
 

 

ÞJÁLFUNARÁLAG BARNA - OFÞJÁLFUN OG STYRKTARÞJÁLFUN 

 

Við skimun iðkenda yngri flokka í desember síðastliðnum komu nokkrum sinnum upp góðar 

spurningar varðandi hæfilegt æfingaálag barns/unglings og hvernig megi skynja hættu á ofþjálfun 

hjá barninu.  

 Er barnið að æfa of mikið?  

 Er tímabært að hefja styrktarþjálfun í yngri flokkum? 

Til að byrja með er vert að nefna það að of lítil hreyfing er margfalt stærra vandamál en ofþjálfun 

meðal barna og unglinga á aldrinum 5-17 ára. Talið er að einungis um helmingur íslenskra barna á 

þessu aldursbili nái ráðlögðum viðmiðum, sem er um 60 mínútna hreyfing, af miðlungs ákefð 

(loftháðri) á dag. Jafnframt er ráðlagt að barn stundi hreyfingu af mikilli ákefð þrisvar í viku. Með 

mikilli ákefð er átt við álag, oftast loftfirrt, sem miðar að því að styrkja bein og vöðva.  

Athugum að þessi viðmið eru lágmarksviðmið til að viðhalda heilsu barnsins og vega á móti 

kyrrsetu og vanvirkni. Öll hreyfing umfram þessi viðmið, leiðir því í langflestum tilfellum til 

bættrar heilsu og líðan barnsins.  

Knattspyrnuiðkun myndi flokkast einhver staðar mitt á milli miðlungs og mikillar ákefðar, fer eftir 

aldri, flokk og þjálfurum. Að hjóla eða ganga í og úr skóla eða á æfingu og leikur í frímínútum 

myndi flokkast sem létt/miðlungs ákefð. 

Að þessu sögðu, er til fyrirbærið ofþjálfun sem margir hafa heyrt um en kannski færri þekkja. Þegar 

líkaminn verður fyrir álagi eftir þjálfun eða æfingu verða til svokölluð þjálfhrif sem eru þau áhrif 

sem þjálfarar leitast eftir að fá til að auka getu, þol, styrk og færni iðkandans. Þegar æfing hefur 

verið góð og iðkandi lagt mikið á sig er eðlilegt að líkaminn verði var við það daginn eftir eða 

næstu daga. Slíkt álag köllum við hagkvæmt ofálag. Hins vegar þarf að passa að leyfa líkamanum 

að jafna sig vel eftir átökin og tryggja að endurheimt verði næg. Þjálfarar hafa þessi atriði ofarlega í 

huga þegar þeir raða upp og skipuleggja æfingavikuna sína.  

Í nýlegri rannsókn sjúkraþjálfara við Háskóla Íslands, er tíðni ofþjálfunar hjá íslenskum börnum í 

íþróttum talin vera á bilinu 0-20%. Þar er jafnframt tekið fram hversu erfitt getur verið að greina 

ofþjálfun með fullnægjandi hætti. 

Almennt er ofþjálfun algengari í sérhæfðum íþróttum þar sem álag er mikið, einhæft og endurtekið, 

eins og til dæmis hjólreiðar, sund og frjálsar.  

Stundum er talað um ágæta þumalputtareglu, um hæfilegt æfingaálag hjá barni sem er í sérhæfingu í 

sinni íþrótt, þar sem 7 ára barn þoli 7 klst á viku í þjálfun, og svo megi bæta við einni klukkustund á 

viku fyrir hvert ár eldra en 7 ára. Þannig æfir 9 ára barn níu klst á viku, 12 ára barn tólf klst í viku 



 

 

og svo framvegis, án þess að talið sé að álag sé ofaukið. Auðvitað á þetta ekki við alla þar sem 

tegund íþróttar, álag, líkami, áhugi og geta er mismunandi. Höfum það í huga. 

Undanfarið hefur skapast sú umræða innan íþróttaheimsins, að barn sem æfir einhæft álag frá mjög 

ungum aldri, þar sem sérhæfing er algjör, er alls ekki endilega betur undir það búið að skara fram úr 

í sinni íþrótt þegar lengra á ferilinn er komið. Síðastliðin 15-20 ár hefur gjarnan verið horft til þess 

að 10.000 klst skapa meistarann, og hver sá sem leggur það á sig að æfa þann tímafjölda muni ná 

langt í hverju sem það kann að vera. Þessi kenning er góð en hins vegar úreldist hún með hverju ári 

og í dag er talið langfarsælast að æfa sem fjölbreyttast samhliða líkamlegum þroska, og þannig í 

raun ekki huga að sérhæfingu, þ.e. velja sér íþrótt, jafnvel stöðu á vellinum, fyrr en um 15-16 ára 

aldur. Lengi hefur verið þekkt að iðkendur með bakgrunn í annarri íþrótt standi sig vel og komi með 

aðra vídd inn í aðalíþrótt sína, til dæmis ef bakgrunnur er í frjálsum eða fimleikum veitir það 

gjarnan forskot líkamlega.  

En þá komum við aftur að ofþjálfun: Besta vopnið gegn ofþjálfun barna er athygli og eftirtektarsemi 

foreldra og þjálfara, og þar með vitaskuld fræðsla til þessara sömu ,,stuðningsmanna” barnsins. 

Helstu vísbendingar og einkenni þess að barnið sé að lenda í ofþjálfun eru eftirfarandi: 

1. Minnkuð frammistaða þrátt fyrir áframhaldandi þjálfun – mælanlegra í 

einstaklingsíþróttum en í aðalatriðum ef leikmaður staðnar líkamlega og færnislega án 

skýringar þrátt fyrir óbreytt/aukið æfingaálag 

2. Áberandi þreyta bæði í hvíld og við æfingar 

3. Leikmaður nær ekki að viðhalda óbreyttu þjálfunarálagi 

4. Þróttleysi 

Önnur einkenni 

a. ójafnvægi í lyndi, þunglyndi og skapgerðarbreytingar 

b. átraskanir og breyting á matarlyst 

c. eirðarleysi, skert einbeiting, spenningur 

d. svefntruflanir og sljóleiki 

e. Óútskýrt þyngdartap 

Einkennin eru mjög almenn og oft illmælanleg sem skýrir að stórum hluta af hverju það er erfitt að 

koma í veg fyrir ofþjálfun og greina með fullnægjandi hætti. Besta ráðið er að útiloka fyrst aðra 

þætti sem gætu orsakað þessi einkenni áður en ofþjálfun er tekin til greina. Einkennin geta verið ein 

og sér eða fleiri en eitt í einu. Eins ég tók fram hér áður eru foreldrar og þjálfarar í bestri stöðu til að 

taka eftir og fylgjast með þróun og framgang barnsins samhliða þjálfun og þannig vera vakandi fyrir 

ofantöldum einkennum. Vert er að taka aftur fram að þjálfun þarf að vera ákveðið álag á líkamann 

til að eðlileg þjálfhrif verði og því þarf aukna hvíld og endurheimt til að leyfa líkamanum að jafna 

sig milli æfinga. Ef barn kvartar yfir þreytu, nennir ekki á æfingu eða er illt í líkamanum án 



 

 

sérstakra meiðsla, getur verið gott að hlusta á það af og til, án þess þó að missa úr fleiri en eina og 

eina æfingu. 

Varðandi styrktarþjálfun yngri flokka, viðfangsefni sem er mikið rætt um þessar mundir, virðist að 

mínu mati, staðan í heild vera sú að styrktarþjálfun hefur verið of lítil í yngri flokkum félagsins 

síðustu ár. Útfrá skimuninni sem við gerðum í desember tel ég hæfilegt að einhvers konar 

styrktarþjálfun ætti í seinasta lagi að hefjast hjá stúlkum á yngra ári í 4. flokki og hjá strákum á 

eldra ári í 4. flokki. Styrktarþjálfunin þarf vitaskuld að vera mjög einföld, léttvægileg og 

nákvæmlega stýrð og stjórnuð eftir því sem iðkendur eru yngri og skemur komnir í líkamlegum 

þroska. Hæfilegur hreyfiþroski fyrir léttar hnébeygjur og slíkar æfingar virðist koma í fjórða flokki. 

Tekið skal fram að fram að 11-12 ára aldri eru stelpur og strákar með svipaða líkamlega getu til 

hlaupa, stökkva og hraða. Í kringum 13-14 ára aldur eru stelpur fyrr orðnar líkamlega þroskaðri, en 

strákar taka sér lengri tíma, alveg fram til sextán ára að þróa með sér aukin styrk og hraða, en taka 

þá venjulega fram úr stelpunum í þeim efnum. 

Með réttri þjálfun, íhlutun þjálfara, stuðningi og eftirtektarsemi foreldra á milli æfinga og bættum 

viðbúnaði félagsins ættum við að geta þjálfað yngri flokka okkar betur með viðbót léttrar 

styrktarþjálfunar. Þannig koma börnin tilbúnari upp í eldri flokkana - sterkari, sprettharðari og 

skotfastari ásamt því að líkaminn þolir betur álag á velli, við návígi og endurheimt verður vonandi 

örari.  

Knattspyrna er svokallað kontakt-sport, þar sem mörg alvarlegustu íþróttameiðslin verða við 

samstuð. Með því að undirbúa liði, vöðva og liðbönd til samstuðs og álags, með styrktarþjálfun og 

fyrirbyggjandi æfingum, getum við vonandi stuðlað að minni fjarveru og minna brottfalli iðkenda 

vegna meiðsla.  

Það er margsannaður hagur barnsins, félagsins, þjálfarans og foreldranna að barnið geti æft sína 

íþrótt að vild, eins lengi og mögulegt er, til lífsauka, gleði og árangurs. 

 

Lifi! 

Valgeir Einarsson Mäntylä 

Sjúkraþjálfari Þróttar 

 

 

 

 Ítarefni: Ofþjálfun meðal íslenskra ungmenna í íþróttum 
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