslu eða minna á skólaárinu og 

samsvarandi tölur voru 19,7% fyrir 2.-6. bekk og 19,1% fyrir 7.-10. bekk. Hvort þær 

kennslustundir sem eftir stóðu hafi verið nýttar til skólaíþrótta verður ekki komist að 

hér, en það er ljóst að það væri mikilvægara fyrir 7.-10. bekk að hafa skólasund 

vikulega allt skólaárið svo hægt sé að hafa eflingu þrekþátta í fyrirrúmi, eins og getið er 

um í Aðalnámskrá grunnskóla og fram kemur í fræðilegri umfjöllun okkar. 
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Í Aðalnámskrá er þess getið að nauðsynlegt sé að koma til móts við þá nemendur sem 

einhverra hluta vegna ná ekki settum markmiðum, samt er sérkennsla ekki í boði hjá 

rúmlega  35% svarenda. 

Að okkar mati teljum við að Aðalnámskrá grunnskóla kveði ekki nógu skýrt á um það 

hvernig aðstæður og aðbúnaður í sundkennslu eigi að vera. Þær mættu vera mun 

hnitmiðaðri. Einnig væri gott ef einhver eftirlitsaðili fylgdist með því að kröfum hennar 

væri framfylgt.  

6.4 Eigindlegi þáttur könnunarinnar 

Eins og fyrr segir blönduðum við saman megindlegum og eigindlegum aðferðum við 

gerð vettvangskönnunarinnar. Ýmislegt athyglisvert kom í ljós við framkvæmd þessarar 

könnunar sem ekki var spurt um í spurningalistanum, heldur kom upp í viðræðum við 

íþróttakennarana og lítur að sundkennslunni. Í einu sveitarfélagi þar sem eru fimm 

grunnskólar með 10. bekk fá einungis nemendur tveggja skólanna sundkennslu í  

10. bekk. Upphaflega var sundkennslan í 10. bekk skorin niður vegna plássleysis þar 

sem sundlaugarnar voru ekki nema tvær í sveitarfélaginu en nú hefur þeim verið fjölgað 

í fjórar og ástæðulaust að kenna plássleysinu lengur um. Misjafnt er einnig hvort 

nemendum er bættur sundtíminn upp með tilsvarandi fjölgun íþróttatíma og er ástæða 

þessa sparnaður að sögn þeirra íþróttakennara sem talað var við. 

Þess má þó geta að viðmiðunarstundaskrá segir til um vægi námsgreina innbyrðis og 

vikulegan lágmarkskennslutíma en skólar hafa svigrúm til að skipta lágmarkstímum á 

hverju námssviði (1.-4. bekk, 5.-7. bekk og 8.-10. bekk) á milli ára innan hvers tímabils 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2006). 

Í öðru sveitarfélagi hefur ekki verið kennt sund í tvö ár vegna endurbóta og 

framkvæmda við sundlaugina á staðnum. Við hlið sveitarfélagsins er annað sveitarfélag 

með nokkrum sundlaugum þar sem hægt hefði verið að keyra börnunum til sundkennslu 

ef vilji hefði verið fyrir hendi en að sögn íþróttakennaranna á staðnum á bara að taka 

sundkennsluna „föstum tökum“ þegar sundlaugin kemst í gagnið næsta haust. 

Í einu sveitarfélagi er rekinn einkaskóli sem oft hefur komið í fréttum og þá oftar en 

ekki fyrir óhefðbundnar og nýjungagjarna skólastefnu. Þessi skóli gefur sig út fyrir að 

vera rekinn með miklum metnaði á mjög faglegum grunni en athygli vekur að sá sem 

fenginn er til að kenna nemendum sund er hvorki menntaður almennur kennari né 
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íþróttakennari. Nemendum þessa einkaskóla er kennt sund í sundlaug sem staðsett er við 

annan grunnskóla í sveitarfélaginu og að sögn íþróttakennaranna við þann skóla leituðu 

þeir eftir því að kenna þessum nemendum sund en var hafnað að þeirra sögn á þeim 

forsendum að það væri of dýrt að láta þá kenna sund. Ítrekað sjáum við að sparnaður er 

látinn ráða ferðinni á kostnað faglegra sjónarmiða og metnaðar.  

6.5 Tilgátur 

Í upphafi þessa rits sögðum við frá því að okkar tilfinning væri sú að sundfærni 

nemenda í efri bekkjum grunnskóla hafi farið versnandi og löngun okkar til þess að 

komast að því hvort öðrum íþróttakennurum finndist slíkt hið sama. Einnig langaði 

okkur til að athuga hvað gæti orsakað það ef svo væri og tókum aðbúnað og aðstæður til 

sundkennslu sérstaklega til athugunar. Tilgátan sem við settum fram um að aðbúnaður 

og aðstæður gæti verið einn af orsakavöldum þess að sundfærni nemenda fari versnandi 

stenst ekki, því almennt séð deila íþróttakennarar ekki þessari tilfinningu með okkur. 

Aðeins 21,5% úrtaks eru okkur sammála um að sundkunnátta nemenda hafi almennt 

farið versnandi síðan þeir byrjuðu að kenna.  Íþróttakennarar í úrtakinu eru einnig 

almennt ánægðir með þann aðbúnað og aðstöðu sem þeir hafa við sundkennslu.  

6.6 Aðalatriðin að okkar mati 

Það sem okkur fannst sérstaklega athyglisvert er að um  94% úrtaks hafa nemendur sína 

að jafnaði ekki nema 35 mínútur eða styttra ofan í lauginni. Þar af segjast 57% svarenda 

einungis hafa nemendur sína í 30 mínútur eða minna ofan í lauginni í hverjum  

40 mínútna sundtíma að jafnaði. Þarna er greinilegt að úrbóta er þörf. 

Samkvæmt gildandi kjarasamningi Kennarasambands Íslands og Launanefndar 

sveitarfélaga (2008:7) skulu skóladagar nemenda vera 180. Á hverju skólári eru 36 

kennsluvikur og á að nota 10 daga af þeim til að brjóta upp hefðbundna kennslu þannig 

að eftir standa 34 kennsluvikur í hefðbundið skólastarf. Skerðing um 10 mínútur að 

jafnaði á hverjum sundtíma þýðir á einu skólaári skerðingu upp á 340 mínútur eða sem 

svarar átta og hálfum, 40 mínútna sundtíma. Slíkt teljum við ekki ásættanlegt í 

nútímaþjóðfélagi þar sem offita og hreyfitregða hefur aukist meðal barna líkt og fram 

kom í fræðilegri umfjöllun. Að okkar mati ætti það að vera skilyrðilaus krafa að 

íþróttakennarar geti notað þær 40 mínútur óskertar sem nemendum eru ætlaðar á viku 

hverri til skólasunds. 
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Önnur skerðing á sundnámi nemenda sem virðist vera að ryðja sér til rúms, er sá háttur 

að láta þá nemendur í 9. bekk sem ná 10. sundstigi sleppa við sundkennslu í 10. bekk.  

Tæplega 23% aðspurðra sögðu að það væri möguleiki í þeirra skóla að ljúka  

10. sundstigi í 9. bekk og sleppa þar af leiðandi við sundkennslu í  10. bekk.  Hjá 

einhverjum skólum var þessi möguleiki bundinn við ákveðna mætingu í sundi í 9. bekk. 

Sem dæmi má nefna að við einn skóla þurfa nemendur að mæta í 85% allra sundtíma í 

9. bekk og ná 10. sundstigi við lok 9. bekkjar til þess að þessi leið sé þeim fær.  

 

Af ofantöldu er ljóst að víða er brotalöm á sundkennslu hér á höfuðborgarsvæðinu og 

misjafnt milli sveitarfélaga og skóla hvernig haldið er á málum. Niðurstöðurnar eru 

athyglisverðar og greinilegt að lykilatriði er að við íþróttakennarar séum á verði 

gagnvart því þegar sótt er að rétti nemenda okkar hvað varðar skólaíþróttir eða 

skólasund. En að sama skapi hlýtur sökin að einhverju leyti að liggja hjá 

íþróttakennurum sem hafa liðið þessa skerðingu á sundkennslu. 

Íþróttakennarar verða að gera sér grein fyrir því fyrir hverju þeir vilja standa sem 

fagmenn, hvert þeir vilja stefna og hvað þeir vilja leggja á sig til að komast þangað. Í 

þeim skólum þar sem slík skerðing er staðreynd verða íþróttakennarar að sannfæra 

skólastjórnendur á faglegan máta um alvarleika málsins og fá foreldrafélög til liðs við 

sig ef þess gerist þörf. Til er  máltæki sem segir:  

Sá sem vill finnur leið – sá sem ekki vill finnur afsökun.  
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7. Lokaorð 
Þegar farið er fram með tilgátu er ekki alltaf víst að hún reynist rétt. Einnig getur það 

gerst að svar við einhverri spurningu kalli fram aðrar spurningar og beini augum okkar 

að einhverju öðru viðfangsefni eða vandamáli. Í þessari könnun komumst við að því að 

töluvert mikill meirihluti íþróttakennara sem við töluðum við var okkur ósammála um 

að sundkunnátta nemenda í eldri bekkjum grunnskóla hafi farið versnandi. Þeir gætu 

haft rétt fyrir sér og væri það ánægjulegt ef svo væri en þarna er um tilfinningu að ræða 

sem ekki var rannsökuð nánar. Hins vegar má fullyrða að við teljum okkur hafa komist 

að því að aðstæður við sundkennslu eru allvíða mjög góðar þó svo við viljum halda því 

fram að plássið sem slíkt sé stundum ekki nóg til að koma til móts við kröfurnar sem 

Aðalnámskrá grunnskóla gerir til sundkennslu í efri bekkjum grunnskóla. Í könnuninni 

kom fram að íþróttakennarar eru almennt ánægðir með það sundlaugapláss sem þeir 

hafa en þá viljum við spyrja: Gera þeir nógu miklar kröfur til  þess að fá aukið pláss til 

sundkennslunnar? Það læðist nefnilega að okkur sá grunur að ástandið hafi verið verra 

hér áður og með batnandi ástandi verði fólk ánægðara með það sem það hefur. En betur 

má ef duga skal. Við gerð þessarar könnunar og úrvinnslu teljum við okkur hafa rekist á 

annað vandamál, en það er hin mikla skerðing sem sundkennslan verður fyrir. Hvort 

heldur sem það er sá tími sem nemendur eru ofan í lauginni, skerðing á sundkennslu yfir 

veturinn eða jafnvel engin sundkennsla í síðasta bekk grunnskólans. 

Ljóst er að vinna þarf frekari rannsóknir í þessu sambandi til að sjá hvort þessi 

tilhneiging sé almennt í sundkennslu á landinu. Hér er umfang hvergi nægilega tæmandi 

til þess að hægt sé að heimfæra yfir á sundkennslu í heild sinni.  Þetta eru vísbendingar 

sem fróðlegt væri að kanna nánar í framtíðinni. 
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9. Viðaukar   

Könnun á aðbúnaði og aðstæðum við sundkennslu 

 í sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu 

Spurningalistinn er fylltur út af rannsakanda í vettvangsheimsókn. 
 

1. Kyn? 

 kk        kvk 

   

2. Aldur? 

 20-29 ára  30-39 ára  40-49 ára  50-59 ára    ≥60 ára 

 

3. Hversu mörg ár hefur þú kennt sund? 

≤5 ár  6-10 ár  11-15 ár  16-20 ár  >20 ár 

 

4. Hvað kennir þú margar kennslustundir í sundi á viku? 

 ≤10  11-15  16-20  21-25   ≥26 kennslustundir á viku. 

 

5. Hvað kennir þú margar kennslustundir alls á viku? 

 ≤10  11-15  16-20  21-25   ≥26 kennslustundir á viku. 

 

6. Hversu löng er sundlaugin sem þú kennir við? 

 12,5m   16m   25m   50m 

 

7. Hvað hefur þú margar brautir  til afnota? 

 1 braut  2 brautir   3 brautir  4 brautir   Alla laugina 
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8. Er þú ánægð/ur eða óánægð/ur með það laugarpláss sem þú hefur afnot af? 

 Mjög ánægð/ur    

 Frekar ánægð/ur   

 Hvorki né   

 Frekar óánægð/ur   

 Mjög óánægð/ur 

 

9. Hefur þú sem kennari tækifæri á að breyta uppsetningu laugar svo þú getir sett 

upp þá aðstöðu sem þú kýst? 

 Alltaf   Yfirleitt  Stundum   Sjaldan   Aldrei 

 

10.  Ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með þann tækjakost sem þú hefur afnot af? 

 Mjög ánægð/ur    

 Frekar ánægð/ur   

 Hvorki né   

 Frekar óánægð/ur   

 Mjög óánægð/ur 

 

11.  Eru fleiri sundhópar/skólar í sundkennslu á sama tíma og þú ert að kenna? 

 Já   Nei 
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11.b.  Ef já, hversu margar kennslustundir á viku eru fleiri sundhópar/skólar á 

sama tíma og þú ert að kenna? 

 ≤10 kennslustundir á viku  

 11-15 kennslustundir á viku 

 16-20 kennslustundir á viku 

 21-25  kennslustundir á viku 

 ≥26 kennslustundir á viku 
 

12.  Kennirðu oftast ein/einn hverjum sundhópi? 

 Já   Nei 

12.b. Ef nei hversu margir kenna saman einum sundhópi? 

 2 íþróttakennarar     

 Ég + 1 aðstoðarmaður    

Annað_________________________________________________________ 
 

13.  Hver er heildarfjöldi skráðra nemenda að meðaltali í hverjum sundhópi? 

 ≤10   11-15   16-20   21-25   26-30   >30 

14.  Hversu margir nemendur telur þú að skili sér ofan í laugina í hverjum sundhópi? 

 ≤10   11-15   16-20   21-25   26-30   >30 

15.  Á skipting sér stað í bekkjunum? 

 Já   Nei 

15.b.  Ef já, þá hvernig skipting? 

 Kynjaskipting  Helmingaskipting   Getuskipting   Önnur hópaskipting 
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16.  Er kennsla 1.- 4. bekkjar í innilaug? 
 Já   Nei 

16. b. Ef já,  Í 1.bekk   

16. c. Ef já,  Í 2. bekk  

16. d. Ef já,  Í 3. bekk   

 16. e. Ef já,  Í 4. bekk 

 

17.  Hvernig er kennsluformi háttað í 1. bekk?      

 Kennt 1x í viku allt skólaárið 

   Kennt 2x í viku hálfan vetur 

 Kennt 1x í viku hálfan vetur 

 Kennt í námskeiðsformi 

 Engin kennsla er fyrir 1. bekk  

 

18.  Ef kennt er í námskeiðsformi, hver er þá kennslustundafjöldinn? 

 ≤10   11-15   16-20   21-25   ≥26 

 

19.  Hvernig er kennsluformi háttað í 2.- 6. bekk?      

 Kennt 1x í viku allt skólaárið 

   Kennt 2x í viku hálfan vetur 

 Kennt 1x í viku hálfan vetur 

 Kennt í námskeiðsformi 

 

20.  Ef kennt er í námskeiðsformi, hver er þá kennslustundafjöldinn? 

 ≤10   11-15   16-20   21-25   ≥26 
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21.  Hvernig er kennsluformi háttað í 7.- 10. bekk?      

 Kennt 1x í viku allt skólaárið 

 Kennt 2x í viku hálfan vetur 

 Kennt 1x í viku hálfan vetur 

 Kennt í námskeiðsformi  

 

22.  Ef kennt er í námskeiðsformi, hver er þá kennslustundafjöldinn? 

 ≤10   11-15   16-20   21-25   ≥26 

 

23.  Hversu langur er sundtími samkvæmt stundaskrá? 

 30 mín   35 mín   40 mín  45 mín   ≥50 mín 

 

24.  Hversu langur er eiginlegur sundtími að jafnaði (nemendur ofan í lauginni)? 

 ≤30 mín  31-35 mín  36-40 mín  41-45 mín  46-50 mín  >50 mín 

 

25.  Hefur sundkunnátta nemenda almennt farið batnandi eða versnandi að þínu 

mati, síðan þú byrjaðir að kenna sund? 

 Batnandi  Versnandi   Hvorki né 

 

26.  Ef versnandi, hver er aðal ástæðan að þínu mati? 

 Aðstaðan/aðbúnaður 

 Leyfi/ slæm mæting 

  Agaleysi nemenda/foreldra 

 Nemendur ná ekki fyrirmælum 

 Aðgerðarleysi skólayfirvalda 
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27.  Hefur vottorðum fjölgað síðan þú byrjaðir að kenna? 

 Já   Nei  

28.  Býður þinn skóli upp á sérkennslu fyrir þá sem ekki hafa náð sundstigi? 

 Já   Nei 

 

29.  Er möguleiki í þínum skóla að ljúka 10. stigi í 9. bekk og sleppa sundkennslu í 

10. bekk? 

 Já   Nei 

 

30.  Er sundlaugin staðsett við skólahúsnæðið? 

 Já   Nei 

31.  Hefur almenningur aðgang að sundlaug á meðan á sundkennslu stendur? 

 Já   Nei 

 

32. Telur þú að kennsluaðstaðan hjá þér fullnægi þeim kröfum sem gerðar eru í 

Aðalnámskránni fyrir sundkennslu? 

 Já   Nei 

33.  Sérð þú um skyndihjálparkennslu í þínum skóla? 

 Já   Nei 

34.  Sérð þú um björgunarsundkennslu í þínum skóla? 

 Já   Nei 

34.b.  Ef já, hversu stór hluti af kennslutímum þínum í sundi telur þú að fari í 

björgunarþátt námsins? 

 ≤10%   11-15%   16-20%   21-25%   ≥26% 
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