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Útdráttur

Áður fyrr var talið að börn ættu ekki að stunda styrktarþjálfun og er sú skoðun sumstaðar enn
við lýði.  Gamlar mýtur lifa því enn meðal almennings þegar kemur að styrktarþjálfun barna
sem veldur því að hræðsla hrærist meðal fólks þegar kemur að þessu álitaefni. Hins vegar hafa
margar rannsóknir leitt í ljós að börn verði einungis fyrir jákvæðum áhrifum vegna
aldursmiðaðrar styrktarþjálfunar. Til að mynda hafa börn allt niður í fimm ára aldur sýnt
aukinn styrk eftir að hafa stundað slíka þjálfun. Í þeim tilvikum er styrktarþjálfun barna fer
eftir þeim viðmiðanareglum, sem henta þeirra aldri, hafa engar rannsóknir stutt neikvæð áhrif
slíkrar þjálfunar.
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Formáli

Lokaritgerð þessi er heimildaritgerð um styrktarþjálfun barna á aldrinum 5 til 15 ára. Vægi

ritgerðarinnar er 12 ECTS einingar til B.Sc. gráðu í íþróttafræði við Tækni- og verkfræðideild

Háskólans í Reykjavík. Leiðbeinandi verkefnisins var Þráinn Hafsteinsson og vil ég þakka

honum fyrir góðar leiðbeiningar og gott samstarf. Þá vil ég einnig þakka Björgu Ástu

Þórðardóttur og Guðnýju Petrínu Þórðardóttur fyrir yfirlestur.
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Inngangur

Margar mýtur eru til varðandi styrktarþjálfun barna og má þar nefna að börn fái herpta vöðva

við að stunda slíka þjálfun auk þess sem þau verði hægari í hreyfingum (Kraemer og Fleck,

2005). Þá hefur því verið haldið fram að styrktarþjálfun stöðvi vöxt barna, þannig að þau

verði lágvaxnari en ella (Wilmore, Costill og Kenney, 2008; Zatsiorsky og Kraemer, 2006) og

að börn ættu ekki að stunda lyftingar með laus lóð vegna meiðslahættu (Wilmore o.fl., 2008).

En hvað segja rannsóknir um þetta? Hefur styrktarþjálfun einhver líkamleg áhrif á börn og er

hún þeim skaðleg? Hvenær má byrja að stunda styrktarþjálfun? Hér verður fjallað um

styrktarþjálfun barna og þau áhrif sem hún hefur á þau. Einblínt verður á börn á aldrinum 5 til

15 ára þar sem því er oft haldið fram að börn eigi ekki að stunda styrktarþjálfun fyrr en þau ná

16 ára aldri. Áður en farið verður nánar út í efnisinntak ritgerðarinnar verður tæpt stuttlega á

því hvað felst í hugtakinu styrkur og þeim tegundum styrks sem notast verður við.

Styrkur

Líkamlegur styrkur er mjög mikilvægur almennri hreysti einstaklinga og er forsenda þess að

þeir geti framkvæmt aðra líkamlega getu eins og kraft, snerpu, hraða og stöðugleika. Ef

einstaklingur er ekki með hlutfallslega réttan styrk þá getur það leitt til takmarkaðrar getu að

öðru leyti. Þá er styrkur jafnframt mikilvægur fyrir hreyfanleika liðamóta en ójafnvægi í

vöðvastyrk getur leitt til takmarkaðrar hreyfigetu þeirra (Aaberg, 2007).

Styrkur telst vera „mesti kraftur sem vöðvi eða vöðvahópar geta myndað í tilgreindu

hreyfingarferli á tilgreindum hraða hreyfingarinnar“ (Stoppani, 2006, bls. 3). Á sviði íþrótta er

styrkurinn, sé hann til staðar, lykilþáttur í að auka líkamlega frammistöðu auk þess sem hann

minnkar líkurnar á meiðslum (Kraemer og Fleck, 2005). Til eru margar tegundir af styrk og

eru þær oft á tíðum settar undir sama hatt. Hér verða þó aðeins nefndar þrjár helstu

tegundirnar, sem notast verður við í ritgerð þessari, en hafa verður þó í huga að mun fleiri

tegundir eru fyrir hendi.

Grunnstyrkur er undirstaða allrar styrktarþjálfunar og kemur í veg fyrir aukna meiðslahættu.

Í upphafi þjálfunar er aðaláherslan lögð á umræddan styrk þar sem verið er að þróa styrkinn í

heild sinni. Þá undirbýr grunnstyrkurinn líkamann fyrir þau erfiðari stig styrktarþjálfunar sem

á eftir koma (Bompa og Carrera, 2005).

Sérhæfður styrkur er sá styrkur sem felur í sér styrk þeirra vöðva og vöðvahópa sem notaðir

eru í einni ákveðinni íþrótt. Sú styrktarþjálfun, sem íþróttamenn stunda, er sniðin sérstaklega

að þeirri íþrótt sem um ræðir og einblínir á að styrkja þá vöðva sem auka frammistöðu þeirra í
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íþróttinni. Því er ekki hægt að bera saman styrk milli mismunandi íþróttagreina þar sem ekki

er um sama styrk að ræða. Þegar grunnstyrkstímabilinu lýkur er ákjósanlegt að íþróttamenn

einblíni á sérhæfðan styrk með því að bæta sérhæfðri styrktarþjálfun inn í þjálfun sína

(Bompa og Carrera, 2005).

Hámarksstyrkur er „hámarkskraftur sem vöðvi eða vöðvahópar geta framleitt í ákveðinni

æfingu til að lyfta ákveðinni þyngd einu sinni“ (Stoppani, 2006, bls. 4). Þegar talað er um

hámarksstyrk er oft er vísað til einnar endurtektar hámarks (1RM) eða 100% af hámarkinu.

Hann er undirstaða útreiknings þyngdar sem notuð er við styrktarþjálfun en hann stuðlar að

því að rétt hlutfall þyngdar sé notað í hverri æfingu. Af þeim sökum þurfa þeir sem stunda

styrktarþjálfun að vita hver hámarksstyrkur þeirra er í hverri æfingu svo hægt sé að fá sem

mest út úr þjálfuninni (Bompa og Carrera, 2005).
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Beinagrindarvöðvar

Í líkamanum eru þrjár mismunandi tegundir vöðva sem nefnast hjartavöðvi, sléttvöðvar og

beinagrindarvöðvar. Þessir vöðvar skiptast síðan í ósjálfráða og viljastýrða vöðva.

Hjartavöðvinn og sléttvöðvarnir, sem finnast í æðum og líffærum líkamans, flokkast undir

ósjálfráða vöðva því að þeir stjórnast ekki af einstaklingnum sjálfum. Beinagrindarvöðvarnir,

vöðvarnir sem festast við beinagrindina og hreyfa hana, eru hins vegar viljastýrðir og eru þeir

yfir 600 talsins í líkamanum (Wilmore o.fl., 2008) og eru taldir vega að meðaltali um 40% af

líkamsþyngd fullorðinna (Bompa og Carrera, 2005; Gjerset, Haugen og Holmstad,

1995/1998).

„Aðalhlutverk beinagrindarvöðvanna er að hreyfa líkamann með því að toga í bein

beinagrindarinnar sem gerir okkur kleift að ganga, dansa og spila á hljóðfæri“ (Martini,

Timmons og Tallitsch, 2008, bls. 238). Ekki er hægt að beygja hvert bein fyrir sig heldur fer

hreyfingin fram í gegnum liðamót, en liðamót eru þar sem tvö eða fleiri bein koma saman.

Beinagrindarvöðvarnir festast við beingrindina í gegnum sinarnar sem eru beggja megin við

vöðvann, það er við upphaf hans og festu. Vöðvarnir eru oftast með upphaf á einu beini og

festingu á öðru en þannig fara þeir yfir liðamót svo að hreyfing geti átt sér stað. Til að halda

þessum liðamótum stöðugum og sterkum eru liðbönd utan eða innan við þau. Einnig eru sinar

sem fara yfir liðamótin til að halda þeim sterkum og toga í beinin til að hreyfing geti átt sér

stað (Martini o.fl., 2008).

Uppbygging beinagrindarvöðva

Beinagrindarvöðvinn er mjög flókinn vöðvi en fyrir mörgum virðist hann vinna sem ein heild

en svo er ekki raunin. Hreyfing sem á sér stað um liðamót líkamans samanstendur af mörgum

þáttum (Wilmore o.fl., 2008) sem farið verður betur í hér að neðan.

Uppbygging beinagrindarvöðva sést á mynd 1 (höfundur íslenskaði heitin á myndinni). Ysta

lag vöðvans kallast bandvefjarhula og klæðir allan vöðvann að utan og heldur honum saman.

Bandvefjarhulan myndar sin við sitthvorn enda vöðvans sem festir hana við bein líkamans.

Undir bandvefjarhulunni eru svo vöðvaknippi, sem vafin eru bandvefjarhimnu, en hvert og

eitt knippi inniheldur vöðvaþræði (Wilmore o.fl., 2008), sem hver hefur að geyma hátt í

þúsundir vöðvatrefja (Martini o.fl., 2008; Wilmore o.fl., 2008).
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Mynd 1. Uppbygging beinagrindarvöðva (Wilmore o.fl., 2008).

Hægt er að sjá hvernig vöðvaliður lítur út á mynd 2 (höfundur íslenskaði heitin). Hverri

vöðvatrefju er skipt niður í þó nokkra vöðvaliði sem koma saman við svokallaða Z-diska en á

milli þeirra á samdráttur vöðva sér stað. Þetta lýsir sér í því að innan við Z-diskana eru

samdráttarpróteinin aktín og mýósín sem draga Z-diskana nær hvor öðrum. Þar með dragast

vöðvaliðarnir saman og þar af leiðandi allur vöðvinn (Wilmore o.fl., 2008).

Mynd 2. Skipting vöðvaliðar (Wilmore o.fl., 2008).
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Vöðvasamdráttur

Til að útskýra vöðvasamdráttinn nánar þarf að skoða vöðvasamdráttarkenninguna en hana er

hægt að sjá myndrænt á mynd 3 (höfundur íslenskaði heitin). Kenningin lýsir því hvernig

höfuðin á mýósíninu bindast við aktínin og draga þau að miðju vöðvaliðarins, en þetta á sér

stað sitthvorum megin við miðjuna. Hvert mýósínhöfuð binst við aktín og dregur það eins

langt aftur og það kemst. Síðan sleppir mýósínið takinu og binst öðru aktíni og gerir

nákvæmlega það sama. Á meðan á þessu ferli stendur rennur aktínið meðfram mýósíninu og í

átt að miðju vöðvaliðarins sem verður til þess að Z-diskarnir dragast nær hvor öðrum. Við

þetta minnkar hver vöðvaliður fyrir sig og vöðvasamdráttur á sér stað (Wilmore o.fl., 2008).

Af þessu er ljóst að við vöðvasamdrátt á sér stað mun flóknara ferli en það eitt að hver vöðvi

fyrir sig dregst saman frá einum enda til annars.

Mynd 3. Vöðvasamdráttarkenningin (Wilmore o.fl., 2008).

Til að vöðvasamdrátturinn geti átt sér stað þurfa að koma taugaboð til að virkja vöðvana og

koma boðin í gegnum α-hreyfitaugunga sem tengjast við vöðvaþræðina. Hver α-

hreyfitaugungur og þeir vöðvaþræðir sem hann virkjar kallast hreyfieining. Þegar hver

hreyfieining er örvuð virkjast hún öll, það er allir vöðvaþræðirnir sem α-hreyfitaugungur

tengist. Felur þetta í sér að innan hverrar hreyfieiningar verður annaðhvort samdráttur í öllum
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vöðvaþráðunum eða engum (Gjerset, o.fl., 1995/1998; Wilmore o.fl., 2008). Hver taugungur

getur stjórnað allt að einum vöðvaþræði og upp í nokkur hundruð vöðvaþráða en til að mynda

getur einn α-hreyfitaugungur stjórnað hátt í 2000 vöðvaþráðum í fótleggnum (Martini o.fl.,

2008). Stærð α-hreyfitaugungs fer eftir því hversu marga vöðvaþræði hann virkjar, en því

stærri sem hann er því fleiri vöðvaþræði getur hann virkjað (Wilmore o.fl., 2008). Því er ljóst

að til að fá sem mestan kraft í vöðvasamdráttinn þá þarf að virkja sem flesta hreyfitaugunga

svo að fleiri vöðvaþræðir virkist.

Vöðvaþræðir

Þegar kemur að vöðvaþráðunum þá eru þeir ekki allir eins í hverjum vöðva en þeir eru

flokkaðir annaðhvort í týpu I eða II og fer það eftir samdráttarhraða og styrk þeirra (Wilmore

o.fl., 2008). Þeir vöðvaþræðir sem falla undir týpu I eru hægir í samdrætti, ekki mjög sterkir

en eru hins vegar með mikið þol (Gjerset o.fl., 1995/1998). Týpa I reiðir sig á súrefni til að

framleiða orku (Bompa og Carrera, 2005) og eru þeir vöðvaþræðir oft nefndir hægir

vöðvaþræðir (Bompa og Carrera, 2005; Wilmore o.fl., 2008). Hins vegar eru þeir vöðvaþræðir

sem falla undir týpu II, skipt niður í tvo flokka það er týpu IIA og týpu IIB (Bompa og

Carrera, 2005). Þeir vöðvaþræðir sem falla undir síðari flokkinn eru hraðir í samdrætti, sterkir

og með lítið þol (Gjerset o.fl., 1995/1998). Þeir þarfnast ekki súrefnis til að vinna (Bomba og

Carrera, 2005) og eru oft nefndir hraðir vöðvaþræðir (Bompa og Carrera, 2005; Wilmore o.fl.,

2008). Týpa IIA er svo nokkurn veginn millivegurinn af týpu I og týpu IIB, það er að þeir eru

nokkuð hraðir og sterkir en eru einnig nokkuð þolnir (Gjerset o.fl., 1995/1998). Hlutfall hægu

og hröðu vöðvaþráðanna í hverjum vöðva fyrir sig er frekar jafnt eða helmingsskipti (Bompa

og Carrera, 2005), það er að um 50% eru af týpu I og hin 50% eru af týpu II (um 25% af týpu

IIA og um 25% af týpu IIB) (Wilmore o.fl., 2008). Talið er að styrktarþjálfun hafi ekki mikil

áhrif á þessi hlutföll (Bompa og Carrera, 2005) en þó er talið að mikil þolþjálfun geti leitt til

þess að vöðvaþræðir af týpu IIB geti orðið að týpu IIA (Gjerset o.fl., 1995/1998; Wilmore

o.fl., 2008). Styrktarþjálfun getur hins vegar ekki breytt týpu I yfir í týpu II en hún getur haft

áhrif á stærð þráðanna sem hefur áhrif á kraftframleiðslu (Bompa og Carrera, 2005).

Það er α-hreyfitaugungurinn sem ákvarðar hvort að vöðvaþráður sé af týpu I eða týpu II

(Wilmore o.fl., 2008). Í hverri hreyfieiningu, sem inniheldur α-hreyfitaugung og þá

vöðvaþræði sem hann tengist, eru allir vöðvaþræðirnir af sömu gerð. Er þá hægt að tala um

hreyfieiningu af týpu I og II (Gjerset o.fl., 1995/1998). Í hreyfieiningu af týpu I er α-

hreyfitaugungurinn með minni bol og virkjar að jafnaði 300 vöðvaþræði eða færri. Aftur á

móti er α-hreyfitaugungur í týpu II með stærri bol og virkjar 300 vöðvaþræði eða fleiri. Þar
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sem hreyfieiningarnar af týpu II eru stærri og virkja fleiri vöðvaþræði ná þær að mynda meiri

kraft heldur en þær hægu (Wilmore o.fl., 2008).

Þegar hreyfieining virkjast þá virkjast allir vöðvaþræðirnir í þeirri einingu, eins áður hefur

verið fjallað um. Þar með þarf að virkja fleiri hreyfieiningar eftir því hversu mikinn kraft

hreyfingin þarfnast. Virkjun hreyfieininganna fer alltaf eftir svokölluðu stærðarlögmáli en í

því felst að minnstu hreyfieiningarnar eru alltaf virkjaðar á undan þeim stærri. Hreyfieiningar

af týpu I eru því alltaf virkjaðar fyrst, síðan er farið í týpu IIA og síðast í týpu IIB (Bompa og

Carrera, 2005; Gjerset o.fl., 1995/1998; Wilmore o.fl., 2008). Til að útskýra þetta betur þá eru

hreyfieiningar af týpu I virkjaðar þegar verið er að lyfta lítilli eða hóflegri þyngd. Hins vegar

um leið og notast er við þyngri þyngdir þá byrja hreyfieiningar af týpu I samdráttinn en

fljótlega eru hreyfieiningar af týpu II virkjaðar og taka við samdrættinum (Bompa og Carrera,

2005).

Vöðva- og sinaspólur

Í vöðvanum eru skynfæri sem nefnast annars vegar vöðvaspólur, sem liggja á milli

vöðvaþráða, og hins vegar sinaspólur, sem eru staðsettar í samskeytum vöðvaþráða og sinar

(Gjerset o.fl., 1995/1998; Wilmore o.fl., 2008). Vöðvaspólurnar nema spennuna í vöðvanum

og hversu mikið álagið er á honum (Wilmore o.fl., 2008). Þær „veita taugakerfinu upplýsingar

um lengd og samdráttarhraða vöðvanna“ (Gjerset o.fl., 1995/1998, bls. 250) og þar með getur

einstaklingurinn brugðist við og stjórnað vöðvanum rétt. Sinaspólurnar, hins vegar, nema

styrk vöðvasamdráttarins og koma í veg fyrir að reynt sé of mikið á vöðvana. Þær sjá til þess

að vöðvarnir séu ekki að beita meiri krafti heldur en bein líkamans og bandvefir ráða við. Ef

dregið er úr næmni sinaspólanna með þjálfun þá verður það til þess að einstaklingur nær að

lyfta meiri þyngd en áður (Wilmore o.fl., 2008).

Vöðvavirkni

Til eru þrjár tegundir af vöðvavirkni og eru þær kyrrstöðu-, yfirvinnandi- og eftirgefandi

virkni (isometric-, concentric- og eccentric muscle action) (Kraemer og Fleck, 2005, bls. 34).

Hægt er að sjá myndræna skýring á kyrrstöðu vöðvavirkni á mynd 4. Þegar vöðvi vinnur gegn

mótstöðu án hreyfingar, eins og til að mynda þegar einstaklingur heldur á lóði í 90° horni á

olnboga, á kyrrstöðu vöðvavirkni sér stað. Það er að samdráttur á sér stað í vöðvanum þó svo

engin hreyfing eigi sér stað (Kraemer og Fleck, 2005). Annað dæmi um kyrrstöðu

vöðvavirkni væri til dæmis þegar einstaklingur er að reyna að hreyfa við hlut sem er honum of

þungur. Við það dragast vöðvaþræðirnir saman til að reyna að færa hlutinn úr stað en ekkert

gerist, hluturinn færist ekki og því verður engin hreyfing í vöðvanum (Stoppani, 2006).



13

Mynd 4. Kyrrstöðu vöðvavirkni (Womenfitness.net, e.d.).

Yfirvinnandi vöðvavirkni sést á mynd 5 (höfundur íslenskaði). Við yfirvinnandi vöðvavirkni á

hreyfing sér stað með þeim hætti að við vöðvasamdrátt dregst vöðvinn saman og styttist, eins

og til að mynda þegar einstaklingur er að æfa tvíhöfða (biceps) vöðvana og dregur lóðið að

líkamanum (Kraemer og Fleck, 2005). Vöðvakrafturinn er þá meiri en utanáliggjandi

mótstaðan, það er lóðið, og því nær einstaklingurinn að draga lóðið að sér (Stoppani, 2006).

Mynd 5. Yfirvinnandi vöðvavirkni (Womenfitness.net, e.d.).

Eftirgefandi vöðvavirkni má sjá á mynd 6 (höfundur íslenskaði). Þegar samdráttur á sér stað í

vöðvanum og vöðvinn lengist þá á eftirgefandi vöðvavirkni sér stað. Dæmi um eftirgefandi

vöðvavirkni er til að mynda þegar einstaklingur er að fara með lóð niður í upphafsstöðu þegar

hann er að æfa tvíhöfða vöðvana. Í staðinn fyrir að láta lóðið falla niður þá halda tvíhöfða

vöðvarnir við lóðið á niðurleiðinni og við það lengist hann (Kraemer og Fleck, 2005). Þar sem

að vöðvarnir halda við lóðið á niðurleið er utanliggjandi mótstaðan meiri heldur en

vöðvakrafturinn sem settur er á lóðið. Samdráttur á sér stað þó svo að vöðvarnir séu að

lengjast því hreyfingunni er stjórnað (Stoppani, 2006).
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Mynd 6. Eftirgefandi vöðvavirkni (Womenfitness.net, e.d.).

Af þessum dæmum sést að þegar einstaklingur er að æfa tvíhöfða vöðvana þá er hann að

notast við bæði yfirvinnandi- og eftirgefandi vöðvavirkni. Í hvert sinn sem hann fer upp með

lóðið er hann að notast við yfirvinnandi vöðvavirkni og þegar hann lætur lóðið síga niður er

hann að notast við eftirgefandi vöðvavirkni. Með þessu er hægt að sjá að í flestum daglegum-

sem og íþróttalegum athöfnum einstaklings er notast bæði við yfirvinnandi- og eftirgefandi

vöðvavirkni. Því er nauðsynlegt að styrktarþjálfun hafi að geyma æfingar sem taka á báðum

þessum þáttum (Kraemer og Fleck, 2005).
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Lífeðlisfræðileg einkenni barna

Engin börn vaxa og þroskast eins heldur miða þau áfram á sinni eigin tímalínu í átt að

fullorðinsaldri. Þegar kemur að börnum og þjálfun þeirra ber að hafa í huga að þau eru bæði

með lífaldur sem og lífeðlisfræðilegan aldur. Lífeðlisfræðilegi aldurinn er mikilvægari þegar

kemur að þroska barna þar sem hann ákvarðar virka getu og frammistöðu þeirra. Börn vaxa

mismunandi hratt á mismunandi aldri og er hægt að sjá miklar breytingar á hæð þeirra á

ólíkum aldri. Þá nær þroski barna yfir nokkuð vítt aldursbil og er mismunandi á milli

kynjanna hvenær hann byrjar og endar. Hjá drengjum er hann á aldursbilinu 9 til 15 ára en 8

til 14 ára hjá stelpum (Kramer og Fleck, 2005). Þá er einnig munur á því hvenær stelpur og

drengir eru á sínum unglingsárum en talið er að flestar stelpur séu á unglingsárunum milli 8 til

19 ára aldurs en drengir á milli 10 til 22ja ára aldurs (Wilmor o.fl., 2008). Auk þess er

mismunandi milli barna og kynja hvenær þau taka vaxtarkippinn sinn en stelpur geta byrjað

sinn vaxtarkipp um tíu ára aldur sem nær hámarki á 12 til 13 ára aldri. Hjá strákum er helsti

vaxtarkippurinn á milli 12 og 15 ára aldurs og virðist sem framleiðsla á auknu testósteróni sé

ástæða margra breytinga á líkama þeirra á því skeiði. Strákar enda oft á því að vera stærri en

stelpur þegar vaxtarkippirnir líða hjá, þó svo að þeir taki sína kippi að öllum líkindum á eftir

stelpum, en með tímanum ná þeir þeim og verða hávaxnari. Almennt vaxa börn út frá

lengingu beinanna en á löngu beinum líkamans er það sem kallað er vaxtarlína, en út frá henni

vaxa beinin og lengjast (Kraemer og Fleck, 2005).

Beinmyndun

Beinmyndun byrjar á fósturskeiði og heldur áfram að myndast þangað til einstaklingar ná 14

til 22ja ára aldri. Munur er þó á milli einstaklinga hvenær beinin ná fullri beinmyndum í

líkamanum. Bein barna byrja þó gjarnan að sameinast áður en þau komast á unglingsárin og

eru þau öll búin að sameinast stuttu eftir tvítugsaldurinn. Þegar kemur að kynjunum þá eru

munur á milli stelpna og drengja, því stelpur ná oft á tíðum fullum beinþroska nokkrum árum

fyrr heldur en drengir (Wilmore o.fl., 2008).

Beinþéttni er mismunandi hjá börnum sem eru að vaxa og þroskast og því geta börn á sama

aldri verið með beinagrind sem er ekki á sama lífeðlisfræðilega aldri. Þéttnin ákvarðast af

steingervingu, sem er lag steinefna í beinum líkamans. Börn sem hafa ekki eðlilega beinþéttni

eru í meiri hættu á að verða fyrir meiðslum á beinagrindinni og þá sérstaklega þau börn sem

stunda íþróttir sem krefjast þols fyrir miklum krafti, eins og til að mynda fimleikar og
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körfubolti. Mjög mikilvægt er fyrir börn að vera með heilbrigð bein, og þá sérstaklega stelpur,

vegna hættu á beinþynningu þegar þau eldast (Kraemer og Fleck, 2005).

Aðrir umhverfisþættir eins og til dæmis næring geta einnig haft áhrif á beinmyndun, til dæmis

kalsíum og mjólk. Þar með geta börn sem lifa heilbrigðum lífsstíl, sem hefur að geyma bæði

góða næringu og rétta þjálfun, haft áhrif á hagstæðan beinvöxt sinn og þar með hámarkað

erfðafræðilega getu sína (Kraemer og Fleck, 2005).

Vöðvamassi

Eins og áður var nefnt þá er hlutfall vöðva um 40% af líkamsþyngd fullorðinna en hjá börnum

er það nokkuð minna. Mismunandi er eftir því hvaðan upplýsingarnar eru fengnar við hvaða

hlutfall er miðað hjá börnum en Gjerset o.fl. (1995/1998) miða við 20% af líkamsþyngd barna

andstætt Wilmore o.fl. (2008) sem miða við 25%. Hvað varðar vöðvamassa barna og unglinga

þá er hann stöðugt að aukast frá fæðingu þeirra og nær hámarki á aldursbilinu 16 til 20 ára hjá

stelpum en 18 til 25 ára hjá drengjum (Wilmore o.fl., 2008). Kraemer og Fleck (2005) eru

þessu hinsvegar ósammála og telja stelpur nái hámarks vöðvamassa milli 18 til 25 ára aldurs

en drengir milli 17 til 25 ára aldurs. Það er svo einstaklingsbundið hvenær á þessu tímabili

aðili nær hámarks vöðvamassa og ræðst það jafnan af því hversu hratt þau ná þroska

(Kraemer og Fleck, 2005). Vöðvamassi drengja nær hámarks vaxtarhröðun á kynþroska vegna

aukinnar framleiðslu testósteróns í líkama þeirra Hægt er þó að auka umræddan hámarks

vöðvamassa ef stunduð er markviss styrktarþjálfun í því skyni (Wilmore o.fl., 2008).

Þegar vöðvamassi barna eykst með aldrinum þá er það aðallega vegna stækkunar

vöðvaþráðanna, þar sem lítil sem engin fjölgun vöðvaþráða á sér stað. Við stækkun þeirra á

sér stað aukning í vöðvatrefjum og -trefjungum sem eru inni í hverjum vöðvaþræði. Á þessum

tíma lengjast einnig vöðvarnir með beinvexti barna með því að nýir vöðvaliðir myndast á

vöðvatrefjarnar sem og að vöðvaliðirnir sem fyrir voru lengjast (Wilmore o.fl., 2008).

Taugakerfið

Með vexti barna þróast einnig taugakerfið. Á þessum tíma á slíðrun sér stað, það er að slíður

utan um taugaþræðina myndast, og er talið að hún hafi áhrif á þróun styrks. Taugar sem eru

með slíður á taugaþráðum sínum bera boð sín 5 til 50 sinnum hraðar heldur en þær taugar sem

eru ekki með slíður. Á slíðrunin sér stað að mestu í barnæsku einstaklinga en heldur samt sem

áður áfram að þróast fram yfir kynþroska (Wilmore o.fl., 2008).
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Hormónar

Hjá drengjum er aukin líkamsþyngd, stærð vöðva og styrkur tengt auknu testósteróni í líkama

þeirra (Kraemer og Fleck, 2005). Til að mynda sér testósterónið um að auka beinmyndun sem

verður til þess að beinin verða sterkari. Þá eykur það nýmyndun próteina sem leiðir til aukins

vöðvamassa óháð þjálfun (Wilmore o.fl., 2008). Ennfremur sér það um þær breytingar sem

verða á þroskaferli ungra drengja þegar þeir eldast (Kraemer og Fleck, 2005). Einmitt vegna

þessa verða unglingsdrengir í langflestum tilvikum stærri og sterkari en stelpur á sama aldri

en þessi einkenni fylgja þeim áfram fram á fullorðinsaldur (Wilmore o.fl., 2005).

Áhrifa testósteróns gætir þó fyrst þegar börn eru í móðurkviði en þar hefur það áhrif á fjölda

vöðvafruma barns sem lýsir sér jafnan í því að drengir hafa mun fleiri vöðvaþræði en stelpur.

Leiðir þetta oft til þess að drengir eru jafnan mun sterkari en stelpur í efri líkama þegar komið

er á unglingsaldurinn þar sem þeir hafa mun fleiri og stærri vöðvaþræði (Kraemer og Fleck,

2005).

Á kynþroskaskeiði drengja er aukinn vöðva- og beinmassi tengdur seytingu testósteróns í

líkama þeirra sem gerir það að verkum að vöðvastækkun verði möguleg. Þó verður að hafa í

huga að aukinn styrkur vegna þjálfunar drengja, á meðan og eftir kynþroska þeirra, getur

verið tengdur vöðvastækkun. Einmitt vegna þessa ná stelpur jafnan ekki sömu vöðvastækkun

og strákar sem leiða má af minna magni testósteróns í líkama þeirra. Konur hafa 10 til 30

sinnum minna magn af testósteróni en karlar og er það ein ástæða þess að þær hafa ekki eins

stóra og sterka vöðva og karlar. Hins vegar hafa þær að geyma önnur hormón, eins og

estrógen, og vaxtarþætti sem hafa svipuð áhrif á vöðva þeirra og testósterónið hjá drengjum

(Kraemer og Fleck, 2005). Estrógenið hefur þýðingarmikil áhrif á líkamsvöxt stelpna, eins og

til dæmis að breikka mjaðmagrindina, auka útfellingu á fitu og örva brjóstvöxt þeirra. Það

eykur jafnframt vaxtarhraða beinanna en þær vaxa mjög hratt fyrstu ár kynþroskaskeiðsins. Þá

gerir estrógenið það að verkum að á tveggja til fjögurra ára tímabili geta bein stelpna náð

fullri lengd sinni en í framhaldinu hætta þær að vaxa. Andstætt þessu er vaxtarskeið drengja

mun lengra sem gerir þeim kleift að ná hærri líkamshæð en stelpur (Wilmore o.fl., 2008).
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Styrktarþjálfun

Hugtakið styrktarþjálfun

Þegar talað er um styrktarþjálfun þá koma einkum þrjú hugtök til skoðunar, þ.e.

mótstöðuþjálfun (resistance training), styrktarþjálfun (strength training) og lóðaþjálfun

(weight training). Umrædd hugtök eru jafnan notuð til að lýsa sama hlutnum þó að viss

einkenni skilji þau að. Til að mynda felur mótstöðuþjálfun í sér víðtækustu skilgreininguna en

hún nær yfir hin tvö hugtökin, þ.e. styrktarþjálfun og lóðaþjálfun. Hugtakið skilgreinir jafnan

æfingar þar sem hreyfing vinnur gegn mótstöðu en dæmi um þetta eru æfingar þar sem

mótstaðan er lóð sem lyft er, vökvatæki (hydraulic apparatus) eða hlaup upp stiga (Stoppani,

2006).

Eins og áður hefur verið nefnt þá er hugtakið styrktarþjálfun hluti af mótstöðuþjálfun en tekur

til æfinga þar sem líkaminn er hreyfður gegn mótstöðu sem gerir það að verkum að vöðvar

líkamans styrkjast og stækka. Dæmi um þetta geta verið æfingar þar sem lyft er lóðum eða

notast við vökvatæki. Svipar þetta mjög til mótstöðuþjálfunar að því undanskildu að

styrktarþjálfunin tekur ekki til æfinga þar sem hlaupið er upp stiga (Stoppani, 2006).

Lóðaþjálfun er svo annar hluti mótstöðuþjálfunar auk þess sem hún er hluti styrktarþjálfunar

en þar beinast æfingarnar að því að notast við tiltekinn þunga til að veita hreyfingum líkamans

mótstöðu. Hér kemur til skoðunar notkun lóða og lyftingatækja en hins vegar er ekki notast

við vökvatæki eða framkvæmdar æfingar sem lúta að hlaupi upp stiga (Stoppani, 2006). Í

framhaldinu verður einblínt á hugtakið styrktarþjálfun, sem tekur einnig til lóðaþjálfunar eins

og áður hefur verið tæpt á, en ekki verður vikið nánar að mótstöðuþjálfuninni.

Hvað styrktarþjálfun varðar þá er notast við, eins og áður hefur verið nefnt, æfingar þar sem

líkaminn þarf að hreyfa sig til móts við mótstöðu en við það eykst geta einstaklings til að beita

krafti eða standast hann (Benjamin og Glow, 2003). Hægt er að nota hin ýmsu áhöld til að

veita mótstöðuna en þau geta verið til dæmis lyftingatæki, laus lóð, eigin líkamsþyngd,

æfingateygjur og þyngdarboltar (medicine balls) (Faigenbaum o.fl., 2009; Benjamin og Glow,

2003).

Aðferðir til styrktarþjálfunar

Markviss styrktarþjálfun leiðir til vissrar aðlögunar og breytinga á líkamanum en

breytingarnar eru af byggðar- og lífeðlisfræðilegum toga. Í því sambandi koma til skoðunar

tiltekin stig aðlögunar sem markast af stærð og skilgreiningu vöðva líkamans. Hversu mikil
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aðlögun á sér stað hverju sinni ræðst svo að því hversu mikið álag er lagt á líkamann í formi

magns, tíðni og ákefðar æfinga (Bompa og Carrera, 2005). Með magni æfinga er átt við í

þessu sambandi það heildarmagn vinnu sem einstaklingur framkvæmir í hverri æfingu fyrir

sig. Þá lýtur ákefð æfinga að því hversu mikil mótstaða, þ.e. þyngd er notuð við hverja æfingu

(Faigenbaum o.fl., 2009). Tíðni, hins vegar, á við um hversu oft einstaklingur æfir. Til þess að

æfing hafi jákvæð áhrif á einstakling að þessu leyti þá þarf hún að þvinga líkama hans til að

aðlagast því álagi sem æfingin krefst. Þannig ef einstaklingur notast við meiri mótstöðu en

hann er vanur að kljást við þá mun líkami hans aðlagast því álagi sem leiðir til aukins styrks

(Bompa og Carrera, 2005).

Til að auka almennt hreysti einstaklinga getur verið mikilvægt að styrktarþjálfun hafi að

geyma æfingar fyrir alla helstu vöðvahópa líkamans, auk æfinga sem taka til vöðva sem liggja

við helstu liðamót hans. Í þessu felst m.a. að mikilvægt sé að þjálfunin taki markvisst á

vöðvum sem vinna til móts við hvor annan eins og til að mynda tvíhöfða vöðvinn og þríhöfða

vöðvinn. Auk þess sem mikilvægt sé að vinna með bæði efri- og neðri hluta líkamans

(Kraemer og Fleck, 2005). Í þessu felst því að nauðsynlegt sé að allur líkaminn sé æfður í

heild sinni í stað þess að einblínt sé einungis að einum vöðvahópi eða efri hluta líkamans

fremur en þeim neðri.

Í þeim tilvikum þegar einstaklingur er að leitast við að styrkja sig fyrir einhverja tiltekna

íþróttagrein skal notast við sérhæfða styrktarþjálfun þar sem framkvæmdar eru þær æfingar

sem líkjast best þeim hreyfingum sem framkvæmdar eru í umræddri grein. Með því móti

verða vefir líkamans sterkari og geta veitt meira viðnám gegn skaða. Styrktaræfingar eru því

áhrifarík verkfæri sem geta að öllum líkindum dregið úr alvarleika meiðsla sem koma upp við

íþróttaiðkun. Þá getur styrktarþjálfun ennfremur orðið til þess að þeir íþróttamenn, sem hana

stunda, nái betri og hraðari árangri í sjúkraþjálfun þegar meiðsli koma upp þar sem vefir

þeirra eru mun fyrr að ná sér en ella (Kraemer og Fleck, 2005).

Þrátt fyrir að öll þau atriði, sem vikið hefur verið að, séu mjög mikilvæg þá er lykilatriði, ef

einstaklingur ætlar sé að byrja að stunda styrktarþjálfun, að njóta þess að æfa og gæta sín á

því að ofkeyra líkamann ekki í byrjun. Nauðsynlegt er að leyfa líkamanum að aðlagast hægt

og rólega þeim breytingum sem verða í upphafi og draga þannig úr neikvæðum niðurstöðum,

eins og til dæmis harðsperrum eða leiða (Kraemer og Fleck, 2005).

Þegar kemur að styrktarþjálfun er til fjölbreytt úrval æfingaáætlana sem hafa haft góð áhrif á

einstaklinga. Áætlanirnar geta falist í því að notast sé aðeins við lyftingatæki og framkvæmdar
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eru aðeins eitt sett af hverri æfingu eða að notuð séu hin ýmsu áhöld og margra setta

æfingareglna (exercise protocols) (Faigenbaum o.fl., 2009).

Lóð eða tæki

Við skoðun aðferða við styrktarþjálfun þá felst ákveðinn munur í því hvort einstaklingur er

látinn æfa með laus lóð eða í tæki. Í þeim tilvikum þegar notast er við tæki þá getur

einstaklingur einungis framkvæmt æfinguna innan fyrirfram ákveðins plans. Því þarf ekki eins

mikið að notast við jafnvægi og æfingin inniheldur oft á tíðum aðeins virkni í þeim vöðva sem

tækið vinnur á. Notkun lyftingatækja auðveldar einstaklingi að læra tækni æfinga, þar sem

tækin aðstoða við framkvæmd hreyfinga. Auk þess eru sumar æfingar með þeim hætti að ekki

er hægt að gera þær með lausum lóðum og þarf því að notast við tæki. Þegar framkvæmdar

eru hins vegar æfingar með lausum lóðum þá þarf aðili að hafa áhyggjur af fleiri vöðvum

heldur en þeim aðalvöðva sem verið er að nota við æfinguna. Ef litið er til dæmis á

axlapressuæfingu þar sem verið er að lyfta lóðunum úr axlahæð og beint upp í loft þar til

handleggirnir eru útréttir fyrir ofan höfuð. Helstu vöðvar þessarar æfingu eru axla- og

þríhöfða vöðvarnir, en til að geta haldið lóðunum í jafnvægi í gegnum æfinguna þurfa

vöðvarnir í efra- og mjóbaki að vera virkir sem og litlu vöðvarnir í kringum axlirnar og

kviðvöðvarnir. Þó þessi munur sé til staðar í ofangreindum æfingaraðferðum þá eru báðar

aðferðirnar hagstæðar á vissum tímum í styrktarþjálfuninni. Erfiðara er því að lyfta með

lausum lóðum og er tækni þess nokkuð erfiðari heldur en þegar notast er við tæki (Kraemer

og Fleck, 2005).

Einliða- og fjölliðaæfingar

Önnur æfingaaðferð felur í sér einliða- og fjölliðaæfingar. Munurinn á þessum æfingum felst í

því hvort hreyfingin fer yfir ein liðamót eða fleiri. Í æfingum þar sem farið er yfir aðeins ein

liðamót er oftast verið að einangra aðalvöðvann sem notaður er í æfingunni. Hins vegar miða

þær æfingar, sem fara yfir fleiri en ein liðamót, að því að vinna með marga vöðva í einu og

auka með því samhæfingu nokkurra vöðvahópa (Kraemer og Fleck, 2005). Dæmi um

einliðaæfingu er tvíhöfðaæfing og fjölliðaæfingu getur verið hnébeygja.

Standa við

Að standa við (spotting) er það að styðja einstakling sem er að framkvæma einhverja lyftu. Í

því felst að vera ávallt tilbúinn til að grípa inn í ef einstaklingurinn nær ekki að klára lyftuna

sem hann er að framkvæma og að leiðrétta ef einstaklingurinn hættir að notast við rétta tækni í

lyftunni (Kraemer og Fleck, 2005; Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Mikilvægt er að kenna rétta

tækni hvort sem verið er að notast við lóð eða lyftingatæki, en ekki er síður mikilvægt að hafa
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einstakling til að við standa við. Til að styrktarþjálfunin verði áhrifarík og örugg þarf að skilja

réttu tæknina sem felst í æfingunum og hversu nauðsynlegt það er að hafa einstakling til að

standa við æfingarnar. Því aðalmarkmið þess sem stendur við er að koma í veg fyrir meiðsli

við framkvæmd æfinganna (Zatsiorsky og Kraemer, 2006).

Aðlögun styrktarþjálfunar

Áður fyrr var talið að aukinn styrkur tengdist vöðvastærð, það er að einstaklingur yrði sterkari

ef vöðvar hans stækkuðu. Þó svo að hægt sé að finna einhverja tengingu þar á milli þá geta

aðrir þætti en vöðvastækkun haft áhrif á aukinn styrk einstaklings að þessu leyti. Dæmi um

það er taugaaðlögun en með því er hægt að ná fram mikilli aukningu í vöðvastyrk þótt að

einungis lítil vöðvastækkun eigi sér stað (Aaberg, 2007; Wilmore o.fl., 2008).

Í upphafi styrktarþjálfunar er taugaaðlögunin mikilvægasti þátturinn í auknum vöðvastyrk

(Wilmore o.fl., 2008) því taugakerfið er eitt af því fyrsta sem aðlagast styrktarþjálfuninni

(Kraemer og Fleck, 2005). Þó svo að einhver vöðvastækkun eigi sér stað á þeim tíma þá er

mesta styrktaraukningin út frá taugaaðlöguninni og eykst styrkurinn frekar hratt á þessum

tíma. Taugaaðlögunin felst í að læra hreyfinguna sem æfingin krefst og aðeins það eitt getur

aukið styrk einstaklings um 50% af heildar styrktaraukningunni (Wilmore o.fl., 2008).

Til lengri tíma litið þá er hins vegar vöðvastækkunin mikilvægur þáttur þegar kemur að

vöðvastyrk, en styrktaraukningin er þó ekki eins hröð og þegar taugaaðlögunin á sér stað. Til

eru tvenns konar vöðvastækkanir þegar kemur að styrktarþjálfun en það er annars vegar

skammtíma vöðvastækkun og hins vegar langtíma vöðvastækkun (Wilmore o.fl., 2008). Sú

fyrrnefnda á sér oftast stað meðan á styrktaræfingu stendur yfir og endist í allt að einn til tvo

tíma eftir æfingu er lokið. Felst þetta m.a. í því að þegar einstaklingur er að lyfta lóðum á

vöðvasamdráttur gegn mótstöðu sér stað en við það eykst skyndilega blóðflæðið til þeirra

vöðva sem verið er að vinna með. Vegna þessa aukna blóðflæðis munu vöðvarnir sem verið er

að æfa stækka tímabundið (Bompa og Carrera, 2005). Nokkrum tímum eftir æfinguna mun

blóðvökvinn fara aftur saman við blóðið í líkamanum og vöðvinn fer þá aftur í sömu stærð og

hann var í fyrir æfinguna (Wilmore o.fl., 2008). Þetta þýðir þó ekki að vöðvarnir munu ekki

ná langtíma vöðvastækkun þó skammtíma stækkunin hverfi fljótlega eftir æfinguna (Bompa

og Carrera, 2005; Wilmore o.fl., 2008).

Við langtíma vöðvastækkun breytist bygging vöðvanna. Breytingin getur stafað af því að hver

vöðvaþráður stækkar, fjölgun vöðvaþráða eða þetta tvennt gerist samtímis (Bompa og

Carrera, 2005; Wilmore o.fl., 2008) og eru þessar breytingar varanlegar (Bompa og Carrera,
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2005). Aukin nýmyndun próteina virðist vera ástæða þess að vöðvaþráður stækkar en á meðan

æfingu stendur minnkar hins vegar nýmyndunin og að sama skapi eykst niðurbrot próteina.

Eftir æfinguna snýst þetta við og þá eykst nýmyndun próteina og niðurbrot þeirra minnkar.

Hormónið testósterón er talið eiga einhvern hlut í þessum breytingum þar sem eitt af

hlutverkum þess er að auka nýmyndun próteina. Þótt að flest bendi til þess að vöðvastækkun

verði vegna stækkunar vöðvaþráða þá getur fjölgun vöðvaþráða einnig orðið til þess

(Wilmore o.fl., 2008).

Að lokum er vert að benda á að styrktarþjálfun hefur einnig áhrif á bein líkamans, en hún

hjálpar einstaklingum að viðhalda beinþéttni og -massa (Wilmore o.fl., 2008). Þar með getur

styrktarþjálfunin unnið gegn beinþynningu og þá sérstaklega hjá konum. Auk þess gæti verið

hægt að koma í veg fyrir íþróttameiðsl með því að stunda styrktarþjálfun þar sem beinin verða

þéttari og þar með sterkari (Kraemer og Fleck, 2005).

Styrktarmunur karla og kvenna

Eins og áður hefur verið nefnt þá er vöðvamassinn um 40% af líkamsþyngd fullorðinna

einstaklinga. Munur er þó á vöðvamassa karla og kvenna en misjafnar skoðanir eru á því hver

hann nákvæmlega sé. Janssen, Heymsfield, Wang og Ross (2000) framkvæmdu rannsókn á

468 einstaklingum milli 18 og 88 ára aldurs og var niðurstaðan sú að vöðvamassi kvenna var

á milli 30% og 35% en hjá körlum væri hann á bilinu 40% og 45%. Samkvæmt Wilmore o.fl.

(2008) er vöðvamassi kvenna hins vegar 31% en massi karla 38%. Þá er einnig munur á

körlum og konum hvað varðar heildarstyrkleika en jafnframt er munur í styrk efri og neðri

líkama þeirra. Til að mynda eru karlar um 40% til 60% sterkari en konur í efri líkama en

aðeins um 25% til 30% þegar kemur að neðri líkama (Wilmore o.fl., 2008). Liggur því helsti

munurinn á milli styrks karla og kvenna í efri hluta líkamans. Í þeim tilvikum þegar litið er á

styrk sem hlutfall af líkamsþyngd eða fitufríum massa (bein, vöðva, líffæri og skinn) þá

minnkar þessi munur milli kynjanna umtalsvert. Ástæðan er sú að ef tekið er til að mynda mið

af meðalmanni þá er hann stærri heldur en meðalkona og með því að mæla styrkinn sem

hlutfall af líkamsþyngd eða fitufríum massa þá breytist styrkleikamunurinn. Í þeim tilvikum

þegar miðað er við styrk sem hlutfall af líkamsþyngd þá eru karlar aðeins um 5 til 15%

sterkari í neðri líkama. Aftur á móti þegar miðað er við styrk sem hlutfall af fitufríum massa

þá hverfur þessi munur á milli kynjanna. Hinsvegar er enn talsverður munur á styrk kynjanna

í efri líkama þó svo að hann minnki að einhverju leyti þegar tekið er mið af hlutfalli

líkamsþyngdar (Wilmore o.fl., 2008).
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Þess má geta að þó að vöðvar kvenna stækki ekki eins mikið og hjá körlum þá ná þær að auka

styrk sinn hlutfallslega jafn mikið, jafnvel meira, og karlar eftir að hafa stundað sömu

æfingaráætlun. Þó ber að hafa í huga að heildaraukningin á því sem karlmaður getur lyft er

jafnan meiri heldur en hjá kvenmanni (Wilmore o.fl., 2008).
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Styrktarþjálfun barna

Ekki ber að miða við ákveðinn lágmarksaldur við mat á því hvenær börn mega byrja að

stunda styrktarþjálfun. Þumalputtareglan er hinsvegar sú að ef barn er tilbúið til að stunda

íþróttir þá er það jafnframt tilbúið til að stunda styrktarþjálfun. Ástæðan er sú að ef barn getur

hlustað á fyrirmæli þjálfara og farið eftir þeim og staðist álag íþróttanna má það byrja á

skipulagðri styrktarþjálfun (Faigenbaum o.fl., 2009; Faigenbaum, Kraemer o.fl., 1996;

Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn allt niður í fimm til sex

ára geta haft hag af því að stunda styrktarþjálfun sem er viðeigandi fyrir þeirra aldur.

Jafnframt geta þau aukið styrk sinn meira heldur en börn sem stunda enga styrktarþjálfun

(Faigenbaum, Westcott, LaRosa Loud og Long, 1999; Weltman o.fl., 1986). Einnig getur

þjálfunin, ef hún er viðeigandi fyrir aldur og þroska barnsins, hvatt til jákvæðs hugarfars

gagnvart líkamshreysti og æfingum allt þeirra líf (Faigenbaum, Kraemer o.fl., 1996). Með

viðeigandi eftirliti hefur styrktarþjálfun barna undir kynþroskaaldri reynst áhrifarík og örugg

(Faigenbaum o.fl. 2009; Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Þjálfunin getur aukið vöðvastyrk

þeirra og liðleika í liðamótum, og jafnvel dregið úr líkum á því að verða fyrir meiðslum sem

tengd eru íþróttaiðkun (Benjamin og Glow, 2003).

Aukinn styrkur

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn undir kynþroskaaldri og unglingar geti aukið styrk sinn

meira heldur en leiðir af almennum vexti og þroska ef beitt er viðeigandi styrktarþjálfun

(Faigenbaum, Westcott o.fl., 1996; Faigenbaum o.fl., 1997; Faigenbaum o.fl. 2002; Sewall og

Micheli, 1986; Malina, 2006; Payne, Morrow, Johnson og Dalton, 1997). Ekki hafa þó neinar

skýrar niðurstöður sýnt fram á mikinn styrktarmun á milli drengja og stelpna, undir

kynþroskaaldri, þegar framkvæmdar hafa verið valdar styrktarmælingar (Zatsiorsky og

Kraemer, 2006). Af þessu má leiða að bæði kyn eru með svipaðan styrk fram að kynþroska og

því má ætla að þjálfa megi þau eins að þessu leyti, þ.e. notast við sömu æfingar og þyngdir.

Börnum og unglingum sem stunda styrktarþjálfun getur verið ögrað hvað eftir annað sem

leiðir til þess að í hvert skipti sem þau ná að standast ögrunina fær það þau til að líða vel með

þann árangur sem þau eru búin að ná (Faigenbaum, Kraemer o.fl, 1996). Ekki skal ýta undir

það að börnin fari að keppa við hvort annað heldur skal hvetja þau til að einbeita sér meira að

sinni eigin frammistöðu og líða vel með þá framför sem þau hafa náð. Sú framför getur til

dæmis verið sú að ná að framkvæma einhverja æfingu rétt sem fer yfir mörg liðamót eins og

til dæmis hnébeygju (Faigenbaum o.fl., 2009). Það að láta börnin keppa við sjálf sig og bera

sig saman við fyrri frammistöðu mun sýna fram á hagstæðari niðurstöðu styrktarþjálfunar
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(Kraemer og Fleck, 2005). Þá skal hvert barn setja sér sitt eigið markmið til að ná og skal

þjálfari hjálpa við að sníða það að þörfum barnsins. Þar af leiðandi mun þjálfunin verða

einstaklingsmiðuð sem gerir það að verkum að ekkert barn er með eins æfingaáætlun

(Faigenbaum, Kraemer o.fl., 1996).

Eftirlit æfinga

Við styrktarþjálfun ættu börn ætíð að vera undir fullnægjandi eftirliti þjálfara, sem hefur

kunnáttu á þessu sviði, bæði er lýtur að líkamlegu og andlegu heilbrigði þeirra (Faigenbaum

o.fl., 2009). Fullnægjandi eftirlit að þessu leyti felur í sér að þjálfarinn skilur tækni þeirra

æfinga sem framkvæmdar eru og honum er ljóst hvernig leiðbeina skuli um framkvæmd

þeirra. Auk þess gerir hann ekki sömu kröfur til barnanna og ef um fullorðin aðila væri að

ræða þar sem þarfir þeirra eru mismunandi (Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Þá þarf að veita

börnum almenna kennslu í siðareglum lyftingasala, einstaklingsmarkmiðum, raunsæjum

niðurstöðum og réttri tækni æfinga. Þá er ennfremur mikilvægt að kenna börnum rétt tök á

stöngum og lóðum, hvernig þau skuli standa við hvort annað, hvaða þyngdir séu viðeigandi,

hvernig skuli meðhöndla lóð, stangir og lóðplötur en í því felst m.a. hvernig skuli ganga frá

þeim. Umrædd atriði eru mjög nauðsynleg þar sem börn eiga það til að ofmeta líkamlega getu

sína og oft eru þau ekki meðvituð um þá hættu sem getur stafað af lyftingatækjum, lóðum og

stöngum. Geta því forvarnir sem þessar orðið til þess að varna því að meiðsli verði á börnum í

lyftingasal að þessu leyti (Faigenbaum o.fl., 2009). Samkvæmt rannókn Myer, Quatman,

Khoury, Wall og Hewett (2009) þá voru um 2/3 meiðslanna sem börn á aldrinum 8 til 13 ára

urðu fyrir í lyftingasal vegna þess að þau misstu á sig þyngdir eða klemmdust á milli þeirra.

Af þeim sökum ber að gæta sérstaklega að því kenna þeim rétta umgengni og hegðun í

lyftingarsalnum.

Til að hafa sem bestar gætur á börnunum er talið að hlutfall milli leiðbeinanda og barna ætti

ekki að vera meira en einn á móti tíu (Faigenbaum, Kraemer o.fl., 1996). Fyrstu vikur

þjálfunar ætti leiðbeinandinn hins vegar að hafa einn eða fleiri einstaklinga sér til aðstoðar

meðan börnin eru að ná tökum á þjálfuninni, hvort sem það eru æfingar eða umgengni salarins

(Faigenbaum, Kraemer o.fl., 1996, Faigenbaum o.fl, 2009). Ef það er ekki möguleiki skal

minnka hópinn svo að hlutfallið milli þjálfara og barna sé minna. Börn sem stunda

styrktarþjálfun skulu ávallt vera með einstakling með sér til að fylgjast með þeim og standa

við hverja æfingu. Kenna skal öllum börnum að framkvæma æfingarnar rétt og hvernig skal

standa rétt við hverja æfingu. Þegar þau eru búin að ná þeirri tækni og eru orðin nógu ábyrg
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þá er fyrst hægt að láta börnin hjálpast að og standa við hjá hvort öðru (Kraemer og Fleck,

2005).

Mikilvægt er að ekki sé komið fram við börn og unglinga eins og um fullorðna sé að ræða,

eins og áður hefur verið tæpt á, og því skal ekki fara eftir sömu viðmiðum við uppsetningu

þjálfunar (Faigenbaum o.fl., 2009; Gjerset o.fl., 1995/1998). Nauðsynlegt er að þjálfarar miði

leiðbeiningar sínar við þroskastig þeirra barna sem í hlut eiga og skulu þeir leitast við að veita

þeim jákvæða og hvetjandi endurgjöf svo að þau finni með sér aukna hæfni (Faigenbaum o.fl.,

2009). Með góðri leiðbeiningu og stigvaxandi álagi er hægt að kenna börnum allt niður í átta

ára aldur að framkvæma flóknar lyftur sem fara yfir mörg liðamót, til dæmis snörun. Á

þessum aldri er þó aðeins verið að kenna tækni hreyfinganna og því notast við mjög léttar

stangir eins og kústskaft. Þegar börnin eru búin að þróa með sér réttu tæknina í nokkur ár, það

er til 12 til 13 ára aldurs, má fara að auka þyngdirnar (Faigenbaum, Kraemer o.fl., 1996;

Kraemer og Fleck, 2005).

Ungir íþróttamenn og styrktarþjálfun

Til þess að líkami einstaklings í íþróttum geti mætt þeim kröfum sem íþróttin setur á hann

þarf að undirbúa einstaklinginn vel bæði líkamlega og andlega hvort sem um fullorðinn

einstakling eða barn er að ræða. Talið er að margir ungir íþróttamenn séu, jafnvel enn þann

dag í dag, að fara inn í keppnistímabil með lítinn sem engan líkamlegan undirbúning en slíkt

eykur líkurnar á meiðslum (Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Hægt er þó að minnka þær líkur ef

aðili fengi sérhæfða styrktarþjálfun sem gerir hann betur undirbúinn undir líkamlegar kröfur

íþróttarinnar (Faigenbaum o.fl., 2009).

Þar sem bein og vöðvar barna vaxa og þroskast á mismunandi aldursbilum þarf að hafa í huga

að ekki öll börn á sama aldri ráða við jafn mikið álag. Því þarf að hafa æfingarnar

einstaklingsbundnar svo að þau verði ekki fyrir álagsmeiðslum (Faigenbaum o.fl., 2009).

Einnig geta of ákafar æfingar sem börnin ráða ekki við leitt til kulnunar en það er ekki

óalgengt að slíkt komi fyrir hjá börnum sem stunda íþróttir (Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Þá

geta of miklar æfingar, of margar með of litlum hvíldum á milli, orðið til þess að frammistaða

barna í íþróttum minnki (Faigenbaum o.fl., 2009). Því er nauðsynlegt að huga vel að hverju og

einu barni svo að styrktarþjálfunin skili tilætluðum árangri.

Þá verður einnig að hafa í huga að hugarfar kynjanna til styrktarþjálfunar getur verið

mismunandi. Til að mynda geta stúlkur fælst frá lyftingarsalnum vegna þess eins að þær vilja

ekki verða of stórar eða of vöðvastæltar. Þegar sú hugsun kemur upp hjá þeim þarf þjálfarinn
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að stíga inn í og fræða þær um að það sé mjög erfitt fyrir stelpur að verða mjög vöðvamiklar

þar sem þær hafi ekki nægilega mikið af testósteróni og vöðvaþráðum í líkama sínum til að

byggja upp stóra vöðva (Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Ástæðan er sú að mikilvægt er fyrir

stelpur, sem stunda íþróttir, að styrkja sig með því að stunda styrktarþjálfun. Gott dæmi um

mikilvægi þess er sú aukna hætta sem stúlkur eru í, fremur en strákar, að verða fyrir

hnémeiðslum. Hægt er að minnka hlutfall meiðsla að þessu leyti með því einu að stuðla að

styrktarþjálfun stúlkna samhliða því að þær fái sprengikraftsþjálfun og þeim sé kennt að

hoppa á réttan hátt (Faigenbaum o.fl., 2009).

Þessi forvörn fyrir meiðslum á þó ekki aðeins við um stelpur. Talið er að styrktarþjálfun á

undirbúningstímabili, auk sprengikraftsþjálfunar, jafnvægisæfinga og kennslu, geti minnkað

líkurnar á því að ungir íþróttamenn almennt verði fyrir íþróttameiðslum þegar tímabilið er

hafið. Þrátt fyrir þetta er ekki talið að mörg börn, sem stunda íþróttir, séu að stunda

styrktarþjálfun á undirbúningstímabilinu með það að markmiði að undirbúa sig fyrir

keppnistímabilið sem framundan er (Faigenbaum o.fl., 2009).

Of feit börn og styrktarþjálfun

Erfitt getur verið að fá börn sem eru of feit til að hreyfa sig, til dæmis að skokka og hlaupa,

því það getur leitt til meiðsla á stoðkerfinu. Einnig geta þau átt í erfiðleikum með hreyfifærni

sína sem og að vera með of lítið sjálfstraust til þess að stunda virka hreyfingu (Faigenbaum

o.fl., 2009). Þar sem þau eru lítið á hreyfingu þurfa þau á styrktarþjálfun að halda til að styrkja

bein, vöðva, liðbönd og sinar (Faigenbaum og Westcott, 2009).

Með styrktarþjálfun tekur hreyfing á sig aðra mynd fyrir börnin. Í stað þess að þurfa að

skokka í langan tíma í einu þá varir hver æfing aðeins í stuttan tíma með hvíldum á milli og

virðast börnin njóta þess meira (Faigenbaum o.fl., 2009). Auk Þá tóku Faigenbaum og

Westcott (2009) eftir því í æfingastöð þeirra að börnin sem voru of feit notuðu oft meiri

þyngdir heldur en önnur börn. Við það fengu þau jákvæðar endurgjafir frá hinum börnunum

sem þótti mikið til koma vegna þyngdanna sem þau gátu lyft. Því er talið að styrktarþjálfun

geti verið góður kostur til að betrumbæta heilsu barna sem orðin eru of feit (Faigenbaum o.fl.,

2009).

Meiðsli og styrktarþjálfun

Eftir að gögn um fjölda slysa vegna styrktarþjálfunar barna komu út á áttunda og níunda

áratugnum töldu margir að mikil hætta fylgdi því að börn stunduðu styrktarþjálfun. Árið 1979

var gefið út að meiri en helmingur þeirra 35.512 slysa sem áttu sér stað vegna
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styrktarþjálfunar voru á börnum á aldrinum 10 til 19 ára. Árið 1987 var fjöldinn þó nokkuð

minni en gefið var upp að 8.590 börn á aldrinum 14 ára og yngri hafi verið tengd einhvers

konar styrktarþjálfun. Þess ber þó að geta að þessar tölur eru af þeim börnum sem sögðust

hafa meiðst vegna lyftingaæfinga og -tækja. Þó er ekki hægt að staðfesta að öll meiðslin séu

vegna styrktarþjálfunar eða einhverju því tengdu (Faigenbaum, Kraemer o.fl., 1996).

Ein af ástæðunum fyrir því að styrktarþjálfun barna var bönnuð á árum áður var vegna þess að

talið var að henni fylgdu mikil meiðsli. Ef hinsvegar eru skoðuð þau gögn sem tengdust

meiðslum barna sem stunduðu styrktarþjálfun, kom í ljós að mörg þeirra voru vegna þess hve

illa var fylgst með börnunum á meðan á æfingum stóð. Meiðslin sem börnin urðu fyrir á

þessum tíma voru til dæmis vegna lélegrar tækni, lélegra tækja og að börnin fóru að notast við

of miklar þyngdir (Faigenbaum o.fl., 2009). Hættan á meiðslum barna við styrktarþjálfun er

ekki mikil en hægt er að minnka hana enn frekar með því að hafa gott eftirlit með börnunum á

meðan æfing stendur yfir. Einnig skal gefa þeim góðar leiðbeiningar, vanda valið á tækjunum

sem nota skal við æfingarnar og notast við viðeigandi æfingaáætlun (Kraemer og Fleck,

2005).

Mistök við framkvæmd tækni æfinganna eða slys eru aðal ástæðurnar fyrir því að börn verða

fyrir meiðslum vegna styrktarþjálfunar. Dæmi um meiðsli vegna slysa gæti verið skortur á

almennum reglum í lyftingasal og vegna bilaðra tækja. Þá getur ofnotkun æfinga einnig ýtt

undir möguleika meiðsla en það getur komið upp vegna lélegrar hönnunar á áætlun

styrktarþjálfunar. Til að mynda ef ungur drengur reyndi að þróa tvíhöfða sína með því að

framkvæma um 20 til 30 armbeygjur (arm curls) á hverjum degi og gætu meiðsli verið því

samfara. Með því að vera með vel lærðan styrktarþjálfara væri auðveldlega hægt að komast

hjá því að lenda í meiðslum (Zatsiorsky og Kraemer, 2006).

Börn þróa oft með sér vandamál í mjóbaki vegna þess að þau eru ekki að notast við rétta

tækni við framkvæmd æfinganna. Við það geta vöðvar og liðbönd mjóbaksins orðið fyrir

álagi og tognun. Þegar reynt er að lyfta miklum þyngdum, allt að hámarksþyngdum, í

æfingum þar sem reynt er mikið á mjóbakið er mikilvægt að notast við rétta tækni. Þegar

þyngdirnar eru orðnar miklar leiðir það til lélegrar tækni sem eykur álag á bakið. Til að koma

í veg fyrir meiðsli í mjóbaki skal láta börnin framkvæma styrktaræfingar fyrir mjóbak og

kviðvöðva. Þegar verið er að gera æfingar fyrir mjóbak skal notast við litla mótstöðu og

framkvæma að minnsta kosti átta endurtekningar. Einnig skal láta þau framkvæma

liðleikaæfingar fyrir mjóbak og aftanverð lærin (hamstring) (Kraemer og Fleck, 2005).
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Miklar áhyggjur hafa verið af því að börn sem stunda styrktarþjálfun muni skemma

vaxtarlínuna. Ef barn meiðist í vaxtarlínunni á það í hættu að þurfa að taka hvíld frá æfingum,

að eiga við mikil óþægindi að stríða á meidda svæðinu og jafnvel gæti það truflað vöxt þess.

Þó er talið að unglingar geti verið í meiri hættu á því að meiðast í vaxtarlínunni heldur en börn

þar sem brjóskið er sterkara hjá börnunum og þar af leiðandi þolir það meiri mótstöðu. Þess

má þó geta að engar rannsóknir á styrktarþjálfun barna hafa sýnt fram á meiðsli á vaxtarlínum

þeirra (Faigenbaum o.fl., 2009). Þá hafa að auki komið upp áhyggjur af meiðslum á

mjúkvefjum (vöðva, sinar og liðbönd) líkama barnanna þegar þau stunda styrktarþjálfun. Það

hefur hinsvegar verið erfitt að meta hvort þessi meiðsli koma oft upp hjá börnum vegna þess

að þegar meiðsli sem þekki koma upp er sjaldan leitað til læknis (Kraemer og Fleck, 2005).

Rannsóknir á meiðslum

Eins og með nánast allar íþróttir sem börn taka þátt í þá hefur styrktarþjálfun barna einhverja

meiðslahættu í för með sér. Meiðslahættan við styrktarþjálfunina er samt sem áður ekki meiri

heldur en hjá mörgum öðrum íþróttum. Ef farið er eftir áherslum sem henta aldri barnsins er

lítil sem engin meiðslahætta sem fylgir því að stunda styrktarþjálfun (Faigenbaum o.fl., 2009).

Í fræðigrein Faigenbaum o.fl. (2009) greinir hann frá rannsókn sem framkvæmd var af

Zaricznyj, Shattuck, Mast, Robertson og D´Elia (1980) á börnum á skólaaldri í

Bandaríkjunum. Rannsóknin stóð yfir í eitt ár og skoðuð var meiðslatíðni barna sem tengdar

voru íþróttum. Niðurstaðan var sú að af þeim 1576 meiðslum sem komu upp var aðeins 0,7%

þeirra vegna styrktarþjálfunar. Til samanburðar þá komu upp 19% þessara meiðsla í

amerískum fótbolta og 15% í körfubolta (Faigenbaum o.fl., 2009).

Myer o.fl. (2009) framkvæmdu rannsókn á meiðslum vegna lyftinga hjá 4111 börnum og

fullorðnum. Niðurstaða þeirra var sú að flest meiðsli barna og unglinga voru vegna slysa sem

hægt var að koma í veg fyrir með viðeigandi eftirliti og viðmiðunarreglum. Þá kom fram að

um 2/3 þeirra meiðsla sem börn á aldrinum 8 til 13 ára urðu fyrir voru á höndum þeirra og

fótum sem tengd voru við að missa þyngdir eða klemmast á milli þeirra. Samkvæmt þessari

rannsókn þá lítur það einnig út fyrir að börn eru í minni hættu á að verða fyrir tognunum á

liðböndum og vöðvum við það að stunda styrktarþjálfun. Þá tók Malina (2006) saman 22

rannsóknir sem gerðar voru á styrktarþjálfun barna. Af þeim voru aðeins tíu sem fylgdust með

meiðslum barnanna og þar af komu upp aðeins þrjú tilvik þar sem tilkynnt voru um meiðsli.

Eitt af þeim tilvikum var þegar drengur missti stöngina á lærið á sér eftir lyftu. Annað tilvikið

var frá rannsókn sem framkvæmd var af Lillegard, Brown, Wilson, Henderson og Lewis

(1997) en þar varð drengur fyrir álagi á öxl og þurfti aðeins að hvíla eina æfingu áður en hann
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hélt áfram með styrktarþjálfunina. Það þriðja kom fram í rannsókn Rians o.fl. (1987) þar sem

að drengur varð fyrir álagi á öxl við að framkvæma axlapressu. Eftir að hafa hvílt í viku voru

einkennin farin og gat hann því haldið áfram með styrktarþjálfun sína. Það er því engin

réttlætanleg öryggisástæða fyrir því að hindra börn eða unglinga í að taka þátt í styrktarþjálfun

ef notast er við viðeigandi eftirlit og viðmiðunarreglur (Faigenbaum o.fl., 2009).
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Líkamleg áhrif styrktarþjálfunar á börn

Þegar kemur að því að þróa vöðvastyrk hjá börnum þarf að hafa í huga að styrkur þeirra er

háður mörgum þáttum, það er aldri barnsins, stærð líkamans, fyrri líkamlegri virkni og hinum

ýmsu stigum vaxtar (Benjamin og Glow, 2003). Þá ber að hafa í huga fyrri umfjöllun um

lífaldur og lífeðlisfræðilegan aldur.

Ástæða fyrir auknum vöðvastyrk barna

Börn sem eru undir kynþroskaaldri eru að öllu jöfnu ekki með fullnægjandi magn af

andrógeni og vaxtarþáttum í líkamanum til að örva vöðvastækkun þegar þau stunda

styrktarþjálfun (Kraemer og Fleck, 2005; Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Andrógen er

kynhormón karla og þeirra mikilvægasta er testósterón (Martini o.fl., 2008). Talið var að

vegna skorts á andrógen hormóninu ættu börn erfiðara með að auka vöðvamassa sinn heldur

en eldri einstaklingar (Kraemer og Fleck, 2005; Zatsiorsky og Kraemer, 2006) og þar af

leiðandi ættu þau erfiðara með að auka styrk sinn (Faigenbaum, Kraemer o.fl., 1996). Því eins

og nefnt var hér að ofan þá var áður fyrr talið að aukinn styrkur tengdist vöðvastærð (Aaberg,

2007; Wilmore o.fl., 2008). Hinsvegar er nú talið að börn auki styrk sinn vegna taugakerfisins

en ekki vöðvastækkunar þar sem börn hafa sýnt verulega aukningu í styrk án þess að

vöðvarnir hafa stækkað eða breytt lögun (Kraemer og Fleck, 2005; Zatsiorsky og Kraemer,

2006). Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á í gegnum árin að börn sem stunda styrktarþjálfun í

nokkrar vikur geta aukið styrk sinn verulega (Faigenbaum, Westcott o.fl., 1996; Faigenbaum

o.fl., 1997; Faigenbaum o.fl., 2002; Lillegard o.fl., 1997; Payne o.fl., 1997; Sewall og

Micheli, 1986).

Taugaaðlögunin hefur í för með sér aukna örvun hreyfieininga og þar með auka virkjun þeirra

og breyta samhæfingu líkamans (Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Því getur taugakerfið

„hjálpað vöðvum barna að framkvæma kraft án þess að fá mikla hjálp frá stóru vöðvum

líkamans“ (Kraemer og Fleck, 2005, bls. 28). Aukin samhæfing í hreyfingum hefur jákvæð

áhrif á breytingu styrks barna sem stunda styrktarþjálfun (Benjamin og Glow, 2003;

Faigenbaum, Kraemer o.fl., 1996; Zatsiorsky og Kraemer, 2006) og er gjarnan talin hafa meiri

áhrif heldur en þær breytingar sem tauga- og vöðvaörvun hafa í för með sér (Zatsiorsky og

Kraemer, 2006). Þó vöðvar barna séu ekki að stækka meira heldur en þeir gera með hækkandi

lífaldri þá geta börn hagnast á því að stunda styrktarþjálfun. Þjálfunin getur bætt líkamlegt

hreysti með því að auka og bæta vöðvavirkni líkamans (Kraemer og Fleck, 2005).
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Ef barn hættir hins vegar að stunda styrktarþjálfun á það á hættu að missa niður þá

styrktaraukningu sem byggt var upp með þjálfuninni, eins og gerist hjá fullorðnum

(Faigenbaum, Westcott o.fl., 199). Styrkurinn gengur þar með til baka, þannig að hann fer

aftur í eðlilegt vaxtarstig (Kraemer og Fleck, 2005).

Áhrif styrktarþjálfunar á bein barna

Mikilvægt er fyrir alla að vera með heilbrigð bein og þá sérstaklega stelpur (Kraemer og

Fleck, 2005) því beinþynning hrjáir miklu fleiri konur heldur en karla. Talið er að ein af

hverjum tveimur konum munu verða fyrir beinbrotum vegna beinþynningu eftir 50 ára aldur

en aðeins einn af hverjum átta körlum á sama aldri (Spirduso, Francis og MacRae, 2005).

Beinþynning myndast í bernsku einstaklings þar sem skortur verður á nægilegri steingervingu

í beinum barnanna. Vegna þessa hefur beinþynning verið kölluð barnasjúkdómur (Kraemer og

Fleck, 2005). Talið er að ekki sé aðeins hægt að koma í veg fyrir beinþynningu með því að

reyna draga úr beinmissi þegar komið er á fullorðins aldur heldur er einnig hægt, með

líkamlegri virkni og réttri næringu, að reyna að hámarka beinþéttnina á barns- og

unglingsaldri. Talið er að hægt sé að minnka líkurnar á beinbrotum um 20% til 30% með því

að auka beinþéttnina um aðeins tvö til þrjú prósent (Faigenbaum, 2001).

Hægt er þó að fyrirbyggja beinþynninguna með líkamlegri virkni. Rannsókn sem Morris,

Naughton, Gibbs, Carlson og Wark (1997) gerðu sýndi fram á að eftir 10 mánaða há ákefðar

þjálfun, þar sem styrktarþjálfun var hluti af þjálfuninni, hafði beinþéttni barnanna sem tóku

þátt í rannsókninni aukist meira heldur en hjá samanburðarhópnum. Einnig nefna Kraemer og

Fleck (2005) í bók sinni frá rannsókn sem gerð var á unglingum sem stunduðu ólympískar

lyftingar. Sú rannsókn sýndi fram á að þeir væru með meiri beinþéttni heldur en aðrir

unglingar sem ekki voru að stunda lyftingar.

Börn sem hafa ekki eðlilega beinþéttni fyrir sinn aldur eru frekar í hættu á að verða fyrir

meiðslum á beinagrindinni (Kraemer og Fleck, 2005). Með því að stunda styrktarþjálfun, sem

hentar aldri þeirra, og borða rétt geta börn hámarkað beinþéttni sína (Benjamin og Glow,

2003; Faigenbaum o.fl., 2009). Því getur verið gott fyrir börn, sérstaklega stelpur, að stunda

styrktarþjálfun og aðra líkamlega virkni. En talið er að styrktarþjálfun gæti verið sérstaklega

mikilvæg á milli 11 og 14 ára aldurs hjá stelpum og 13 og 15 ára hjá drengjum þar sem

steinefni beinanna ná hámarki á þeim aldri (Kraemer og Fleck, 2005).

Áður fyrr var talið að börn sem stunda styrktarþjálfun væru í hættu á að hætta að vaxa

(Faigenbaum, 2001). Sú mýta virðist hafa komið af rannsókn sem gerð var á japönskum
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börnum sem vanalega báru þunga hluti á öxlum sér og vöxtur þeirra stöðvaðist. Rannsóknin

gerði samt sem áður ekki grein fyrir öðrum þáttum sem geta haft áhrif á vöxt barna, eins og til

dæmis lélegri næringu japönsku barnanna, skorti á svefni og öðrum almennum heilsuþáttum

(Benjamin og Glow, 2003). Hafa ber þó í huga að engar rannsóknir hafa bent til þess að

styrktarþjálfun hafi haft neikvæð áhrif á beinvöxt barna (Malina, 2006). Þvert á móti þá getur

styrktarþjálfun barna stutt við hagstæðan vöxt barna þar sem hún getur verið áhrifarík örvun á

beinvöxt og -þroska (Kraemer og Fleck, 2005).

Hafa ber þó í huga að mikilvægt er að börn sem stunda styrktarþjálfun, eða einhverja aðra

líkamlega virkni, viðhaldi henni allt sitt líf. Eins og með styrktaraukninguna, þá getur aukin

beinþéttni barns gengið til baka þegar barn hættir alveg að stunda líkamlega virkni

(Faigenbaum o.fl., 2009).
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Þjálfun barna

Eins og komið hefur fram hér að ofan þá hefur styrktarþjálfun góð áhrif á líkamlegan vöxt og

þroska barna. Við hönnun á æfingaáætlun fyrir börn skal sjá til þess að áætlunin sé

einstaklingsmiðuð og viðeigandi fyrir þroska og vöxt hvers og eins. Þar sem börn styrkjast á

mismunandi hraða sem getur leitt til þess að börn á sama aldri séu á mismunandi styrktarstigi.

Þar af leiðandi er mikilvægt að koma í veg fyrir samanburð þeirra á milli, því aukin

meiðslahætta getur stafað af því að þau reyna að halda í við þau börn sem styrkjast hraðar en

þau sjálf (Faigenbaum og Westcott, 2009). Einnig er mikilvægt að þjálfarinn hrósi börnunum

þegar þau sýna framfarir og ná tilætluðum markmiðum (Kraemer og Fleck, 2005).

Styrktarþjálfunaráætlanir

Þegar verið er að setja upp æfingaáætlun fyrir börn þá ætti styrktarþjálfun að vera sett upp á

mjög svipaðan hátt og hjá fullorðnum (Wilmore o.fl., 2008). Hægt er að setja upp hinar ýmsu

styrktarþjálfunaráætlanir fyrir börn sem reynslan hefur sýnt að eru öruggar og áhrifaríkar.

Áætlanirnar þurfa að fylgja viðeigandi þjálfunarviðmiðum og sjá skal til þess að fullnægjandi

eftirlit sé til staðar. Á þennan hátt geta styrktarþjálfunaráætlanir barna orðið mikilvægur þáttur

í heilsueflingu almennings og verið hluti af forvarnarstarfi gegn meiðslum (Faigenbaum o.fl.,

2009).

Í upphafi skal útbúa áætlun sem börnin eiga auðvelt með og auka svo þyngdarstig

áætlunarinnar hægt og rólega þegar þau fara að venjast þjálfuninni eða þegar börnin fara að

þroskast. Með þroskanum þróa börnin með sér meira þol fyrir styrktarþjálfuninni en varast

skal þó að ofmeta ekki þroskann og ganga of langt. Varast skal að auka þyngdarstig

áætlunarinnar of geyst þar sem slíkt getur leitt til óánægju barnanna (Kraemer og Fleck,

2005). Faigenbaum og Westcott (2009) telja að þegar börn eru að byrja að stunda

styrktarþjálfun er betra að vanmeta getu þeirra í stað þess að ofmeta hana. Það er að betra er

að hafa æfinguna of létta í stað þess að hafa hana of erfiða til að koma meðal annars í veg

fyrir meiðsli. Tóku þeir dæmi þar sem börnum eru kenndar æfingar þar sem notast er við laus

lóð. Þá skal alltaf byrja á því að nota litlar þyngdir, kústskaft eða plaststangir (PVC pipe) til að

kenna þeim rétta tækni áður en áhöldin eru þyngd.

Til að koma í veg fyrir að börnin fái leið á styrktarþjálfuninni skal áætlunin ver fjölbreytt. Ef

um einhæfa áætlun er að ræða geta þau fengið fljótt leiða og hætt þjálfuninni. Hafa skal í huga

að hægt er að breyta áætluninni með margs konar hætti. Til að mynda er hægt að breyta magni
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og ákefð æfinganna, endurtekningu og settum þeirra, og svo þeirri mótstöðu sem notuð er. Ein

breyting eða fleiri þurfa að eiga sér stað með reglulegu millibili (Kraemer og Fleck, 2005).

Að lokum er mikilægt að nefna að ávallt skal notast við upphitun og niðurlag fyrir og eftir

hverja æfingu. Fyrir hverja æfingu skal hita líkamann upp í fimm til tíu mínútur með virkri

hreyfingu (dynamic warm-up activities) og ná sér svo niður eftir æfingarnar með rólegum

æfingum og teygjum (Faigenbaum o.fl., 2009). Upphitunin samanstendur af æfingum og

tækniæfingum (drill) sem undirbúa börnin fyrir styrktarþjálfunina. Hægt er að notast við

æfingar sem krefjast jafnvægis, samhæfingar, snerpu, krafts, liðleika og styrks en dæmi um

slíkt getur verið að láta þau sippa, fara í boðhlaup, virka leiki, leikfimiæfingar og

snerpuæfingar. (Faigenbaum og Westcott, 2009).

Fjöldi æfinga á viku

Faigenbaum o.fl. (2002) framkvæmdu rannsókn sem skoðaði styrktaraukningu barna eftir því

hvort æft var einu sinni í viku eða tvisvar. Báðir hóparnir framkvæmdu aðeins eitt sett af 12

æfingum þar sem endurtekningarnar voru frá 10 til 15. Niðurstöðurnar voru þær að börn sem

æfðu tvisvar í viku juku styrk sinn mun meira heldur en þau sem æfðu aðeins einu sinni í

viku. Rannsóknin gefur því til kynna að börn sem eru að byrja í styrktarþjálfun og

framkvæma aðeins eitt sett af æfingum skulu æfa að minnsta kosti tvisvar í viku. Hins vegar

er talið ráðlagt að börn æfi ekki oftar en þrisvar í viku og aldrei tvo daga í röð. Þegar þau er

aftur á móti komin með reynslu í lyftingum þá er unnt að fjölga æfingunum í fjórar á viku

(Faigenbaum o.fl., 2009). Fyrir þau börn sem eru að stunda aðrar íþróttir samhliða

styrktarþjálfuninni er talið nóg að þau mæti aðeins tvisvar í viku (Faigenbaum og Westcott,

2009). Rannsókn sem DeRenne, Hetzler, Buxton og Ho (1996) gerðu sýndi þó að ef börn

stunda styrktarþjálfun á undirbúningstímabilinu þá geta þau viðhaldið uppbyggðum styrk

sínum með því að stunda styrktarþjálfun einu sinni í viku, samhliða íþróttaiðkuninni. Kom í

ljós enginn munur var á þeim hóp sem æfði tvisvar í viku og þeim sem æfði einu sinni í viku í

framhaldi af 12 vikna undirbúningstímabil.

Fjöldi æfinga á hverri æfingu

Á hverri æfingu skal reyna að láta börnin taka um 8 til 12 æfingar (Faigenbaum og Westcott,

2009) þar sem tekið er á öllum helstu vöðvahópum líkamans og farið yfir helstu liðamótin

(Kraemer og Fleck, 2005). Sjá skal til þess að innifalið í þessum 8 til 12 æfingum séu kvið- og

mjóbaksvöðva æfingar (Faigenbaum og Westcott, 2009). Mikilvægt er að velja æfingar sem

henta líkamsstærð barnsins, þolstigi þess og tæknigetu. Einnig skulu æfingarnar stuðla að

vöðvajafnvægi yfir liði og milli vöðvahópa sem eru í andstöðu við hverja aðra (t.d. tvíhöfða
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og þríhöfða) (Faigenbaum o.fl., 2009). Í upphafi æfinganna skal byrja á æfingum fyrir stóru

vöðvahópana áður en farið er yfir í þá minni og jafnframt séu fjölliðaæfingarnar

framkvæmdar á undan þeim einliða (Faigenbaum o.fl., 2009; Faigeinbaum og Westcott,

2009).

Fjöldi setta

Fyrir börn sem eru að byrja að stunda styrktarþjálfun er nóg fyrir þau að taka aðeins eitt sett af

æfingunum til að ná fram styrktaraukningu fyrstu vikurnar, ef æfingarnar eru framkvæmdar af

mikilli ákefð (Faigenbaum og Westcott, 2009). Talið er að börn skuli taka eitt til þrjú sett af

hverri æfingu (Faigenbaum o.fl., 2009) en það fer þó eftir því hversu mikinn tíma börnin hafa,

hver markmið þeirra eru og hve mikla hreyfingu eða styrktaraukningu þau þurfa á að halda

(Benjamin og Glow, 2003). Faigenbaum o.fl. (2009) sýna hvernig hægt er að ákveða fjölda

settanna eftir því hversu lengi börnin eru búin að vera að æfa styrktarþjálfun. Barn sem væri

til dæmis búið að æfa í minna en tvo til þrjá mánuði gæti tekið eitt til tvö sett af hverri æfingu.

Settin gætu svo fara í tvö til þrjú ef það væri búið að æfa í 3 til 12 mánuði og svo þrjú eða

fleiri ef barn væri búið að æfa lengur en eitt ár. Þegar barnið er farið að framkvæma tvö til

þrjú sett af hverri æfingu getur það farið að þróa styrk sinn enn frekar, þá sérstaklega ef

aukningin verður stigvaxandi (Faigenbaum og Westcott, 2009).

Fjöldi endurtekninga

Mælt hefur verið með að börn taki um 6 til 15 endurtekningar af hverri æfingu (Faigenbaum

o.fl., 2009; Faigenbaum og Westcott, 2009). Faigenbaum og Westcott (2009) báru saman

styrktaraukningu tveggja hópa sem voru að æfa hjá þeim. Annar hópurinn framkvæmdi 13 til

15 endurtekningar og notaði léttar þyngdir en hinn hópurinn framkvæmdi sex til átta

endurtekningar með þungum þyngdum. Kom það í ljós að á fyrstu tveimur mánuðum

styrktarþjálfunarinnar þá bregðast börn betur við því að framkvæma fleiri endurtekningar með

léttum þyngdum. Á sama hátt og með fjölda setta þá hafa Faigenbaum o.fl. (2009) gefið upp

hvernig hægt er að hagræða fjölda endurtekninganna eftir því hversu lengi barnið er búið að

stunda styrktarþjálfun. Fyrstu tvo til þrjá mánuðina gæti barnið tekið 10 til 15 endurtekningar.

Eftir að barnið er búið að vera að æfa í 3 til 12 mánuði er hægt að minnka endurtekningarnar

niður í 8 til 12 og svo í sex til tíu eftir að barnið er búið að æfa í meira en eitt ár.

Þyngdir við æfingarnar

Við ákvörðun á því hvaða þyngdir barn skal notast við í æfingum er betra að ákveða fyrst

fjölda endurtekninga og síðan þyngdirnar út frá því. Það er gert með því að prófa sig áfram en

betra er að vanmeta getu þeirra fyrst og vinna sig upp frá því. Sjá skal til þess að þyngdirnar
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séu þannig að barnið nái að viðhalda réttri tækni í gegnum allar endurtekningarnar

(Faigenbaum og Westcott, 2009). Fyrstu þrjár til sex vikurnar af styrktarþjálfuninni eru

notaðar til að læra réttu tæknina og að þróa líkamann í að þola streituna sem fylgir þjálfuninni.

Á þessum tíma skal notast við litlar þyngdir svo að aðlögunin gangi sem best fyrir sig

(Kraemer og Fleck, 2005).

Hvíld milli æfinga og setta

Eins og nefnt er hér að ofan þá er ráðlagt að börn séu ekki að æfa tvo daga í röð og er talið að

hæfileg hvíld á milli æfingatíma barna séu um 48 til 72 klukkustundir, til þess að þau ná sér

að fullu (Faigenbaum o.fl., 2009). Einnig þurfa börn að fá rétta hvíld á milli setta og hverrar

æfingar. Til að viðhalda einbeitingu barnanna á meðan æfingin stendur yfir er talið að einnar

mínútu hvíld sé hæfileg. Þegar þau eru komin á unglingsaldur er síðan hægt að lengja hvíldina

í tvær mínútur. Þessi tími er samt sem ekki algildur og fylgjast þarf með börnunum þegar þau

eru að framkvæma æfingarnar. Ef frammistaða barnsins fer að dvína í æfingu þar sem það er

að framkvæma nokkur sett skal lengja hvíldina. Þau þurfa að vera með nógu langa hvíld á

milli æfinga og setta svo að þau geti framkvæmt hverja æfingu rétt (Faigenbaum og Westcott,

2009).

Framvinda æfinga

Sama hvernig tæki eða tól er verið að notast við styrktarþjálfun þarf að hafa í huga að notast

við rétta framvindu í mótstöðu æfinganna. Sjá skal til þess að ekki sé verið að notast við tæki

þar sem framvindan er of mikil úr þyngdinni sem barnið er að notast við og upp í næstu þyngd

fyrir ofan. Barnið þarf að geta aukið við þyngdina smátt og smátt en ekki stökkva beint í

þyngdir sem það ræður ekki við því það mun aðeins ýta undir að tæknin verði léleg og meiri

hættu á meiðslum (Kraemer og Fleck, 2005). Um 0,5 til 2 kg er talið hæfileg aukning miðað

við þyngdirnar sem börn eru yfirleitt að lyfta (Faigenbaum og Westcott, 2009). Sum tæki eru

jafnvel með upphafsþyngdir sem eru þyngri heldur en 1RM barnsins sem verið er að þjálfa og

það á einnig við um ólympísku stangirnar sem eru oftast í kringum 20 kg. Því þarf að finna

tæki, handlóð og stangir sem henta börnunum og að þau geta framkvæmt þær endurtekningar

sem gert er ráð fyrir (Kraemer og Fleck, 2005).

Þjálfun eftir aldri

Ekki ber fræðimönnum saman um aldursskiptingu hópanna. Kraemer og Fleck (2005) skipta

börnunum upp þannig að sjö ára og yngri eru saman og skipta svo aldurshópunum upp í átta

til tíu ára, 11 til 13 ára og 14 til 15 ára. Faigenbaum og Westcott (2009) byrja hins vegar við

sjö ára aldur og fara alveg upp í 18 ára þar sem þeir fara eftir bekkjaskiptingu grunnskólanna í
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Bandaríkjunum. Skiptingu þeirra er þannig háttað að sjö til tíu ára eru saman, 11 til 14 ára og

svo 15 til 18 ára. Þar sem fjallað eru um aldursbilið 5 til 15 ára í þessari ritgerð mun ekki vera

farið í elsta aldursbilið hjá Faigenbaum og Westcott.

7 ára og yngri

Eins og áður hefur verið nefnt þá hafa börn allt niður í fimm til sex ára sýnt fram á

styrktaraukningu þegar þau fóru að stunda styrktarþjálfun sem hæfði aldri þeirra (Faigenbaum

o.fl., 1999; Weltman o.fl., 1986). Á þessum aldri er farið í það að kynna börnunum fyrir

grundvallaræfingum styrktarþjálfunar. Einnig er farið í að þróa með þeim hugtakið

æfingartími sem og að kenna þeim tækni æfinganna. Æfingarnar munu miðast áfram frá

leikfimisæfingum þar sem notast verður aðeins við eigin líkamsþyngd ásamt

grundvallaræfingum þar sem notaðar eru engar eða litlar þyngdir. Þá er einnig kynnt fyrir

þeim æfingar með félaga.

Börn á þessum aldri eru ekki að framkvæma margar æfingar og því er magnið lítið (Kraemer

og Fleck, 2005). Æfingar þar sem notast er við eigin líkamsþyngdir eru áhrifaríkar þegar

kemur að styrktarþjálfun en hafa ber í huga að ekki eru öll börn með nægilega góðan styrk eða

í góðu líkamsformi til að framkvæma þess konar æfingar. Því er hægt að notast við

lyftingatæki, laus lóð eða þyngdarbolta til breyta æfingunni svo hún henti barninu betur. Til

að mynda væri hægt að láta barn sem er of þungt taka bekkpressu með lóðum í stað þess að

gera armbeygjur. Ástæða þess er að of þungt barn getur átt í erfiðleikum með að framkvæma

eina armbeygju en getur aftur á móti framkvæmt allt að 10 til 15 endurtekningar af

bekkpressu með réttri þyngd (Faigenbaum og Westcott, 2009).

7 til 10 ára

Þegar börn hafa náð sjö til tíu ára aldri skal auka við fjölda æfinganna og byrja að þyngja

þyngdirnar. Halda skal æfingunum auðveldum og halda áfram að æfa tæknina (Kraemer og

Fleck, 2005). Börn á þessum aldri bregðast betur við stuttum æfingatímum og að

framkvæmdar séu fleiri endurtekningar með meðalþyngdir fyrstu vikur þjálfunarinnar. Æfa

skal tvo til þrjá daga vikunnar þar sem framkvæmdar eru átta til tíu æfingar á hverri æfingu.

Þessar æfingar skulu ná yfir alla helstu vöðvahópa líkamans og notast skal bæði við fjölliða

æfingar og einliða. Hentugt er að notast við barnastærðir af lyftingatækjum og laus handlóð

þar sem þau eiga auðveldara með að halda utan um þau og eru því meðfærilegri fyrir svona

ung börn. Einnig geta þyngdarboltarnir verið hentugir fyrir þau til að framkvæma hinar ýmsu

æfingar (Faigenbaum og Westcott, 2009).
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11 til 14 ára

Halda skal áfram á þessu stigi að kenna alla grundvallar æfingatækni og leggja mikið upp úr

tækninni. Þá skal einnig halda áfram að auka þyngdirnar stighækkandi á æfingunum og auka

magn þeirra. Þá skal kynna fyrir þeim flóknari æfingar þar sem notast er við engar eða litlar

þyngdir. Á þessum aldri má svo fara að byrja að bæta við þáttum sem fara inn á sérhæfingu

íþróttanna (Kraemer og Fleck, 2005). Þó svo að ráðlagt sé fyrir þennan aldur að taka um 6 til

15 endurtekningar af hverri æfingu þá hafa þau sýnt fram á betri niðurstöðu með því að taka

10 til 15 endurtekningar fyrstu vikurnar. Börn á þessum aldri sýna fram á svipaða niðurstöður

hvort sem þau æfa tvisvar eða þrisvar í viku. Ráðlagt er að notast við 8 til 12 æfingar á hverri

æfingu en fer það eftir tegund æfinga hverju sinni. Á hverri æfingu skal sjá til þess að unnið

sé á öllum helstu vöðvahópum líkamans og skulu æfingarnar innihalda bæði fjölliða- og

einliðaæfingar. Byrja skal á því að leiða inn almennar æfingar með lausum handlóðum,

stöngum og þyngdarboltum því þær æfingar krefjast góðs jafnvægis svo að fleiri vöðvar verða

virkir við æfinguna. Notast skal þó við laus handlóð meira heldur en stangirnar í fjölliða

æfingunum en hægt er að byrja á að kenna réttu hreyfingarnar með kústskafti eða jafnvel

stöng með engum lóðum á. Áhrifaríkast er þó að notast við hin ýmsu tæki og tól fyrir

æfingarnar, eins og til dæmis að notast við laus lóð og stangir, lyftingatæki og þyngdarbolta.

Muna skal þó að byrja á einföldum æfingum og leiða þau svo inn í flóknari æfingar með

tímanum (Faigenbaum og Westcott, 2009).

14 til 15 ára

Á þessum aldri skal fara að leiða þau áfram að ítarlegri styrktarþjálfun og bæta við þáttum

sem fara inn á sérhæfingu íþrótta. Halda skal áfram að leggja áherslu á tækni æfinganna og

auka magn (Kraemer og Fleck, 2005). Ráðlagt er að þau séu að framkvæma um eitt til þrjú

sett af 6 til 15 endurtekningum af hverri æfingu, tvisvar til þrisvar í viku. Byrjendur geta hins

vegar byrjað að taka eitt sett af 10 til 15 endurtekningum fyrstu fjórar til átta vikurnar og miða

síðan áfram í að framkvæma þrjú sett af 8 til 12 endurtekningum. Hafa skal þó í huga að ekki

þarf að framkvæma allar æfingar með jafnmörgum settum. Til dæmis er hægt að taka tvö eða

fleiri sett þegar verið er að æfa stóru vöðvana en aðeins eitt sett þegar verið er að æfa litlu

vöðvana. Við 15 ára aldur er hægt að fara að kenna þeim að gera bekkpressu og hnébeygjur

með stöngum. Einnig er hægt að kenna þeim ólympískar lyftingar en nota skal kústskaft til að

byrja með eða stöng með engum lóðum (Faigenbaum og Westcott, 2009).
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Mat á styrktaraukningu

Algengasta prófunin á styrktaraukningu er að sjá hversu mikilli þyngd einstaklingur getur lyft

í viss margar endurtekningar. Til dæmis er einnar endurtektar hámark (1RM) sú þyngd sem

einstaklingur getur að hámarki lyft einu sinni og tíu endurtektar hámark (10RM) er sú þyngd

sem einstaklingur getur lyft að hámarki tíu sinnum (Faigenbaum og Westcott, 2009).

Áður fyrr var talið að ekki væri skynsamlegt að láta börn taka 1RM próf vegna þess að það

gæti haft neikvæð áhrif á líkamsbyggingu þeirra og aðrir töldu að það væri óviðeigandi fyrir

börnin (Faigenbaum, Milliken og Westcott, 2003). Faigenbaum o.fl. (2003) tóku 96 börn á

aldrinum 6 til rúmlega 12 ára og létu þau framkvæma 1RM próf. Prófað var á einni æfingu

fyrir efri líkama og á annari æfingu fyrir neðri líkama. Hægt var að velja um tvenns konar

æfingar hvort sem verið var að ræða efri eða neðri líkama. Fyrir efri líkamann var valið á milli

þess að taka standandi eða sitjandi brjóstpressu og fyrir neðri líkamann var valið milli þess að

taka fótapressu eða fótaréttu. Allar þessar æfingar voru framkvæmdar í lyftingatækjum sem

voru í barnastærð. Hlutfallið milli leiðbeinanda og barns meðan prófið stóð yfir var 1:1. Af

þessum 96 börnum kvartaði ekkert þeirra undan eymslum og engin meiðsli komu upp. Einnig

nefna Faigenbaum o.fl. (2009) í fræðigrein sinni að síðan hafa fjölmargar svipaðar rannsóknir

verið framkvæmdar þar sem börn notuðust við laus lóð. Allar þær rannsóknir fóru einnig fram

á öruggan hátt.

Til að taka 1RM próf skal barnið byrja á því að hita upp með virkum æfingum í um 5 mínútur.

Síðan skal það byrja að taka fimm endurtekningar af æfingunni sem verið er að prófa með um

50% af áætlaðri 1RM þyngdinni. Þá skal barnið hvíla í eina mínútu áður en það fer í næstu

lotu. Þar skal það taka þrjár endurtekningar þar sem búið er að hækka þyngdina upp í 70% af

áætlaðri 1RM þyngdinni. Barnið skal síðan hvíla í tvær mínútur áður en það fer að lyfta aftur.

Þá er komið að því að reyna við eina lyftu af áætlaðri 1RM. Ef barninu tekst að lyfta

þyngdinni oftar en einu sinni skal það hvíla sig í tvær mínútur og reyna aftur við þyngri

þyngd. Þetta gæti það þurft að gera þrisvar til fimm sinnum áður en rétta 1RM er fundin.

Þegar reynt er við þyngd og barnið nær ekki að lyfta henni í fullan hreyfiferil tvisvar sinnum,

þar sem hvílt er í tvær mínútur á milli, er talið að sú þyngd sé meiri heldur en 1RM og lyftan

misheppnuð (Faigenbaum og Westcott, 2009).

1RM prófið er talin vera góð leið til að meta vöðvastyrk barna sem og að mæla

styrktaraukningu þeirra þegar líður á styrktarþjálfunina (Faigenbaum og Westcott, 2009).

Hafa ber þó í huga að þetta próf er tímafrekt (Faigenbaum o.fl., 2003) og því þarf að taka sér

dágóðan tíma til þess að meta hvert barn fyrir sig.
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Lokaorð

Því hefur oft verið haldið fram að börn ættu ekki að stunda styrktarþjálfun fyrr en þau ná 16

ára aldri. Umræða sem undirrituð átti í aðdraganda ritgerðarinnar við fólk um ætluð skrif um

styrktarþjálfun barna einkenndist af undrun og komu þær athugasemdir fram að börn hætti að

vaxa við að stunda styrktarþjálfun. Enn þann dag í dag er greinilega sú  hugsun í gangi að

börn hafi ekki gott af því að lyfta þyngdum og að þau muni aðeins verða fyrir neikvæðum

áhrifum þess.

Af þeim rannsóknum sem raktar hafa verið að ofan er þó með öllu ljóst að börn sem stunda

styrktarþjálfun verða aðeins fyrir jákvæðum áhrifum þess.En þó aðeins ef að því er gætt að

viðeigandi viðmið varðandi aldur, þroska og eftirlit með börnunum sé til staðar. Þetta er þó

nokkuð stórt „ef“ sem settur er sem fyrirvari á þjálfun barnanna þar sem ef þess er ekki gætt

mun mikil hætta stafa af því að börn stundi styrktarþjálfun. Þegar farið er eftir viðeigandi

viðmiðunum varðandi aldur þeirra og börnin fá góðar leiðbeiningar og eftirlit þá getur

styrktarþjálfunin meðal annars leitt til meiri beinþéttni barnanna. Þau geta þar með hámarkað

beinþéttni sína og að öllum líkindum dregið úr beinþynningu þegar þau eldast. Eins getur

styrktarþjálfunin komið í veg fyrir meiðsli og jafnframt hjálpað þeim börnum sem stunda

aðrar íþróttir að mæta þeim kröfum sem íþróttirnar gera og minnka þannig líkurnar á

álagsmeiðslum. Hinsvegar er ljóst að styrktarþjálfun stækkar ekki vöðva barnanna fyrir

kynþroska heldur er aðeins um aukna taugavirkni að ræða. Stuðlar hún að betri stjórn á

hreyfingum sem veldur auknum styrk. Þar af leiðandi eru þær áhyggjur sem lúta að

vöðvastækkun barna vegna styrktarþjálfunar haldlausar.

Styrktarþjálfun getur, auk ofangreinds, verið kjörið tækifæri til að takast á við þann vanda

sem er að spretta upp um heim allan varðandi of feit börn. Börn sem eru of feit eiga í

erfiðleikum með til dæmis að hlaupa og hoppa og þar sem taka þátt í hefðbundnum

íþróttagreindum. Það er ekki barninu til yndisauka að taka þátt í ákveðnu athæfi ef

viðkomandi á litla möguleika á því að ná árangri eða framförum. Hins vegar hefur

styrktarþjálfun þann kost að þess börn þurfa almennt ekki að hoppa, hlaupa eða gera eitthvað í

langan tíma í einu. Hver æfing tekur að jafnaði stuttan tíma og svo fá þau næga hvíld. Þó að

ekki sé mælt með því að börnin bera sig saman við hvort annað þá er það óhjákvæmilegt að

þau taki eftir því hvaða þyngdir önnur börn eru að lyfta. Börn sem eru of feit eiga það til að

vera sterkari en önnur börn og í styrktarþjálfuninni geta þau því verið með yfirhöndina. Eru

þau þar með komin á vettvang þar sem geta náð góðum árangri og bætt frammistöðu sína til

muna. Styrktarþjálfun getur því verið leiðin til að kljást við offitu og fá börn til að hreyfa sig.
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Með þetta að leiðarljósi tel ég að styrktarþjálfun barna ætti að vera hluti af almennu hreysti

þeirra sem og hluti af íþróttaiðkuninni. Ef barn æfir íþróttir þá ætti það að stunda

styrktarþjálfun að minnsta kosti einu sinni til tvisvar í viku til að fyrirbyggja meiðsli og vera

líkamlega tilbúið að mæta þeim kröfum sem íþróttin gerir til barnsins. Þó ber að hafa í huga

þær varúðarreglur sem skýrt koma fram í ritgerð þessari. Í fyrsta lagi ber að byggja upp

æfingaáætlun með sérþarfir barnsins í huga og hafa hæfilega framvindu. Í öðru lagi ber að

hafa viðeigandi og jafnframt fullnægjandi eftirlit með börnunum öllum stundum og kenna

þeim rétta umgengni og reglur. Að lokum ber að minnast þess að um börn er að ræða og því

skal ávallt leitast við að ánægjan af æfingunum sé í fyrirrúmi og jákvæð uppbygging eigi sér

stað.
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