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Ingi Þór Einarsson. 

Útdráttur 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvaða áhrif það hafi haft á hreyfingu barna í 

Reykjanesbæ að gefa frítt í sund. Fjögur ár voru liðin frá því að Reykjanesbær hóf að gefa 

börnum frítt í sund. Þátttakendur voru grunnskólabörn sem mættu í sund á almenningstíma. 

Notast var við spurningalista sem starfsfólk lagði fyrir börnin, rannsakandi fylgdist með og 

skráði niður upplýsingar um atferli. Tilgátan var sú að það að gefa frítt í sund hafi aukið á 

hreyfingu barna sem ekki stunda íþróttir í frístundum.  

Helstu niðurstöður voru að mikil aukning var á aðsókn barna eftir að gefið var frítt í sund. 

Aukning á aðsókn barna jókst að meðaltali um 10.175 heimsóknir á ári á árunum 2006-2009 

og aðsókn fullorðinna jókst að meðaltali um 8.777 heimsóknir á ári sömu ár. Hlutfall á 

heildarheimsóknum barna sem ekki æfðu íþróttir var 45%. Um helgar var meirihluti þeirra 

barna sem komu í sund börn sem æfðu íþróttir eða 64%. Átta og tólf ára börn voru duglegust 

að mæta í sund en mikið dró úr aðsókn eftir að börnin náðu 14 ára aldri. Börnin voru mest að 

leik í sundlauginni og eyddu meirihluta tímans í meðalerfiða hreyfingu. 
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1.0. Inngangur 

Lífsstíll fólks hefur breyst mikið í aldanna rás. Á tímum tölvutækni, sjónvarps og gsm síma 

hafa öll samskipti fólks breyst og minna er fyrir þeim haft. Ekki er þó öll breyting endilega til 

góðs. Tæknivæðingin hefur fært mannfólkinu hin ýmsu þægindi og gert lífið á allan hátt 

auðveldara. Vélar hafa tekið við af handaflinu og líkamlega erfið vinna er á undanhaldi, 

vinnutíminn er styttri en áður var. Fólk fer nú nánast allra sinna leiða sitjandi í bílum, hvort 

sem um styttri eða lengri vegalengdir er að ræða. Ganga sem áður fyrr var ferðamáti er nú 

orðin að líkamsrækt almennings. Því hefur dregið úr að hreyfing sé jafn sjálfsagður og 

eðlilegur hluti af daglegu lífi eins og áður var (Lýðheilsustöð, 2008: 2). 

Bætt lífskjör, þétting byggðar, breytt mataræði og fjölbreytilegri áhugamál með kyrrsetu 

fremur en áreynslu hafa breytt heilsu fólks. Hreyfingarleysi er eitt stærsta 

heilsufarsvandamálið í vestrænum samfélögum, því fylgir aukin áhætta á lífsstílssjúkdómum 

eins og hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki 2, krabbameini, ofþyngd og offitu (World Health 

Organization (WHO), 2010b,d).  

Óheilbrigðar matarvenjur og ónæg hreyfing eru tveir af áhættuþáttum lífsstílssjúkdóma. 

Heilbrigðar matarvenjur og nægileg regluleg hreyfing eru stórir þættir í að efla og viðhalda 

góðri heilsu út alla ævina. Allt að 1,9 milljón dauðsfalla á ári í heiminum má rekja til ónægrar 

hreyfingar (WHO, 2010d,e).  

Offita og ofþyngd eru hratt vaxandi ógn við heilsu fólks í mörgum ríkjum heimsins. Önnur 

algeng vandamál eins og vannæring og smitsjúkdómar eru ekki lengur helsta ástæða slæmrar 

heilsu almennings heldur hafa offita og ofþyngd tekið við (WHO, 2004). Afleiðingar offitu 

eru margvíslegar. Lífsgæði versna til muna bæði með tilliti til heilsufars og félagslegra þátta. 

Andleg vanlíðan, svo sem þunglyndi, kvíði og vanmetakennd, eykst. Það dregur úr félagslegri 

þátttöku og einangrun vex (Ludvig Árni Guðmundsson, 2004). Börn og unglingar eru ekki 

undanskilin þessu mikla heilsufarsvandamáli því offita og ofþyngd barna hefur aukist til muna 

um allan heim (WHO, 2004).  

Fólk verður að kappkosta að velja hreyfingu í stað kyrrsetu í daglegu lífi til að viðhalda 

heilbrigði og vellíðan. Ýmislegt er hægt gera t.d að velja göngu og hjólreiðar sem ferðamáta 

eins oft og mögulegt er, velja stigann í stað lyftunnar, ganga rösklega, skokka rólega eða 

synda (Lýðheilsustöð, 2008: 4,17).      

Íþrótta- og tómstundaráð sveitarfélaganna á Íslandi reyna eftir fremsta megni að bjóða uppá 

fjölbreytt framboð af skipulögðu starfi fyrir börn og unglinga. Stór hluti þeirra nýta sér það 

sem er í boði, ekki hugnast þó öllum þátttaka í þessu starfi.  Hluti barna og unglinga finnur sig 
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ekki í slíku starfi og brottfall úr íþróttum er töluvert þegar á unglingsárin er komið (Jóhann 

Magnússon, 2002). Stærð sveitarfélaga hefur eflaust mikið með það að segja hversu mikið 

framboð er fyrir þessi börn. Á höfuðborgarsvæðinu eru mannvirki sem ekki eru í öðrum 

sveitarfélögum eins og t.d. skautahöll og keilusalur. Allt kostar þetta peninga, þessum stöðum 

fylgir oftar en ekki mikill kostnaður þar sem ráða þarf starfsfólk til að sinna eftirliti. 

Sundlaugar bæjarfélaganna eru oft fýsilegur kostur fyrir þessi börn. Opnunartími er rúmur, 

starfsfólk er þegar til staðar og eftirlit er því tryggt. 

Sundiðkun er lífsstíll margra enda er sund góð heilsubót. Ísland hefur löngum verið rómað 

fyrir sundlaugar sínar. Sú sundlaugamenning sem þróast hefur á Íslandi þykir einstök og 

hvergi í heiminum eru upphitaðar útisundlaugar jafnalgengar og óþekkt að 

almenningssundlaugar séu reknar við eins lágt útihitastig og hér er. Frá fornu fari hefur 

jarðhiti verið notaður á Íslandi til að efla heilbrigði landsmanna eins og fram kemur í 

fornsögum (Hrefna Kristmannsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2008: 30). Snorralaug, ein af 

elstu laugum landsins, er í Reykholti í Borgarfirði. Laugin er kennd við Snorra Sturluson sem 

uppi var á árunum 1179-1241. Þó er getið um laugina löngu fyrir tíma Snorra. Í Landnámu 

segir að laug hafi verið í Reykholti frá árinu 960 (Jón G. Snæland og Þóra Sigurbjörnsdóttir, 

2009: 86). Aðstaða til almenns þrifnaðar breyttist verulega með tilkomu hitaveitna og 

ótakmarkaðs og ódýrs heits rennandi vatns og segja má að lífshættir Íslendinga hafi varla 

breyst meira við aðra einstaka viðburði. Þrifnaður hættir að vera lúxus forréttindahópa og 

verður þess í stað lífsgæði hins almenna borgara. (Hrefna og Sigríður, 2008: 13). 

Í erindi sem Árni Ragnarsson flutti á Orkuþingi árið 2006 kemur m.a. fram að frá því snemma 

á síðustu öld hafa sundlaugar eins og við þekkjum þær í dag notið sívaxandi vinsælda og eru 

nú daglegur þáttur í lífi stórs hluta þjóðarinnar. Í þeim bæjarfélögum sem njóta jarðvarma 

þykir nú sjálfsagður hlutur að hafa útisundlaug með fullkomnasta búnaði sem völ er á. Með 

því er verið að mæta kröfum um fjölbreytta þjónustu við alla aldurshópa eins og t.d. heita 

potta, rennibrautir og vaðlaugar. Jarðvarminn gerir sundgestum kleift að stunda sund utandyra 

allan ársins hring, óháð veðráttu. Hér á landi munu vera um 165 sundlaugar í rekstri. Aðsókn 

að sundstöðum er mikil og jafngildir því að hver landsmaður fari um 15 sinnum í sund á ári 

(Árni Ragnarsson, 2006).                                                                          

Sundkennsla skólabarna hefur verið lögbundin á Íslandi í mörg ár. Sundkunnátta íslenskra 

barna er þess vegna almennari en gerist meðal barna víða annars staðar í heiminum. Börnum 

yngri en 8 ára er óheimill aðgangur að sundstað nema í fylgd með syndum einstaklingi 14 ára 

eða eldri (Lýðheilsustöð, 2003). Sundstaðir á Íslandi opna yfirleitt snemma á morgnana og 

flestir eru þeir opnir fram á kvöld. Aðgangur að sundlaugum fyrir almenning er almennt góður 
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og hentar því mörgum að nota sund sem líkamsrækt. Sundlaugarverðir eru á öllum 

sundstöðum sem opnir eru fyrir almenning. Þeir sjá til þess að öryggi sundgesta sé tryggt og 

einnig að sundgestir fari eftir þeim reglum sem eru í gildi. Sundferð getur verið hin 

ánægjulegasta fjölskylduskemmtun. Börn og foreldrar geta átt samverustund þar sem hreinlæti 

og hreyfing fer saman. Sundferð er oftar en ekki einnig útivera þar sem margar laugar eru 

útilaugar og heitir pottar eru nánast alltaf utandyra. Að anda að sér hreinu lofti, synda eða 

leika sér í sundlauginni, njóta samvista við vini eða fjölskyldu og að slaka á í heita pottinum 

er hluti af heilbrigðum lífsháttum.  

Í Reykjanesbæ er góð aðstaða til sundiðkunar, það mannvirki sem aðgengilegast er fyrir 

almenning er Sundmiðstöðin, líka nefnd Vatnaveröld. Í henni er að finna 25m útisundlaug þar 

sem lítil barnalaug tengist við grynnri enda laugarinnar, 3 heita potta, vaðlaug, rennibraut, 

gufubað, 50m innisundlaug og inni vatnsleikjagarð (Vatnaveröld) fyrir yngri börnin, sem var 

opnaður í maí 2006. Frá því í ársbyrjun 2006 hafa öll grunnskólabörn fengið frítt í sund í 

Reykjanesbæ. Öll börn í Reykjanesbæ eiga að geta valið að fara í sund óháð efnahag foreldra 

og forráðamanna. Verið er að höfða til þeirra sem mest þurfa á því að halda að hreyfa sig. 

Reykjanesbær var fyrsta bæjarfélagið til að bjóða uppá þessa þjónustu við grunnskólabörn, 

önnur bæjarfélög fylgdu svo í kjölfarið síðar.  

Þegar fjögur ár eru liðin frá því að grunnskólabörn fengu frítt í sund er áhugavert að sjá hver 

áhrifin eru.  

Rannsóknir sambærilegar þessari eru ekki til þar sem ekki eru mörg ár liðin frá því að fyrst 

var gefið frítt í sund og að Ísland hefur sérstöðu í heiminum hvað varðar aðgengi að 

sundlaugarmannvirkjum fyrir almenning. Margar rannsóknir hafa hins vegar verið gerðar á 

hreyfingu barna og flestum ef ekki öllum ber saman um að hreyfing barna fer minnkandi með 

aukinni afþreyingu þar sem kyrrseta er í fyrirrúmi. Megintilgangurinn með því að gefa 

börnum frítt í sund er að auka hreyfingu þeirra. Það er því bæði fróðlegt og spennandi að 

rannsaka hvaða áhrif það hefur haft. 

Í ársbyrjun 2006 fengu öll grunnskólabörn frían aðgang að sundstöðum Reykjanesbæjar. 

Ástæðan var sú að nýlegar rannsóknir sýndu að grunnskólabörn á Íslandi væru að þyngjast 

m.a. vegna hreyfingarleysis. Í fundragerð menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs 

Reykjanesbæjar frá 13. desember 2005, segir m.a.: 

63. fundur 13. desember 2005 

11. mál. Önnur mál. 

11.1. Formaður MÍT lagði fram eftirfarandi tillögu: 
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Í ljósi nýlegra rannsókna um að grunnskólabörn hreyfi sig ekki nógu mikið, óskar MÍT eftir því við 
bæjaryfirvöld Reykjanesbæjar að leitað verði leiða til að hvetja börnin til aukinnar hreyfingar t.d. með 
sundiðkun.  

Menningar-, íþrótta- og tómstundaráð samþykkti tillöguna og síðan samþykkti bæjarstjórnin 

að öll börn fengju frítt í sund frá 1. janúar 2006 (Skjalasafn Reykjanesbæjar, 2005). 

Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna hvaða áhrif það hefur haft á hreyfingu 

grunnskólabarna í Reykjanesbæ að gefa frítt í sund. Hvort að börn sem ekki stunda íþróttir í 

frístundum mæti í sund og hvað börnin eru að gera í sundi. Einnig er markmiðið að kanna 

hvaða áhrif það hefur haft á aðsókn grunnskólabarna að hafa frítt í sund. 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða áhrif hefur það haft á hreyfingu grunnskólabarna í 

Reykjanesbæ að gefa frítt í sund?  

Tilgátan er: Að gefa frítt í sund hefur aukið hreyfingu barna sem ekki stunda íþróttir í 

frístundum.  

Með þessari rannsókn er leitast við því að finna svör við þessum spurningum. 

 

2.0. Fræðilegur hluti 

Afleiðingar kyrrsetu um heim allan eru meðal annars þær að börn og unglingar eru að 

þyngjast. Rannsókn á lífsstíl og líkamsþyngd á 9 ára börnum á Íslandi leiddi í ljós að árið 

2002 er  heildarfjöldi of þungra (LÞS frá 19,5-22,8 kg/m2) og of feitra (LÞS>22,8 kg/m2) 

barna 23,9% (Erlingur Jóhannsson, 2004: 17).  

Lítið hefur breyst með tímanum því rannsókn á lífsstíl 9 og 15 ára íslenskra barna árið 2006 

sýnir að 20% barnanna sem tóku þátt í þeirri rannsókn voru of feit eða of þung. 51% barna 

sem eru of þung 6 ára eru það einnig þegar þau eru 15 ára. Of þung börn hafa minna þrek en 

þau sem eru í kjörþyngd. Hærra fituhlutfall leiðir af sér minni hreyfingu. Þrátt fyrir aukna 

þátttöku barna í íþróttum eru ýmsir kyrrsetuþættir orðnir fyrirferðamiklir í lífi ungs fólks 

(Erlingur Jóhannsson, Kristján Þ. Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson og Þórarinn 

Sveinsson, 2006). Afleiðingar offitu hjá börnum eru þær sömu og hjá fullorðnum m.a. 

hækkaður blóðþrýstingur, hjarta- og æðasjúkdómar og sykursýki, en hjá börnum bætist við 

skaðleg áhrif á beinvöxt og þroska (Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2000).  

Erlingur Jóhannsson (2004) segir mataræði vera meðal sterkustu umhverfisþátta sem hafa 

áhrif á heilsu. Athygli manna hafi beinst að rannsóknum á tengslum gosdrykkjaneyslu og 

offitu, en gosdrykkjarneysla hérlendis hafi aukist verulega (Erlingur Jóhannsson, 2004). 
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Samkvæmt könnun sem Manneldisráð gerði á mataræði Íslendinga árið 2002 borða 

unglingsstrákar mestan viðbættan sykur, eða 143g á dag sem jafnast á við 1,5dl eða um 72 

sykurmola. Sykurmagnið er aðeins minna hjá stelpunum 91g á dag og fer svo minnkandi hjá 

báðum kynjum með hækkandi aldri. Mest af þessum sykri kemur úr gosi og svaladrykkjum, 

enda drekka strákarnir að meðaltali tæplega lítra á dag og stelpurnar um ½ líter (Anna 

Sigríður Ólafsdóttir, 2005). 

Margt bendir til þess að hreyfing barna fari minnkandi með tilkomu margskonar afþreyingar 

og líklegra er að börn velji frekar kyrrsetu heldur en hreyfingu. 

Janus Guðlaugsson (1989) sagði að nútíma lífsstíll barna þess tíma ýti undir hreyfingarleysi 

þeirra. Þau eyði frístundum sínum í auknum mæli fyrir framan sjónvarp auk þess sem 

líkamleg áreynsla hefur minnkað til muna frá því sem áður var og sé í raun í algeru lágmarki, 

sérstaklega hjá þeim börnum sem mest þurfi á hreyfingunni að halda (Janus Guðlaugsson, 

1989).  

Liðin eru rúm 20 ár frá því að Janus skrifar þessi orð sem fela í sér áhyggjur af þróun á 

hreyfingarleysi barna. Þróunin hefur líklega ekki breyst til betri vegar því í dag, tveimur 

áratugum síðar, hefur framboð og aðgengi að afþreyingu sem felur í sér kyrrsetu aukist til 

muna t.d. með tilkomu tölvuleikja, veraldarvefs, DVD mynda og aukins sjónvarpsefnis.  

Sjónvarpsglápi fylgir aukið nart. Fylgni er á milli sjónvarpsáhorfs og sælgætis- og 

snakkneyslu. Einnig er neikvæð fylgni á milli sjónvarpsáhorfs og árangurs í þrekprófi. Þessi  

vitneskja staðfestir það sem lengi hefur verið haldið fram að sjónvarpsáhorfi fylgir lélegra 

líkamsástand (Erlingur Jóhannsson, Þórarinn Sveinsson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 

Brynhildur Briem og Þórólfur Þórlindsson, 2003).   

Við þetta aukna framboð á afþreyingu sem felur í sér kyrrsetu er hreyfingarleysi barna því 

orðið töluvert og mörg þeirra ná ekki ráðlögðum viðmiðunarmörkum eða 60 mínútum af 

daglegri hreyfingu samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar (Lýðheilsustöð, 2008: 9). 

Nader o.fl. (2008) gerðu langtíma rannsókn á hreyfingu 9 til 15 ára barna um hvort þau næðu 

60 mínútna viðmiðunarmörkum af daglegri hreyfingu. Þeir komust að því að 9 ára börn 

hreyfðu sig af meðal mikilli og mikilli ákefð í 3 klukkustundir á dag hvort sem um var að 

ræða virka daga eða helgar. Hreyfingin minnkaði almennt um 38 mínútur á virkum dögum 

fyrir hvert ár sem börnin urðu eldri og um 41 mínútu um helgar. 15 ára börn mældust einungis 

með 49 mínútur af meðal ákafri og erfiðri hreyfingu á virkum dögum og mældust með 35 

mínúntur um helgar. Drengir voru almennt virkari en stúlkur en þeir hreyfðu sig 18 mínútum 

lengur á virkum dögum og 13 mínútum lengur um helgar. Stúlkur eru u.þ.b. 13 ára þegar þær 

ná ekki lengur viðmiðunarmörkum um 60 mínútur af daglegri hreyfingu, en drengir eru að 
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nálgast 15 ára aldurinn, samkvæmt Nader og félögum hreyfa drengir sig almennt meira en 

stúlkur (Nader, Bradley, Houts, McRitchie og O´Brien, 2008).  

Sömu niðurstöðu var einnig að finna þegar skoðaður var munurinn á hreyfingu og kyrrsetu 

með tilliti til þyngdar á 8 og 9 ára börnum í Bretlandi. Rannsóknin leiddi í ljós að drengir voru 

með fleiri mínútur af meðal mikilli og mikilli ákefð hreyfingar heldur en stúlkur. 72% 

drengjanna uppfylltu ráðlögð viðmiðunarmörk, 60 mínútur af daglegri hreyfingu, meðan að 

einungis um 30% stúlkna uppfylltu viðmiðunarmörkin. Þyngd drengjanna hafði mikið að 

segja um hversu mikið þeir hreyfðu sig, því þyngri sem þeir voru því minni hreyfing. Þyngd 

hafði ekki afgerandi áhrif hjá stúlkum, þær mældust með litla hreyfingu óháð þyngd (Purslow, 

Hill, Saxton, Corder og Wardle, 2008).  

Íslensk börn eru ekki frábrugðin þeim erlendu hvað varðar mun á hreyfingu kynjanna. Sömu 

niðurstöður var að finna hjá þeim íslensku þ.e. bæði 9 og 15 ára drengir hreyfa sig meira en 

jafngamlar stúlkur. Þetta er samkvæmt rannsókn sem Erlingur Jóhannsson og fl. gerðu árið 

2006. Miðað við þessar niðurstöður er það athyglisvert að þrátt fyrir meira hreyfingarleysi 

stúlkna en drengja þá kemur fram hjá Erlingi og félögum að drengir eyði meiri tíma í 

tölvuleiki og horfa meira á sjónvarp en stúlkur (Erlingur Jóhannsson, Kristján Þ. Magnússon, 

Sigurbjörn Á. Arngrímsson og Þórarinn Sveinsson, 2006).  

Hreyfing í vatni veitist sumum auðveldari en á þurru landi. Þéttni vatns er margfalt meiri en 

þéttni lofts. Vegna þéttni vatnsins eru allar hreyfingar mun hægari í vatni, það veitir mótstöðu 

við allar hreyfingar. Eftir því sem hreyfing er hraðari í vatni því meiri verður mótstaðan. 

Hraðari hreyfing veldur meira álagi á þá vöðva sem stjórna hreyfingunni, hægari hreyfing 

þýðir þá minna álag (Auðun Eiríksson, 1993). Við hreyfingu í heitu vatni liðkast fólk,  

hreyfigetan eykst og leiðir til aukins styrks, betra jafnvægis, aukins úthalds og betri 

þyngdarstjórnunar. Mikilvægt hlutverk heita vatnsins varðandi heilbrigði er þó ekki síst fólgið 

í því að minnka streitu sem er ein öflugasta forvörn gegn sjúkdómum (Hrefna og Sigríður, 

2008: 28). Heitt vatn hefur mjög jákvæð áhrif á heilbrigði Íslendinga og ekki síður í rekstri 

sundlauga um allt land sem fullyrða má að hafi meiri og betri áhrif á heilbrigði Íslendinga en 

margir átta sig á í fljótu bragði. Ekki aðeins vegna aukins hreinlætis barna og raunar allra 

aldurshópa sem sundlaugar sækja, heldur einnig vegna þess að heitu pottarnir hafa lengi verið 

samkomustaður margra einstaklinga sem þangað sækja félagsskap, slökun og endurnýjun 

(Hrefna og Sigríður, 2008: 21). 

Börn þurfa að tileinka sér og viðhalda daglegri líkamlegri hreyfingu. Jago og fl. (2009) 

könnuðu hvernig 10 og 11 ára börn í Bretlandi hefja og viðhalda líkamlegri hreyfingu. Þeir 

segja að vinahópar hafi mestu áhrifin á að börn temji sér og viðhaldi hreyfingu. Vinir hafi 
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mestu áhrifin á að börn hefji að stunda hreyfingu með því að fá þau til að koma með sér til að 

taka þátt í hreyfingunni og veiti þeim því stuðning. Ánægja var áhrifamesti þátturinn í að börn 

viðhéldu hreyfingunni (Jago, Brockman, Fox, Cartwright, Page og Thompson, 2009).  

Brottfall barna úr íþróttastarfi hefur verið mörgum áhyggjuefni. Þátttaka barna í skipulagðri 

íþróttastarfssemi er mest þegar þau eru 11-12 ára (65% drengja og 55% stúlkna). Þátttaka 

unglinga af báðum kynjum minnkar hratt á aldrinum 12-20 ára. Á aldrinum 16-20 ára minnkar 

þátttaka stúlkna meira en drengja. Könnun á vegum Íþróttabandalags Reykjanesbæjar (ÍRB) 

var gerð á fjölda iðkenda á aldrinum 6-12 ára árið 2002. Hlutfall iðkenda miðað við skráðan 

fjölda í árgangi var skoðað. Þann 1. apríl 2002 voru 72% tólf ára barna að æfa íþróttir innan 

ÍRB, 65% níu ára barna, 63% tíu ára barna og 60% átta og ellefu ára barna tóku þátt í 

skipulagðri íþróttastarfsemi innan ÍRB (Jóhann Magnússon, 2002). 

Orkuinntaka og orkueyðsla er oftast mæld í kílókalóríum. Það fer eftir ákefð hreyfingar 

hversu langan tíma þarf til að ná að eyða ákveðnum fjölda kílókaloría (kkal) á dag. Við erfiða 

ákefð, eins og að klífa stiga og að hlaupa, þarf minni tíma til að ná 150 kkal eyðslu eða u.þ.b. 

15 mín.  á meðan meðal erfið ákefð eins og að þvo og bóna bílinn þarf lengri tíma eða  45- 60 

mín.  

Hæfilegur tími af hreyfingu sem þarf til að eyða u.þ.b. 150 kcal á dag eru: 

Meðal erfið hreyfing 

• að þvo og bóna bílinn í 45- 60 mín. 

• að spila blak í 45 mín. 

• að vinna í garðinum í 35-40 mín. 

• að skjóta á körfu í 30 mín. 

• að hjóla 8 km. á 30 mín. 

• að ganga 3,2 km. á 30 mín. 

• að stunda vatnsleikfimi í 30 mín. 

Erfið hreyfing, í minni tíma 

• að synda í 20 mín. 

• að spila körfubolta í 15-20 mín. 

• að hjóla 6,4 km. á 15 mín. 

• að sippa í 15 mín. 

• að hlaupa 2,4 km á 15 mín. 

• að moka snjó í 15 mín. 

• að klífa stiga í 15 mín. (Heyward, 2006: 4). 
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2.1. Skilgreining hugtaka 
Samkvæmt Aljóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization, (WHO), 2010a) er 

heilsa skilgreind sem stig algerrar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar en ekki 

einungis það að vera laus við sjúkdóma eða örorku. (Heilsa á við samfélagið jafnt sem 

einstaklinginn).  

Hreyfing er almennt skilgreind sem hvers konar vinna beinagrindarvöðva sem eykur 

orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld. Hreyfing er því yfirgripsmikið hugtak sem nær 

yfir nánast allar athafnir sem fela í sér hreyfingu með einum eða öðrum hætti, t.d. að ferðast á 

milli staða gangandi eða á hjóli, heimilisstörf, garðvinnu, ýmiss konar leiki, íþróttir og aðra 

skipulagða þjálfun. 

Hreyfingu má einnig skilgreina út frá fjórum meginþáttum: 

• ákefð (hve erfitt), 

• tíma (hve lengi), 

• tíðni (hve oft), 

• tegund hreyfingar (hvers konar hreyfing) (Lýðheilsustöð, 2008: 4). 

Miðlungs erfið hreyfing er hreyfing sem krefst 3-6 METS sem er þrisvar til sex sinnum meiri 

orkunotkun en hvíld. Við miðlungserfiða hreyfingu er hægt að halda uppi samræðum og 

hjartsláttur og öndun verða heldur hraðari en venjulega. Dæmi um miðlungserfiða hreyfingu 

eru rösk ganga, garðvinna, heimilisþrif og að hjóla, synda eða skokka rólega. 

Erfið hreyfing er hreyfing sem krefst 6 METS eða fleiri sem er sex sinnum eða meiri 

orkunotkun en í hvíld. Við erfiða hreyfingu er erfitt að halda uppi samræðum og hún kallar 

fram svita og mæði. Dæmi um erfiða hreyfingu eru rösk fjallganga, snjómokstur, hlaup og 

flestar íþróttir og önnur þjálfun sem stunduð er með árangur í huga (Lýðheilsustöð, 2008: 5; 

Heyward, 2006: 348). 

Lýðheilsa er hugtak yfir almennt heilsufar þjóðar eða þjóðfélagshóps. Lýðheilsustarf miðar að 

því að viðhalda og efla heilbrigði fólks, með forvarnarstarfi og samfélagslegri ábyrgð á 

heilbrigði. Starfið byggist á samstarfi ólíkra fræðigreina og tekur m.a. til efnahagslegra og 

félagslegra áhrifaþátta (Lýðheilsustöð, 2008: 4). 

Kyrrseta jafngildir lítilli hreyfingu og hana má skilgreina sem ástand þar sem orkunotkun 

líkamans er nálægt því sem gerist í hvíld. Þetta þýðir að fólk, sem hreyfir sig lítið í vinnu og 
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frítíma, situr eða liggur mikið og notar að mestu vélknúin farartæki telst vera kyrrsetufólk 

(Lýðheilsustöð, 2008: 4). 

Sjúkdómur er minnkuð, óeðlileg eða töpuð starfsemi, hann hefur teikn og einkenni. 

Sjúkdómur hefur skilgreinanlega ástæðu og sjúkdómsmeðferð (Dishman og félagar, 2006: 

xviii).  

2.2. Hreyfing barna   
Hreyfing getur veitt ungu fólki mikilvægan líkamlegan, andlegan og félagslegan ávinning. 

Hæfileg hreyfing, 60 mín. á dag, hjálpar til við þroska beina, vöðva og liðamóta hjá börnum 

og unglingum. Hún styrkir hjarta- og æðakerfið, eykur samhæfingu og hreyfiþroska og hjálpar 

þeim að viðhalda heilbrigðri líkamsþyngd. Hreyfing hefur einnig verið tengd við andlegan 

ávinning með því að draga úr þunglyndi og kvíða. Þeir sem temja sér reglulega hreyfingu og 

heilbrigða lífshætti á æskuárum eru mun líklegri til að viðhalda þeim út ævina. Þar af leiðandi 

er það aðkallandi að auka stig hreyfingar hjá börnum og unglingum fyrir framtíðarheilsu allra 

jarðarbúa. Ef börn hreyfa sig reglulega eru minni líkur á því að þau taki upp óheilbrigða 

lífshætti s.s. reykingar, áfengis- og fíkniefnaneyslu (WHO, 2010c). 

 

2.3. Kyrrseta 
Að minnsta kosti 60% af heildarfjölda jarðarbúa ná ekki að uppfylla ráðlögð dagleg 

viðmiðunarmörk um hreyfingu sem leiðir til heilsuávinnings. Þetta er að hluta til vegna 

ónægrar þátttöku á hreyfingu í frístundum og aukningu á kyrrsetu við atvinnu- og 

heimilisstörf. Af þeim sökum hafa tengsl milli lífsstílssjúkdóma og kyrrsetu orðið að einu 

stærsta heilbrigðisvandamáli í flestum ríkjum heimsins. Hreyfing barna og unglinga fer 

minnkandi um allan heim. Áætlað er að minna en 1/3 þeirra hreyfi sig nægilega mikið til að 

efla heilsu sína og vellíðan (WHO, 2010b). Þættir sem m.a. koma í veg fyrir að börn og 

unglingar hreyfi sig eru: 

• tímaskortur 

• léleg áhugahvöt 

• ónægur stuðningur og leiðsögn 

• minnimáttarkennd 

• þekkingarleysi á ávinningi hreyfingar 

• skortur á aðgangi að mannvirkjum (WHO,2010c) 

„Margar þjóðir hafa áætlað kostnað samfélagsins vegna kyrrsetu landsmanna, meðal annars 

beinan kostnað vegna meðferðar á lífsstílstengdum sjúkdómum, og óbeinan kostnað vegna  
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veikindafjarvista. Byggt á niðurstöðum slíkra rannsókna áætlar Evrópuskrifstofa 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar að kyrrseta geti kostað Evrópuþjóðir sem svarar um 15-

30 þúsund krónum á hvern íbúa á ári eða um 4,7-9,4 milljarða ef miðað er við íbúafjölda á 

Íslandi í upphafi árs 2008“ (Lýðheilsustöð, 2008: 2). 

 

2.4. Ávinningur hreyfingar 
Lýðheilsustöð hefur gefið út ráðleggingar um hreyfingu til að stuðla að því að sem flestir 

landsmenn á öllum aldri hreyfi sig nóg til að vernda og bæta heilsuna  (Lýðheilsustöð, 2008: 

2). Samkvæmt þessum ráðleggingum ættu börn og unglingar að hreyfa sig í minnst 60 

mínútur daglega. Hreyfingin ætti að vera bæði miðlungserfið og erfið. Skipta má 

heildartímanum í nokkur styttri tímabil yfir daginn t.d. 10-15 mínútur í senn. Fullorðnir ættu 

að stunda miðlungs erfiða hreyfingu í minnst 30 mínútur daglega. Út frá sjónarhorni lýðheilsu 

er mikilvægt að færri verði í hópi þeirra sem lifa kyrrsetulífi og fleiri hreyfi sig í samræmi við 

ráðleggingar um hreyfingu (Lýðheilsustöð, 2008: 9,11). Lengd hreyfingarinnar fer eftir því 

hversu mikil ákefðin er. Létt hreyfing eins og ganga og að vinna í garðinum ætti að vara í 60 

mín. meðal erfið hreyfing eins og rösk ganga eða að synda í 30-60 mín. og erfið hreyfing eins 

og skokk í 20-30 mín. (Heyward, 2006: 6).  

Hreyfing eykur afkastagetu lungna, hjarta- og æðakerfis og styrkir vöðva og bein. Hún eykur 

einnig andlega vellíðan og getur haft jákvæð áhrif á námsárangur (WHO, 2010c). 

Hreyfing er mæld með: 

• flokkun eftir starfi 

• að fylgjast með hegðun 

• lífeðlisfræðilegum breytum  

• hreyfimælum  

• spurningalistum (Dishman,Washburn,Heath, 2004: 35).  

Fólk á öllum aldri sem hreyfir sig reglulega sýnir fram á færri heilsufarsvandamál en 

kyrrsetufólk. Mestur ávinningur verður þegar kyrrsetufólk tekur upp lifnaðarhætti sem fela í 

sér daglega hreyfingu. Skipulagðri þjálfun fylgir enn meiri ávinningur sem þó takmarkast við 

getu hvers og eins (Lýðheilsustöð, 2008: 6). Mesti ávinningur æfinga fæst með samfelldum 

taktföstum hreyfingum sem reyna á stóra vöðvahópa í langan tíma (Heyward, 2006: 44). 

Ávinningur hreyfingar til að sporna við lífsstílssjúkdómum er mikill, að minnsta kosti 30 mín. 

meðal erfið hreyfing 5 daga vikunnar dregur úr líkum á ýmsum sjúkdómum eins og 
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hjartasjúkdómum, heilablóðfalli, sykursýki 2, ristil- og brjóstakrabbameini (WHO, 2010a). 

Regluleg hreyfing getur einnig haft jákvæðan ávinning fyrir samfélagið með: 

• auknum vinnuafköstum á vinnustöðum og í skólum 

• færri fjarverustundum á vinnustöðum og í skólum (WHO, 2010e). 

Fullorðnir eru mikilvæg fyrirmynd sem getur haft mikið að segja um hversu mikið börn og 

ungt fólk hreyfir sig. Umfram allt eykur regluleg hreyfing líkurnar á að fólk lifi lengur og við 

betri lífsgæði en annars (Lýðheilsustöð, 2008: 2,11).  

 

3.0. Aðferð 

Í aðferðarkaflanum er fjallað um hvernig rannsóknin var gerð, framkvæmd, gagnasöfnun, 

hverjir tóku þátt og hvernig úrvinnsla fór fram. Í þessari rannsókn var notast við megindlega 

aðferð. 

3.1. Framkvæmd rannsóknar  
Rannsóknin stóð yfir í rúmar þrjár vikur. Þriðja vikan í janúar, önnur og fjórða vikan í febrúar 

og þriðja helgin í mars. Notast var við spurningalista, skráningu á fjölda barna á ákveðnum 

svæðum og skráningu á hegðun barnanna í sundi. Spurningalistinn var í formi skráningar í 

afgreiðslu sundlaugar þar sem leitast var við að gera hann sem aðgengilegastann fyrir 

starfsfólk og að ekki tæki langan tíma fyrir börnin að svara. Á spurningalistanum var spurt um 

aldur, kyn, hvort börnin æfðu íþróttir, hvaða íþrótt þau stunduðu og hvort þau hefðu verið 

spurð áður. Starfsfólkið skráði dagsetningu og aldur, dró svo hring utanum fyrirfram gefna 

valmöguleika fyrir það sem á eftir kom. Ef börn æfðu minna en þrisvar sinnum í viku var 

merkt við að þau æfðu ekki, þar sem þau ná ekki lágmarks viðmiðunarmörkum um daglega 

hreyfingu barna, 60 mín. á dag samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsusstöðvar (Lýðheilsustöð, 

2008). 

 Skráning á spurningalista fór fram allan daginn. Rannsakandi var á staðnum 2 klst. á dag og 

skráði hjá sér á 10 mín. fresti hversu mörg börn voru í sundlaug, rennibraut, heitum pottum og 

Vatnaveröld. Rannsakandi áætlaði hversu erfið hreyfing átti sér stað á hverju svæði, áætlaði 

og skráði hjá sér á 10 mín. fresti hversu mörgum mínútum var eytt í hvert erfiðleikastig  þ.e. 

mjög erfiða hreyfingu, erfiða hreyfingu, meðal erfiða hreyfingu, litla hreyfingu eða mjög litla 

hreyfingu, á hverju svæði. 

 Rannsakandi skráði einnig hjá sér stutta veðurfarslýsingu og hitastig utandyra samkvæmt 

hitamæli sem var á staðnum. 
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Meðaltal á fjölda barna á hverju svæði fyrir sig á hverjar 10 mín. var fundið út fyrir hvern dag 

fyrir sig með því að leggja saman fjölda barna á hverju svæði fyrir sig á hverjar 10 mín. sem 

skráðar voru í 120 mín. Meðaltal á því hversu margar mínúntur voru á bak við hvert 

erfiðleikastig hreyfingar var fundið út með því að leggja saman fjölda mínútna, fyrir hvert 

erfiðleikastig á hverju svæði, sem skráðar voru í 120 mín.  

Út frá skráningu á spurningalista var hlutfallið á því hversu stór hluti barna var að æfa íþróttir 

og hve stór hluti var ekki að æfa íþróttir reiknað út, einnig kynjahlutfall. Niðurstöðurnar voru 

settar upp í töflur sem gerðar voru í Microsoft Word.  

Fjöldi barna á hverjum degi var talinn út og reiknaður meðaltalsfjöldi barna fyrir hverja viku. 

Þær meðaltalstölur voru notaðar til að finna út staðalfrávik og fylgni.  

3.2. Öflun upplýsinga 
Starfsfólk í afgreiðslu Sundmiðstöðvarinnar lagði spurningalista fyrir börnin. Þrátt fyrir að 

frítt sé fyrir börn í sund verða þau að láta vita af sér áður en gengið er til laugar. Börnunum 

var frjálst að svara spurningunum. Engin tilvik komu upp þar sem börn neituðu að svara. 

Rannsakandi fylgdist með hegðun barnanna í 2 klst. hvern dag sem skráning stóð yfir. 

Aðsóknartölur undanfarinna ára fengust hjá forstöðumanni Sundmiðstöðvarinnar, Ragnari 

Erni Péturssyni. 

3.3. Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru þau grunnskólabörn sem komu í sund þá daga sem skráning 

fór fram.  

3.4. Úrvinnsla gagna   
Notast var við Microsoft Excel forritið við tölfræðilega greiningu í úrvinnslu rannsóknarinnar.  

 

3.5. Áreiðanleiki og réttmæti   

Veðurfar getur haft áhrif á áreiðanleika rannsóknarinnar þar sem stór hluti af 

sundlaugarsvæðinu er utandyra. Á útihitamæli sem er í Sundmiðstöðinni var hitastigið þessa 

daga sem mælt var mjög breytilegt eða frá  � 4°C upp í 5°C. Tveir dagar í janúar skáru sig úr 

hvað veðurfar varðar, þrumuveður annann daginn og stormviðvörun hinn. Í fyrri viku febrúar 

var hiti fyrir ofan frostmark alla dagana nema einn, en í seinni vikunni voru fleiri kaldir dagar 

þar sem loka þurfti rennibrautinni í fjóra daga af sjö. Þrátt fyrir muninn á ytri aðstæðum var 

góð mæting hjá börnunum alla dagana eins og sést á töflu 1, að meðaltali komu yfir 20 börn í 

sund á dag í janúar og fór sú tala hækkandi í febrúar.  
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Rannsakandi var á staðnum alla virka daga frá kl. 17.00-19.00 og kl.13.00-15.00 um helgar. 

Hvað réttmæti rannsóknarinnar varðar þá er hreyfing barna og unglinga þeim mjög mikilvæg. 

Hún hefur áhrif á líkams- og hreyfiþroska þeirra, andlega líðan og hjálpar þeim að viðhalda 

æskilegri þyngd.   

 

4.0. Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar má skipta í þrjá hluta, fyrst eru niðurstöður á aðsóknartölum 

liðinna ára, þar á eftir koma niðurstöður á greiningu spurningalista og að lokum niðurstöður á 

skráningu rannsakanda á því hvað börnin voru að gera í sundlauginni. 

 

4.1. Samanburður á aðsóknartölum 
Aðsóknartölur frá árunum 2002-2009 voru bornar saman. Mismunur á aðsókn á milli 

einstakra ára var reiknaður út og borin saman. Meðaltal á aðsókn barna og fullorðinna á milli 

áranna 2002-2005 og áranna 2006-2009 var reiknuð út.  

Áætlaðar aðsóknartölur barna sem ekki æfa íþróttir voru reiknaðar út miðað við aðsókn þeirra 

út frá skráningu á spurningarlista. 

 

 

Mynd 1. Aðsóknartölur barna í Reykjanesbæ árin 2002-2009. 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

17
.8
76

17
.3
77

15
.2
74

13
.5
47

25
.9
18

22
.4
46 27

.5
92

28
.8
21

Aðsóknartölur barna

Fjöldi barna



20 
 

Samanburður á aðsóknartölum barna er afar áhugaverður. Fyrstu fjögur árin 2002-2005 fara 

aðsóknartölur barna jafnt og þétt minnkandi, minnsta aðsóknin er árið 2005. Meðaltal þessara 

fjögurra ára eru 16.019 heimsóknir barna á ári. Síðari fjögur árin 2006-2009 er aukning á 

aðsóknartölum barna og er aukningin töluverð, mest er aðsóknin árið 2009 (sjá mynd 1). 

Meðaltal þessara ára eru 26.194 heimsóknir barna á ári. Mismunurinn á þessum tveimur 

meðaltölum eru 10.175 fleiri heimsóknir að meðaltali á ári árin 2006-2009 heldur en árin 

2002-2005. 

Frá árinu 2002 til ársins 2005 minnkaði aðsóknin úr 17.876 heimsóknum árið 2002, í 13.547 

árið 2005, þetta er fækkun um 4.329 heimsóknir.  

Árið 2006 verður gífurleg fjölgun á aðsókn barna, en þá koma 25.918 börn í sund, aðsóknin 

eykst því um 12.371 heimsóknir á milli áranna 2005 og 2006. Árið 2005 þurftu börnin að 

borga í sund en árið 2006 var frítt í sund fyrir börn.  

Aukningin á aðsókn barna heldur áfram jafnt og þétt til ársins 2009 að árinu 2007  

undanskildu en þá voru 3.472 færri heimsóknir barna en frá árinu 2006. Skýringin á þessari 

fækkun er talin vera sú að loka þurfti sundlauginni um tíma yfir sumarið 2007 vegna 

viðgerða.  

Á árinu 2009 er langmesta aðsóknin frá því árið 2002 en munurinn á þeim árum er 10.945 

fleiri heimsóknir barna árið 2009. Eins og áður segir varð mikil aukning á aðsókn barna að 

Sundmiðstöðinni árið 2006. Munurinn á aðsókn barna á árinu 2009 og árinu 2006, þegar 

mesta aukningin varð á milli ára, eru 2.903 fleiri heimsóknir barna árið 2009.  

Árið 2005 var slakasta árið hvað aðsókn barna að Sundmiðstöðinni varðar, munurinn á því ári 

og árinu 2009 er 15.247 fleiri heimsóknir árið 2009.  
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Áætlaðar aðsóknartölur barna sem ekki æfa íþróttir voru reiknaðar út miðað við aðsókn þeirra 

út frá skráningu á spurningarlista. 

 

 
Mynd 2. Áætlaðar aðsóknartölur þeirra barna sem ekki æfa íþróttir. 

 

Mynd 2 sýnir áætlaða aðsókn barna sem ekki æfa íþróttir á árunum 2002-2009, byggðar á 

þeim niðurstöðum að 45% barna sem koma í sund æfi ekki íþróttir (sjá mynd 5). Stuðst var 

við heildaraðsóknartölur barna frá árunum 2002-2009 (sjá á mynd 1).  

Strax árið 2006 er áberandi mikil aukning á aðsókn barna sem ekki æfa íþróttir. Fjölgunin á 

milli áranna 2005 og 2006 er að 5.567 fleiri börn sem ekki æfa íþróttir koma í sund árið 2006, 

enn fleiri koma í sund árið 2009. Munurinn á aðsókn barna sem ekki æfa íþróttir á árinu 2005, 

þegar minnst aðsókn barna var og á árinu 2009 þegar mest aðsókn barna var, er að 6.874 fleiri 

börn sem ekki æfa íþróttir koma í sund árið 2009. Aðsókn barna sem ekki æfa íþróttir hefur 

því aukist um tæplega 7000 börn frá því að gefið var frítt í sund árið 2006. Meðaltal á aðsókn 

barna sem ekki æfa íþróttir árin 2002-2005 eru 7.208 heimsóknir á ári, en meðaltalið á aðsókn 

þeirra árin 2006-2009 eru 11.787 heimsóknir á ári. Munurinn á þessum meðaltalstölum eru að 

aðsókn barna sem ekki æfa íþróttir hefur aukist að meðaltali um 4.579 heimsóknir á ári. 
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Mynd 3. Aðsóknartölur fullorðinna árin 2002-2009. 

 

Aðsóknartölur fullorðinna árin 2002-2009 (sjá mynd 3) eru í þó nokkru samræmi við 

aðsóknartölur barna (mynd 1). Fæstar heimsóknir fullorðinna voru árið 2004 en flestar 

heimsóknir voru árið 2009. Munurinn á milli þessarra tveggja ára eru 20.455 fleiri heimsóknir 

fullorðinna árið 2009. 

Meðaltal á aðsókn fullorðinna árin 2002-2005 eru 41.158 heimsóknir á ári og árin 2006-2009 

er meðaltal á aðsókninni 49.935 heimsóknir á ári. Aukningin á aðsókn fullorðinna er því að 

meðaltali 8.777 fleiri heimsóknir á ári, árin 2006-2009. 

Minnkandi aðsókn er frá árinu 2002 en ólíkt aðsóknartölum barna er minnsta aðsókn 

fullorðinna árið 2004 en eykst aftur árið 2005. Árið 2005 er aukning um 1.548 heimsóknir og 

enn meiri aukning á sér stað árið 2006, sem heldur áfram til ársins 2009.  

Það virðist ekki hafa haft áhrif á aðsókn fullorðinna að sundlaugin var lokuð um tíma árið 

2007 því það ár er töluverð aukning frá árinu áður, 48.436 fullorðnir komu í sund það árið. 

Aukningin eru 5.757 fleiri heimsóknir fullorðinna árið 2007 heldur en árið 2006. Mesta 

aukningin á heimsóknum fullorðinna að Sundmiðstöðinni var á milli áranna 2008 og 2009 en 

þá jukust heimsóknirnar um 6.956 fullorðna árið 2009. 

Þrátt fyrir að börn fái frítt í sund þá þurfa fullorðnir að greiða fyrir aðgang að sundlauginni og 

með aukinni aðsókn fullorðinna eykst innkoman.   
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4.2. Tölfræðileg greining á spurningalista 
 

 

Mynd 4. Hlutfall á milli kynja á börnum sem koma í sund.  
 

Hlutfall á aðsókn milli stúlkna og drengja yfir allt tímabilið var reiknað út. Alls voru 643 

heimsóknir þá daga sem skráning fór fram þar af voru 326 stúlkur og 317 drengir. 51% 

stúlkur og 49% drengir. 85 stúlkur höfðu komið áður og 98 drengir. Heildarfjöldi þeirra barna 

sem komu í sund eru því 241 stúlka (n=241) og 219 drengir (n=219). Ekki er mikil breyting á 

hlutföllum drengja og stúlkna þegar skoðaðar eru rauntölur um aðsókn kynjanna. 52% stúlkur 

og 48% drengir (sjá mynd 4). 

 

 
Mynd 5. Hlutfall á milli barna sem komu í sund og æfa íþróttir og barna sem ekki æfa. 
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Fjöldi þeirra barna sem komu í sund á meðan rannsóknin stóð yfir og æfðu íþróttir voru 354 

(n=354) eða 55% af heildarheimsóknum, en fjöldi barna sem ekki æfðu íþróttir voru 289 

(n=289) eða 45% af heildarheimsóknum barna sem komu í sund (mynd 5). 

 

 

 
Mynd 6. Aðsókn barna um helgar, hlutfall þeirra sem æfa íþróttir og þeirra sem æfa ekki. 

 

Til að sjá hvort munur væri á aðsókn barnanna um helgar var fjöldi á aðsókn þeirra um helgar 

talinn út og hlutfall barna sem æfa íþróttir og þeirra sem ekki æfa var reiknað út. Í ljós kemur  

töluverður munur á aðsókn barna sem æfa íþróttir og þeirra sem ekki æfa. Börn sem æfa 

íþróttir mæta mun betur um helgar en þau sem æfa ekki. 197 börn (n=197) æfa íþróttir en 110 

börn (n=110) æfa ekki. Mynd 6 sýnir hlutfallið á milli þeirra barna sem mæta í sund um 

helgar, 64% æfa íþróttir á móti einungis 36% barna sem ekki æfa íþróttir. 
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Mynd 7. Aldursdreifing allra barna sem mættu í sund árið 2009. 

 

Hlutfall á aldursdreifingu barna af spurningalistanum var reiknað út og það yfirfært á 

aðsóknartölur barna árið 2009, til að fá samanburð á aðsókn barna á mismunandi aldri.  

Átta og tólf ára börn mættu best í sund. Góð mæting var líka hjá börnum níu til ellefu ára. 

Börn á aldursbilinu átta til tólf ára eru samkvæmt mynd 7 að mæta mjög vel. Aðrir 

aldurshópar eru með mun minni aðsókn. Áberandi er hversu mikið börnum fækkar þegar 13 

ára aldri er náð og enn meira við 14 ára aldur og minnkar með hækkandi aldri (sjá mynd 7). 

Fá börn eru sex og sjö ára eða rúmlega 2.000 börn, telst það vera eðlilegt þar sem þau mega, 

lögum samkvæmt, ekki fara ein í sund. 

 

 
Mynd 8. Aldursdreifing barna sem ekki æfa íþróttir árið 2009. 
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Til að finna út aldursdreifingu á fjölda barna sem mættu í sund árið 2009 og æfðu ekki íþróttir 

var hlutfall á aldursdreifingu þeirra frá spurningalistanum reiknuð út. Þær niðurstöður voru 

síðan yfirfærðar á sama hlutfall og fékkst frá spurningarlistanum (45%) yfir á heildartölur á 

aðsókn barna árið 2009.  

Mynd 8 sýnir uppreiknaða aldursdreifingu þeirra barna sem mættu í sund og æfa ekki íþróttir, 

árið 2009. Miðað er út frá niðurstöðum á hlutfalli þeirra barna sem komu í sund og æfa ekki 

íþróttir, þá daga sem rannsóknin stóð yfir (sjá mynd 5). Mesti fjöldi barna sem ekki æfa 

íþróttir eru átta og tólf ára börn. Fjöldi tíu, ellefu og þrettán ára barna er nokkuð jafn. Minnsti 

fjöldi barna sem ekki æfa íþróttir eru fjórtán, fimmtán og sextán ára börn, en eins og sést á 

mynd 7 eru þau slök að mæta í sund og mælast því færri. 

 

Tafla 1. Fjöldi barna á dag í hverri viku sem mælt var, meðaltal og staðalfrávik. 

 Janúar (n) Febrúar vika 1 (n) Febrúar vika 2 (n) 

Dagur 1 30 41 40 

Dagur 2 28 19 67 

Dagur 3 24 7 29 

Dagur 4 7 9 28 

Dagur 5 9 7 38 

Dagur 6 33 44 12 

Dagur 7 13 33 39 

Samtals 144 177 253 

Meðaltal 20,6 25,3 36,2 

Staðalfrávik 10,70 14,71 16,73 

 

Tafla 1 sýnir fjölda barna í hverri viku sem mælt var í janúar og febrúar, heildarfjölda í hverri 

viku, meðaltal á fjölda barna í hverri viku fyrir sig og staðalfrávik.  

Hátt staðalfrávik sýnir fram á mikla breidd á dreifingunni á milli daga. Mest er hún í síðari 

viku febrúar. Vikurnar í febrúar sýna meiri breidd á dreifingu á fjölda barna á milli daga 

heldur en vikan sem mæld var í janúar. 

Fylgnin á milli vikunnar í janúar og fyrri viku febrúar er 0,437 (r=0,437) sem er í meðallagi 

hátt, á milli fyrri viku febrúar og þeirrar síðari �0,211 (r=�0,211) mælist lítil fylgni og á 

milli vikunnar í janúar og síðari viku febrúar er fylgnin veik 0,008 (r=0,008). 
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4.3. Hvað voru börnin að gera í sundi? 

Meðaltal á fjölda mínútna sem börnin eyddu í mismunandi erfiða hreyfingu, út frá 

skráningarlista rannsakanda, var reiknað út. 

Tafla 2. Meðaltal mín. á erfiðleikastig hreyfingar/120mín. 

Mjög erfið hreyfing        0  mín. 

Erfið hreyfing       21 mín. 

Meðalerfið hreyfing       71 mín. 

Lítil hreyfing       28 mín.  

Mjög lítil hreyfing        0  mín. 

Samtals     120 mín. 

 

Tafla 2 sýnir hversu margar mínútur börnin eyddu að meðaltali í mismunandi erfiðleikastig 

hreyfingar á þeim 120 mín. sem mældar voru. Börnin voru mest í meðalerfiðri hreyfingu eða 

að meðaltali 57 mín. á hverjar 120 mín. sem voru mældar. 

Búið er að áætla hversu mikil ákefðin er (hversu erfið). Erfið hreyfing felur í sér hlaup upp 

tröppur að rennibraut, ákafan boltaleik og hopp í sundlauginni. Meðalerfið hreyfing felur í sér 

göngu upp tröppur að rennibrautinni, leik í sundlaug með og án leiktækja og köfun. Lítil 

hreyfing felur í sér veru í heitum pottum og spjall í sundlaug.  

 

Tafla 3. Meðaltal á fjölda barna/10mín. í janúar. 

Janúar Sundlaug (n) Pottar (n) Rennibraut (n)  Vatnaveröld(n) 
     
Dagur 1 10 2 2 1 
Dagur 2 12 1 2 1 
Dagur 3 6 2 2 0 
Dagur 4 5 3 1 0 
Dagur 5 8 2 4 0 
Dagur 6 12 2 2 2 
Dagur 7 10 2 3 2 
    

Tafla 3 sýnir meðaltal á fjölda barna á hverjar 10 mín. sem mældar voru í janúar og hvar 

börnin voru staðsett í Sundmiðstöðinni, n=fjöldi barna. Dagur 1 sýnir að í sundlauginni voru 

10 börn að meðaltali á hverjar 10 mín. sem mældar voru, í pottunum voru að meðaltali 2 börn 
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á hverjar 10 mín., í rennibrautinni voru 2 börn að meðaltali og eitt barn að meðaltali í 

Vatnaveröld vatnsleikjagarði.  

Tafla 4. Meðaltal á fjölda barna/10 mín. í febrúar viku 1. 

Febrúar Sundlaug (n) Pottar (n) Rennibraut (n) Vatnaveröld(n) 
Vika 1     
Dagur 1 12 3 4 3 
Dagur 2 13 1 3 2 
Dagur 3 6 1 2 0 
Dagur 4 16 3 3 1 
Dagur 5 16 3 Lokuð 1 
Dagur 6 13 2 3 2 
Dagur 7 9 2 3 2 
 

 

 

Tafla 5. Meðaltal á fjölda barna/10 mín. í febrúar viku 2. 

Febrúar Sundlaug (n) Pottar (n) Rennibraut (n) Vatnaveröld(n) 
Vika 2     
Dagur 1 10 6 Lokuð 6 
Dagur 2 10 6 2 1 
Dagur 3 13 5 Lokuð 2 
Dagur 4 15 7 Lokuð 3 
Dagur 5 9 3 Lokuð 3 
Dagur 6 12 2 3 2 
Dagur 7 14 4 2 2 
 

Töflur 4 og 5 sýna meðaltalstölur á fjölda barna á hverjar 10 mín. sem mældar voru í febrúar 

og hvar þau voru staðsett. Tafla 4 sýnir fyrri vikuna í febrúar og tafla 5 þá síðari. Mælt var í 2 

klst. á dag. Meðaltal á fjölda barna í sundlauginni og heitum pottum mælist hærra báðar 

vikurnar í febrúar en í janúar. Rennibrautin var lokuð fleiri daga í febrúar en janúar vegna 

kulda, en ef hitastig fer niður fyrir frostmark er henni lokað. Mest var hún lokuð í seinni viku 

febrúarmánaðar.  

Mikill meirihluti barna mældist í sundlauginni allar þrjár vikurnar, en mesti fjöldi barna í 

heitum pottum mældist í síðari viku febrúar. Veðurfar (0°C eða lægra) og lokun rennibrautar 

gætu haft áhrif á þessa aukningu. 
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5.0. Umræður 

Þegar niðurstöður um aðsókn að Sundmiðstöðinni árin 2002-2009  (myndir 1-3) eru skoðaðar 

verður það að teljast mjög jákvæð þróun að aðsókn bæði barna og fullorðinna hafi aukist frá 

árinu 2006. Meðaltalstölur sýna svo að ekki sé um villst að gífurleg aukning hefur átt sér stað. 

Aðsóknartölur tala sínu máli og ekkert hefur dregið úr aðsókninni fjórum árum eftir að gefið 

var frítt fyrir börn. Að gefa frítt í sund hefur greinilega haft mikið að segja um þessa miklu 

aukningu.  

Þrátt fyrir að nágrannabæjarfélögin eins og Garður og Sandgerði hafi tekið í notkun betri og 

endurbætta aðstöðu eins og rennibrautir og nýja 25m sundlaug, hefur ekki dregið úr aðsókn 

barna að Sundmiðstöðinni í Reykjanesbæ. Þvert á móti hefur hún aukist enn frekar.  

Eins og kemur fram hjá Lýðheilsustöð (2008) þá hefur kyrrsetufólk mestan ávinning af því að 

taka upp lifnaðarhætti sem fela í sér daglega hreyfingu. Mestan ávinning af því að koma í 

sund eru því börn sem ekki æfa íþróttir en eins og niðurstöður sýna þá eru 45% þeirra barna 

sem mæta í sund börn sem ekki æfa íþróttir (mynd 5). Þetta segir okkur að þau eru dugleg að 

mæta og ná því stórum hluta af ráðlögðum viðmiðurnarmörkum um daglega hreyfingu barna 

samkvæmt Lýðheilsustöð (2008).  

Börnum sem ekki stunda skipulagðar íþróttir í frístundum hefur fjölgað að meðaltali um 4.579 

á ári frá því að gefið var frítt í sund í upphafi árs 2006. Það verður að teljast gott að hlutfall 

þessarra barna sé svo hátt því þetta eru einkum þau börn sem verið var að höfða til þegar 

ákveðið var að gefa frítt í sund. 

Það eru einnig ánægjulegar niðurstöður að stúlkur séu að mæta jafnvel og drengir (mynd 4) 

því eins og niðurstöður rannsókna Erlings Jóhannssonar og fl. (2006), Nader og fl. (2008) og 

Purslow og fl. (2008) sýna, þá hreyfa drengir sig meira en stúlkur.  

Um helgar virðast börnin sem stunda íþróttaiðkun frekar nýta frítíma sinn í að koma í sund  

heldur en þau sem engar íþróttir stunda (mynd 6). Nader og félagar segja að hreyfing barna 

minnki meira um helgar heldur en virka daga með auknum aldri. Heimsóknir barnanna sem 

ekki æfa íþróttir eru í samræmi við það. 

Þegar aldursdreifing barnanna er skoðuð (mynd 7) er athyglisvert að sjá að strax við 13 ára 

aldur fer aðsókn minnkandi og þeim fækkar eftir því sem þau verða eldri. Þetta er í samræmi 

við það sem Nader og félagar (2008) segja um að því eldri sem börnin voru því minna hreyfðu 

þau sig og Jóhann Magnússon (2002) talar um að þátttaka barna í íþróttastarfi minnki hratt á 

aldrinum 12-20 ára. 
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Ánægjulegt er að sjá hvað börn á aldrinum 8-12 ára eru dugleg að koma í sund, en eins og 

kom fram þegar talað var um hreyfingu barna hér framar eru þeir sem temja sér reglulega 

hreyfingu og heilbrigða lífshætti á æskuárum mun líklegri til að viðhalda þeim út ævina 

(WHO, 2010c).  

Eðlilegt verður að teljast að aðsókn 6 og 7 ára barna sé ekki mikil, eins og fyrr kemur fram 

mega þau ekki lögum samkvæmt fara í sund nema með syndum einstaklingi sem hefur náð 14 

ára aldri.  

Átta ára börn og yngri ná ekki alltaf að teljast í hóp þeirra sem æfa þrátt fyrir að vera skráð í 

íþróttir hjá íþróttafélögum þar sem æfingar hjá þeim eru einungis tvisvar sinnum í viku. Þetta 

er þó misjafnt eftir íþróttagreinum. Nokkur átta ára börn stunda tvær íþróttagreingar og ná því 

að teljast í hópi þeirra sem æfa.  

Það verður að teljast áhyggjuefni hversu hratt dregur úr aðsókn unglinga og leiðir það hugann 

að því hvað hægt sé að gera til að laða unglingana að. Athugandi er hvort taka mætti upp 

samstarf við Háskóla Íslands og/eða Háskólann í Reykjavík og fá íþróttafræðinema þeirra til 

að standa fyrir skipulögðum leikjum í Sundmiðstöðinni einu sinni eða tvisvar í mánuði. 

Þannig mætti leggja áherslu á unglingana og reyna að höfða til þeirra. 

Aukning á aðsókn fullorðinna er umtalsverð, og hefur aukist mest frá því gefið var frítt í sund 

fyrir börn (mynd 3). Að meðaltali eru tæplega 9 þúsund fleiri heimsóknir fullorðinna á ári 

eftir að börnum var gefið frítt í sund. Þar sem fullorðnir greiða aðgangseyri að 

Sundmiðstöðinni má ætla að innkoma vegna þeirra nái að vega upp það tap sem verður við 

það að gefa börnum frítt í sund. 

Líklegt verður að teljast að hluti aukningar á aðsókn fullorðinna séu áhrif frá því að gefa 

börnum frítt í sund, að fleiri fullorðnir fylgi börnunum í sund. Barnmargar fjölskyldur eiga nú 

auðveldara með að gera sundferð að samverustund fjölskyldunnar án þess að þurfa að greiða 

fyrir það háan aðgangseyri. Með opnun Vatnaveraldar er komin frábær aðstaða til að koma 

með yngri börn og með því varð einnig aukning á aðsókn fullorðinna. Margir foreldrar nota 

einnig tímann þegar þau koma í sund með börnum sínum til að synda sér til heilsubótar, en 

eins og fram kemur í bæklingi Lýðheilsustöðvar (2008) eru fullorðnir mikilvægar fyrirmyndir 

barna og ungs fólks um hversu mikið þau hreyfi sig. Það ætti því að skila sér til barnanna í 

framtíðinni að foreldrarnir fari með þeim í sund, hvort sem er til að leika við þau eða að synda 

og eykur líkurnar á að börnin hreyfi sig meira.   

Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar voru börnin flest að leik í sundlauginni og eyddu þar 

mestum tíma, eins og töflur 3-5 sýna. Þau stöldruðu stutt við í heitu pottunum og fóru nokkrar 



31 
 

ferðir í rennibrautinni á milli þess sem þau léku sér í sundlauginni. Þau eru langmest í 

meðalerfiðri hreyfingu (tafla 1) og eyða við það töluverðri orku eða 3-6 METS. 

Það var einkar áhugavert að fylgjast með börnunum og sjá hversu mikið þau voru að hreyfa 

sig þrátt fyrir að suma daga væri mjög kalt úti. Það virtist þó hafa áhrif á veru þeirra í heitum 

pottum að þau stöldruðu lengur við þegar mjög kalt var í veðri. Það hafði einnig áhrif á 

erfiðleikastig hreyfingarinnar að rennibrautin var lokuð, minna var því um erfiða hreyfingu.  

Þegar rannsóknarspurningin, um hvaða áhrif það hefur haft á hreyfingu grunnskólabarna í 

Reykjanesbæ að gefa frítt í sund, er skoðuð, sýna niðurstöður rannsóknarinnar að mikil 

aukning hefur orðið á aðsókn barnanna eftir að gefið var frítt í sund. Niðurstöður sýna einnig 

að börnin eyddu mestum tíma sínum í sundlauginni í meðalerfiðri hreyfingu. Þessar 

niðurstöður og aukin aðsókn barna, að meðaltali 10.175 á ári, að Sundmiðstöðinni síðastliðin 

4 ár sýna svo ekki verður um villst að með aukinni aðsókn eykst hreyfing hjá fleiri börnum.  

Svarið er því: að gefa grunnskólabörnum í Reykjanesbæ frítt í sund hefur aukið mikið 

hreyfingu þeirra. 

Börnum sem ekki stunda skipulagðar íþróttir í frístundum hefur fjölgað að meðaltali um 4.579 

á ári frá því að gefið var frítt í sund í upphafi árs 2006. Það styður því tilgátuna um að gefa 

frítt í sund hefur aukið hreyfingu barna sem ekki stunda íþróttir í frístundum. 

Áberandi var þegar rannsakandi fylgdist með börnunum að fáir komu einir í sund, flest þeirra 

voru í félagskap annarra. Eins og fram kemur hjá Jago og félögum (2009) þá hafa vinir og 

vinahópar mestu áhrifin á að börn hefji að stunda hreyfingu og ánægja ýtir undir að þau 

viðhaldi hreyfingunni. Ánægjuleg sundferð ætti því að ýta undir að börnin komi aftur.  

 

5.1 Mikilvægi rannsóknar 
Þessi rannsókn skiptir máli því verið var að kanna hvort það að gefa frítt í sund hafi haft 

tilætluð áhrif þ.e. að auka á hreyfingu barna. Niðurstöður sýna fram á að sú sé einmitt raunin, 

aðsókn hefur aukist jafnt og þétt bæði hjá börnum og fullorðnum eftir að gefið var frítt í sund. 

Börnin koma í sund til að leika sér og mikinn meirihluta tímans sem þau eru í sundi eyða þau í 

meðalerfiða hreyfingu. Það er því jákvætt að sundlaugar séu börnum jafn aðgengilegar og nú 

er. Það skiptir líka miklu máli að börnin hafi aðgang að leiktækjum í sundi eins og boltum, 

mörkum og allskyns korkfígúrum. Þessi leiktæki örva hreyfingu barnanna og gera hana 

skemmtilegri og ákafari í lengri tíma en ella og eru þeim hvatning til að koma aftur í sund. 

 Það skiptir einnig máli í þessari rannsókn að börn sem ekki stunda skipulagaða 

íþróttastarfsemi í frístundum eru rétt innan við helmingur allra þeirra barna sem koma í sund. 
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Segja má að Reykjanesbær hafi gert rétt með því að hafa frían aðgang að sundlaugum 

bæjarins, því eins og niðurstöður sýna þá hefur hreyfing barna sem ekki stunda íþróttir aukist 

verulega (mynd 2). 

Niðurstöðurnar eru ekki síður mikilvægar fyrir bæjarfélagið, þær sýna að verið er að auka á 

lýðheilsu barna með því að gefa frítt í sund. Samkvæmt Lýðheilsustöð (2008) þá miðar 

lýðheilsustarf að því að viðhalda og efla heilbrigði fólks, með forvarnarstarfi og 

samfélagslegri ábyrgð á heilbrigði. Við það að gefa börnum frítt í sund er Reykjanesbær að 

fjárfesta í forvörn sem verndar heilsuna og skilar sér til framtíðar á margan hátt, en eins og 

áður hefur komið fram hefur hreyfing m.a. áhrif á að fjarverustundum fækkar, 

heilsufarsvandamál verða færri, og afkastageta eykst, (WHO, 2010c,e).  

Áhugavert væri að sjá hver þróunin verður næstu árin á hreyfingu barna og aðsókn að 

sundmiðstöðinni og því er í raun mikilvægt að Reykjanesbær láti framkvæma samskonar 

rannsókn aftur að nokkrum árum liðnum. 

Veikir þættir þessarar rannsóknar eru helst þeir að ekki er vitað hver þátttaka barna var fyrir 

rannsóknina. Áætla þarf að dreifingin sé sú sama fyrir mælinguna og eftir að mælingin var 

gerð. Áætla þarf hversu erfið hreyfing á sér stað. 

6.0. Lokaorð 
 

Framtak Reykjanesbæjar að gefa öllum grunnskólabörnum frítt í sund er lofsvert. Stigið hefur 

verið stórt skref í átt að heilsueflingu barna og unglinga, og stuðlað að heilbrigði þeirra. Með 

því er einnig verið að gera Sundmiðstöðina að fjölskylduvænum stað. Sundmiðstöðin í 

Reykjanesbæ býður upp á eitthvað fyrir alla aldurshópa. 
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Viðauki 
Skráningarlisti/spurningarlisti sem starfsfólk notaði þegar börn komu í sund. 

Dags.  Aldur  Kyn  Íþróttaiðkun  Íþróttagrein  Spurt áður 

      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
      Stúlka /  drengur  Æfir /  Æfir ekki  Ba. Ka. Fi. Fó. Su. Ta. Ha  Já /    Nei 
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