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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar var að öðlast skilning á styrktarþjálfun fyrir börn og 

unglinga. Áhersla var lögð á að skoða hvort styrktarþjálfun geti bætt frammistöðu 

og komið í veg fyrir meiðsli hjá börnum og unglingum sem iðka knattspyrnu. 

Eldri heimildir um styrktarþjálfun fyrir börn og unglinga voru á þann veg að 

styrktarþjálfun var álitin skaðleg vegna þess að líkami þeirra væri ekki búin að ná 

fram fullum þroska. Þar af leiðandi væri álag á líkama og þá aðallega bein ekki 

ákjósanlegt fyrir einstaklinga sem væru að þroskast og meiðslahætta því mikil. 

Rannsóknir hafa hinsvegar sýnt að styrktarþjálfun, sem inniheldur viðeigandi 

kennslu á tæknilegri framkvæmd æfinga og yfirumsjón frá hæfum leiðbeinendum 

eða þjálfurum sé skilvirk og örugg leið til að bæta frammistöðu, fyrirbyggja 

meiðsli og bæta heilsu almennt. Það sem kemur fram í ritgerðinni er hvernig sé 

best að haga styrktarþjálfun fyrir líkamlegan-og andlegan þroska barna og 

unglinga. Einnig hvaða æfingar sé hentugt að notast við og hversu mikið álag á að 

vera í þjálfuninni hvað varðar þyngdir, lotur og endurtekningar. Einnig er athugað 

hvaða áhrif styrktarþjálfun hefur á framkvæmd tæknilegra atriða í knattspyrnu og 

hvort hægt sé að innleiða styrktarþjálfun í knattspyrnþjálfun til að fyrirbyggja 

meiðsli hjá börnum og unglingum. 

  

Lykilorð; börn, unglingar, styrktarþjálfun, knattspyrna, meiðslahætta. 
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Formáli 

Ástæðan fyrir valinu á þessu tiltekna ritgerðarefni er sú að ég hef æft knattspyrnu 

frá unga aldri og tekið þátt í mörgum gerðum styrktarþjálfunar hjá mörgum 

þjálfurum. Það hefur vakið athygli mína síðustu ár er að þegar leikmenn koma upp 

í meistaraflokk úr yngri flokkunum og gangast undir styrktarþjálfun, er tæknileg 

framkvæmd æfinga hjá þeim oft ábótavant. Því vildi ég skoða hvenær væri hægt 

að hefja styrktarþjálfun fyrir börn og unglinga og hvaða áhrif þjálfunin hefði á 

frammistöðu og meiðsl í knattspyrnu. 

 Þessi 12 ECTS eininga ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í 

íþróttafræðum við Tækni- og verkfræðideild í Háskólanum í Reykjavík. Ég vil 

nota tækifærið og þakka Einari Einarssyni leiðbeinanda mínum fyrir aðstoðina við 

verkefnið. Einnig vill ég þakka Björgvin Ívari Guðbrandssyni fyrir yfirlestur. 
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Með aukinni þátttöku barna og unglinga í íþróttum er þörfin fyrir hámarks 

frammistöðu meiri (Myer og Wall, 2006). Styrktarþjálfun er ein aðferð sem 

þjálfarar og leiðbeinendur beita til að bæta frammistöðu hjá ungum 

íþróttamönnum (Faigenbaum, Milliken og Westcott, 2003) og hefur 

styrktarþjálfun verið skilgreind sem aðferð til að auka hæfni í að standast eða 

yfirvinna aflmótstöðu (Faigenbaum o.fl., 2009). Aflmótstaðan getur verið eigin 

líkamsþyngd, lóð, lyftingavélar og önnur tæki sem stuðla að aukinni hæfni hins 

þjálfaða (Council on Sports Medicine and Fitness, 2008). Skiptar skoðanir eru um 

hvort börn og unglingar ættu að stunda styrktarþjálfun vegna hættu á meiðslum. 

Sérstalega hefur sjónum verið beint að áhrifum styrktarþjálfunar á óþroskuð bein 

barna og unglinga. Styrktarþjálfun sem inniheldur viðeigandi kennslu á tæknilegri 

framkvæmd æfinga er í dag samþykkt sem örugg og skilvirk leið fyrir börn og 

unglinga (Myer og Wall, 2006). Styrktarþjálfun verður að vera vel skipulögð og 

endurtekningar og lotur verða að vera í réttum hlutföllum til að þjálfunin skili 

tilsettum árangri. Með endurtekningu er átt við fjölda þeirra skipta sem æfing er 

gerð í einni lotu áður en hvílt er (Faigenbaum, Wescott, Loud og Long, 1999). 

Lota er ákveðinn fjöldi endurtekninga á æfingu sem framkvæmdar eru í röð. Lotur 

eru skildar að með hæfilegri hvíld (Faigenbaum o.fl., 1999). Styrktarþjálfun hefur 

sýnt fram á bætingu í samhæfingu hreyfinga og grunnhreyfifærni hjá börnum og 

unglingum. Margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á styrktarþjálfun fyrir börn 

og unglinga sýna fram á að hún hefur jákvæð áhrif á heilsu og hæfni almennt  

(Faigenbaum o.fl., 1999). Það er engin fyrirfram ákveðin aldur sem segir til um að 

börn séu tilbúin að hefja styrktarþjálfun. Börn sem eru líkamlega og andlega 

tilbúin að stunda skipulagða íþróttaiðkun eru tilbúin í styrktarþjálfun. Það er 

algengast að það gerist um 7-8 ára aldur. Meta ætti hjá hverju barni fyrir sig hvort 

það sé líkamlega og andlega tilbúið í styrktarþjálfun (Young og Metzl, 2010). 

Börn sem búa yfir nægum andlegum þroska til að taka við og fylgja fyrirmælum 

ættu að vera tilbúin fyrir einhverja gerð af styrktarþjálfun (Myer og Wall, 2006). 

Möguleikarnir á að styrktarþjálfun auki frammistöðu í tilteknum íþróttum eru 

raunhæfir vegna þess að margar íþróttagreinar sem börn og unglingar taka þátt í 

krefjast mikils styrks og krafts af þeim (Faigenbaum o.fl., 2009) 



6 
 

Afhverju styrktarþjálfun? 

Ein af ástæðum þess að ungir íþróttamenn fara að leggja stund á styrktarþjálfun er 

að bæta frammistöðu í þeirri íþrótt sem þeir stunda. Hvort að styrktarþjálfunin 

leiði til bætingar í íþróttinni er efitt að segja til um því það getur verið efitt að 

segja hvaða þættir nákvæmlega ýta undir bætingu í frammistöðu. Einnig eru 

margar skilgreiningar á hvað bætt frammistaða er og eykur það á óvissuna um 

hvað skilaði henni. Rannsóknir hafa sýnt að styrktarþjálfun hefur jákvæð áhrif á 

frammistöðu í handbolta, sundi og knattspyrnu (Young og Metzl, 2010). Auk þess 

að mögulega bæta frammistöðu hefur styrktarþjálfun áhrif á styrk, fyrirbyggir 

meiðsli, flýtir endurhæfingu eftir meiðsli og eykur langtíma heilsu (Council on 

Sports Medicine and Fitness, 2008). 

 Í skýrslu frá National Strength and Conditioning Association (NSCA) er 

mælt með að börn og unglingar taki þátt í leik eða íþrótt sem krefst meðal til 

kröftugrar líkamlegrar virkni í minnst klukkutíma á dag. Þessi líkamlega virkni 

verður þó að vera vel skipulögð, vera viðeigandi og ánægjuleg fyrir aldurshópinn 

og alltaf verður að vera hæfur leiðbeinandi á staðnum sem hefur umsjón með 

æfingunum. Í skýrslunni kemur fram að líkamleg virkni hjá börnum og unglingum 

geti dregið úr áhættu við ýmsum kvillum í framtíðinni og rannsóknir hafa sýnt í 

auknum mæli að styrktarþjálfun getur haft jákvæð áhrif á líkamlega virkni 

(Faigenbaum o.fl., 2009). Skýrsla NSCA fjallar um styrktarþjálfun barna og 

unglinga og þar er aðallega tekið á fjórum þáttum. Fyrsti þátturinn fjallar um 

mögulegar hættur styrktarþjálfunar. Annar þátturinn fjallar um hvernig bæta má 

heilsu og líkamlega virkni ungmenna. Þriðji þátturinn beinir sjónum að hvernig 

æfingar og hvaða fjöldi æfinga er hentugur í styrktarþjálfun þessa aldurshóps. 

Fjórði þátturinn tekur á þróun áætlunnar sem er viðeigandi fyrir uppbyggingu 

þjálfunarinnar. Skýrslan sýnir fram á það með vísindalegum rökum að 

styrktarþjálfun fyrir börn og unglinga geti haft jákvæð áhrif á líkamlega 

frammistöðu, bætt samsetningu beina og vöðva í líkamanum og dregið úr 

meiðslahættu í íþróttum (Faigenbaum o.fl., 2009).  

Mikilvægt er að hafa í huga við þjálfun barna og unglinga að þau eru ekki 

smækkuð útgáfa af fullorðnum og að þau hafa sérstakar þarfir og getu. Því er 

mikilvægt fyrir þjálfara og leiðbeinendur sem vinna með ungmennum að vita 

hvernig börn og unglingar vaxa og þroskast (Thompson, 2000). 
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Þróun líkama hjá börnum og unglingum. 

Frá fæðingu til fullorðinsára er mikið að gerast í líkama barna og ganga þau í 

gegnum ýmiss vaxtarstig á þessum árum. Þar sem líkamlegur þroski hefur áhrif á 

frammistöðu er vert að fylgjast vel með honum í þjálfun og þekkja inn á helstu 

breytingar (Thompson, 2000). Breytingar á hæð og lögun líkamans gerast meðal 

annars vegna þess að mimunandi hlutar líkamans eru að vaxa á mismunandi 

tímum. Þessar breytingar á líkamshlutföllum geta haft mikil áhrif á starfsemi 

líkamanns og hvernig færni er framkvæmd. Vaxtarkippur er þegar börn taka út 

mikla og hraða breytingu á líkama sínum yfir stutt tímabil. Mikilvægasti 

vaxtarkippurinn er sá sem verður á kynþroskaskeiðinu. Þá eykst hæð og þyngd 

barna gríðarlega. Þessi vaxtarkippur kemur venjulega um 12 ára aldur hjá stúlkum 

og 14 ára aldur hjá strákum (Thompson, 2000). Fyrir þennan vaxtarkipp er enginn 

stórvægilegur munur á hæð og þyngd stúlkna og drengja. Þegar vaxtarkippir eiga 

sér stað hjá börnum og unglingum fer mestur hluti orkunnar í að vaxa og geta þau 

auðveldlega orðið þreytt og hefur það áhrif á ákefð og magn æfinga sem þau geta 

tekið þátt í. Ef börn hafa næga orku getur létt þjálfun haft örvandi áhrif á vöxt 

líkamanns því skal ekki hætta þjálfun á þessu skeiði en þjálfunin verður að taka 

mið af ástandinu (Thompson, 2000). Það sem gerist á þessum tíma er meðal 

annars að strákar verða axlarbreiðari og mjaðmir stúlkna breikka. Þessar 

breytingar hafa áhrif á hvernig stúlkur og strákar hreyfa sig. Breiðari mjaðmir hjá 

stúlkum hefur það í för með sér að læri snúa meira inn á við og breytir það 

hlaupastíl þeirra. Getur það reynst þeim erfitt og þar þarf þjálfari að koma inn og 

leiðbeina. Einnig verða breytingar við kynþroska og þá sérstaklega hjá stúlkum 

þar sem þær byrja að hafa tíðir. Þjálfari, sérstaklega karlkyns þjálfarar verða að 

vera meðvitaðir um þessar breytingar því þær geta haft áhrif á þátttöku stúlkna í 

þjálfuninni (Thompson, 2000). 

Líkamlegur og andlegur ávinningur styrktarþjálfunar. 

Dahab og McCambridge (2009) sýndu fram á að börn og unglingar geta aukið 

styrk sinn um 30-50% eftir aðeins 8-12 vikna áætlun með vel skipulögðu og rétt 

framkvæmdri æfingaráætlun. Vel menntaðir þjálfarar eða leiðbeinendur eru 

nauðsynlegir til að tryggja rétta tækni, þróun á æfingum og öryggi í 

styrktarþjálfun fyrir börn og unglinga. Niðurstöður þeirra sýndu að börn og 
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unglingar á öllum stigum íþróttaiðkunar geti bætt sig í styrk, líkamlegu hreysti og 

heilsu almennt. Bætt heilsa vegur meira en meiðslahætta sem fer minnkandi með 

betri tækjum og betri þjálfurum.  

Styrktarþjálfun sem er unnin á viðeigandi hátt og með umsjón þjálfara er 

áhrifarík í að fyrirbyggja meiðsli í íþróttum. Einnig hefur styrktarþjálfun jákvæð 

áhrif á bein barna og unglinga sem og likamssamsettningu (Faigenbaum, 2007).  

Styrktarþjálfun er notuð til að aðstoða börn og unglinga sem eru í yfirvigt. Hún 

hjálpar til við þyngdartap, styrkir og bætir sjálstraust. Til að halda þeim við 

verkefni æfingaáætluninnar er mikilvægt að skapa vingjarnlegt andrúmsloft og 

traust á æfingunum (Pescud, Pettigrew, McGuigan og Newton, 2010). 

Styrktarþjálfun hefur ekki eingöngu líkamleg áhrif á einstaklinga heldur einnig 

andlega. Börn og unglingar sem stunda styrktarþjálfun og er leiðbeint á viðeigandi 

hátt ná oftast fram einhverjum árangri. Að ná árangri, hver sem hann er og að vera 

ánægð/ur með frammistöðu sína hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust og líkamsvitund 

(Faigenbaum o.fl., 1999). 

Hverju þarf að huga að áður en byrjað er í styrktarþjálfun? 

Gott er að hafa ákveðin atriði í huga þegar á að skipuleggja styrktarþjálfun fyrir 

börn og unglinga. Áður en byrjað er í styrktarþjálfun er ágætt að framkvæma 

sjúkra- eða heilsuskoðun því það eru ekki allir sem hafa heilsu í að framkvæma 

æfingarnar og gæti því verið hætta á að styrktarþjálfunin skili ekki því sem hún 

ætti að gera (Council on Sports Medicine and Fitness, 2008). Þeir lykilþættir sem 

skipta máli þegar börn og unglingar teljast tilbúin að hefja styrktarþjálfun eru 

líkamlegur, félagslegur og hugrænn þroski. Það er engin lámarksaldur fyrir 

styrktarþjálfun hjá börnum og unglingum en einstaklingurinn verður þó að geta 

fylgt fyrirmælum, sýnt viðeigandi jafnvægi, stöðu- og hreyfiskyn (Dahab og 

McCambridge, 2009). Börn og unglingar sem ganga í gegnum styrktarþjálfun 

þurfa að vera meðvitaðir um inntöku á vökvum og næringu því það er mikilvægt 

fyrir vöðvana að hafa orku til að vinna úr. Það hjálpar einnig til við endurheimt og 

stuðlar að betri frammistöðu (Council on Sports Medicine and Fitness, 2008). 

Áður en börn og unglingar fara af stað í styrktarþjálfun er mikilvægt fyrir 

þjálfarann sem og foreldra eða forráðamann að fara yfir markmið og væntingar 

með styrktarþjálfuninni. Fræða þarf um stera og önnur ólögleg efni og mæla 
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stranglega gegn notkun á slíkum efnum (Dahab og McCambridge, 2009). Ef að 

barnið er heilsuhraust og almennt tilbúið í styrktarþjálfun er ekkert til fyrirstöðu 

en að hefja þjálfunina (Council on Sports Medicine and Fitness, 2008). 

Styrktarþjálfunin þarf að vera einstaklingsmiðuð og gerð í samræmi við aldur, 

þroska, markmið og væntingar (Dahab og McCambridge, 2009). Ef einhver 

meiðsli eða veikindi koma í kjölfar styrktarþjálfunar ætti að stöðva þjálfunina og 

meta ástandið áður en haldið er áfram. Viðunandi tækni í framkvæmd æfinga og 

strangt eftirlit með æfingunum af þjálfara er mikilvægt fyrir öryggi 

íþróttamansinns (Myer og Wall, 2006). 

 Á þroskaskeiði ungmenna eru ákveðin tímabil þar sem líkaminn er betur 

undirbúinn undir ákveðna þætti þjálfunnar. Taugakerfi barna á þessum árum er að 

þróast mikið og líkaminn að breytast. Þetta tvennt gerir börn sérstaklega vel 

undirbúinn fyrir sérhæfða þjálfun á ákveðnum tímum (Balyi og Hamilton, 2004). 

Sá tími sem börn eru sérstaklega meðtækileg fyrir sérhæfða þjálfun eru kallaðir 

tækifærisgluggar (Balyi og Hamilton, 2004; Thompson, 2000). Á aldrinum 6-13 

ára hjá stúlkum og 7-14 ára hjá strákum er mikilvægt að vinna með 

grundvallarhreyfifærni og leggja áherslu á lipurð, jafnvægi og samhæfingu 

(Thompson, 2000). Öll þjálfun skal vera gerð með jákvæðni og skemmtilegri 

upplifun barna í huga (Balyi og Hamilton, 2004). Tækifærisgluggi fyrir þróun á 

viðbrögðum í hreyfingu og vera snögg/ur að bregðast við breytingum kemur á 

tveimur tímabilum, 6-9 ára og 12-15 ára hjá stúlkum og 7-10 ára og 13-16 ára hjá 

strákum (Balyi og Hamilton, 2004; Thompson, 2000). Tími þar sem börn og 

unglingar eru mjög meðtækileg fyrir styrktarþjálfun er 12- 16 ára hjá stúlkum og 

14-18 ára hjá strákum (Thompson, 2000). Þessi tími tengist hormóna breytingum 

sem gerast við kynþroska. Tíminn skiptist reyndar í tvennt hjá stúlkum, fyrsti 

tíminn er rétt fyrir kynþroska og seinni tíminn er strax eftir kynþroska. Hjá 

strákum er kjörtími fyrir styrktarþjálfun 12 -18 mánuði eftir kynþroska þegar 

testerone hormón er í kjör hæð (Thompson, 2000). Það er hægt að stunda 

styrktarþjálfun fyrir þennan tíma en áhrif af styrktarþjálfun eru mest á þessum 

tíma hjá bæði stúlkum og strákum. Það sem testerone hormónið gerir auk þess að 

stuðla að þróun vöðva er að hafa áhrif á orkukerfi líkamanns. Það eykur fjölda 

rauðra blóðkorna sem hjálpa til við að flytja súrefni um líkamann. Það stuðlar 

einnig að betri virkni hvatbera sem hjálpar til við að nýta súrefni til orkulosunar. 

Báðir þessir þættir auka hæfni barna og unglinga í að vinna í loftháðri þjálfun og 
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helst í hendur við tíma styrktarþjálfuninnar. Tækifærisgluggi fyrir loftháða þjálfun 

er við 12-15 ára aldur hjá stúlkum og 13- 17 ára hjá strákum (Thompson, 2000). 

Með þekkingu á vexti og starfsemi líkama barna og unglinga sem og 

tækifærisgluggum fyrir þjálfunina er hægt að byrja að kenna tækni  

styrktarþjálfunar frá ungra aldri. Hægt er að byrja styrktarþjálfun með viðnámi 

þegar þroski er nægur og líkami tilbúinn (Bayli og Hamilton, 2004; Thompson, 

2000). 

Meiðslahætta. 

Skiptar skoðanir eru um hvort styrktarþjálfun fyrir börn og unglinga sé hentug eða 

óhentug. Því hefur jafnvel verið haldið fram að styrktarþjálfun geti verið hættuleg vegna 

þess að líkami barna og unglinga sé ekki fullþroskaður. Helstu áhyggjuefnin eru gjarnan 

að styrktarþjálfun hafi skaðleg áhrif á ófullþroskuð bein eða vöxt brjósks hjá börnum og 

unglingum (Faigenbaum, 2001). Nú hafa rannsóknir sýnt með sannfærandi niðurstöðum 

að styrktarþjálfun sé örugg og skili árangri í að bæta líkamlegt ástand barna og unglinga 

sem og að draga úr meiðslahættu (Faigenbaum, 2001; Heidt, Sweeterman, Carlonas, 

Traub og Tekulve, 2000). Auk þess að auka hreyfigetu og mögulega bætingu á 

frammistöðu í íþróttum hefur regluleg styrktarþjálfun jákvæð áhrif á ýmsa þætti 

varðandi heilsu barna og unglinga. Styrktarþjálfun getur styrkt bein, haft áhrif á 

þyngdarstjórnun, aukið andlega vellíðan og bætt hjarta og æðakerfið. Einnig styrkjast 

vöðvar líkamanns sem gerir börnum og unglingum auðveldar fyrir að framkvæma hluti í 

daglegu amstri með meiri orku. Sterkari vöðvar geta verið forvörn gegn meiðslum 

tengdum íþróttum (Faigenbaum, 2001). 

 Helstu ástæður meiðsla hjá börnum og unglingum í íþróttum. 

Það er að færast í aukana að börn og unglingar takist á við mikla þjálfun á ungum 

aldri og séu einnig að æfa fleiri en eina íþrótt á hverju tímabili. Þessar aðstæður 

geta ýtt undir þann möguleika að börn og unglingar meiðist í tengslum við 

íþróttaiðkunina. Þessi meiðsl geta verið áverkar sem gerist á æfingu eða í leik eða 

komið vegna langvarandi mikils álags (Adirim og Cheng, 2003).  

Það er líkamlegur og lífeðlisfræðilegur munur á börnum og unglingum 

sem gæti orsakað að börn og unglingar eru viðkvæm fyrir meiðslum. Börn  hafa 

stærra höfuð miðað við líkama sem getur ýtt undir höfuðmeiðsli. Börn og 
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unglingar eru mismunandi og getur stærð þeirra og líkamsbygging verið mjög 

misjöfn og því er efitt að finna öryggisbúnað sem passar þeim fullkomlega. 

(Adirim og Cheng, 2003).   

Beinagrind hjá börnum er aðallega úr brjóski, sem er mýkra en bein og 

beygist meira. Ferlið sem breytir brjóski í bein fer fram snemma á lífsleiðinni á 

sérstökum stöðum í beinunum. Þessir staðir ganga undir nafninu vaxtarlínur. 

Vaxtarlínur eru veikasti hluti beina, þær geta auðveldlega orðið fyrir skemmdum 

vegna skyndilegs afls eða endurtekið álags. Því skal gæta hóflegs álags á meðan 

líkaminn gengur undir mikin vöxt. Óhóflegt álag getur verið, of mikil hlaup, of 

margar endurtekningar í stökkum og köstum eða of miklar þyngdir í 

styrktarþjálfun (Thompson, 2000). 

Þroskastig getur haft áhrif á meiðslahættu því börn hafa ekki náð nægilega 

góðum tökum á hreyfifærni fyrr en á aldrinum 10 -12 ára og á kynþroskaskeiðinu 

er hnignun í samhæfingu og jafnvægi (Adirim og Cheng, 2003). Börn sem eru 

ekki kominn á kynþroskaskeið eru fræðilega í minni hættu við bráða meiðsli 

vegna þess að þau mynda minni hraða og hafa minni massa og styrk en börn sem 

eru eldri. Þó að börn myndi minni kraft eru bein þeirra mjúk og viðkvæm og sinar 

sterkar, það eykur líkurnar á beinbrotum sérstaklega við vaxtarlínur (Adirim og 

Cheng, 2003). Unglingar eftir kynþroska hinsvegar eru viðkvæmari fyrir bráða 

meiðslum en börn fyrir kynþroska vegna hormóna í blóðrásinni sem valda þróun í 

líkama þeirra sem felur í sér meiri massa og hraða sem skilar sér í meiri krafti. 

Þessi þróun í bland við hvatvísi og kæruleysi sem einkennir oft unglinga hefur í 

för með sér möguleika á aukinni meiðslahættu (Adirim og Cheng, 2003). Ýmsar 

leiðir eru farnar til að reyna að draga úr meiðslahættu hjá börnum og unglingum. 

Gott er að hafa sex atriði í huga til að draga úr meiðslahættu. Heilsufarsskoðun á 

undirbúningstímabili, sjúkrameðhöndlun á íþróttakeppnum, viðeigandi þjálfun, 

fullnægjandi vökvainntaka, viðeigandi dómgæsla og umgjörð í leik eða keppnum 

og að útbúnaður og aðstaða sé fullnægjandi. Þessi atriði og þekking á 

meiðslaáhættu hjá hverjum aldurshópi, hegðun þeirra og umhverfishættum getur 

hjálpað við að draga úr meiðslum tengdum íþróttum hjá börnum og unglingum 

(Adirim og Cheng, 2003). 

Ekstrand og Gillquist (1983) sýndu fram á að meiðsli í knattspyrnu gerast 

vegna samspils nokkra þátta. Fyrst má nefna þætti sem eru tengdir leikmönnum 

svo sem stífni í vöðvum, óstöðuleiki í liðum, líkamsástand, skipulag 
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endurhæfingar og fleira. Aðrir þættir eru tengdir útbúnaði leikmanna svo sem 

skóbúnaður og hlífðarfatnaður. Aðstæður skipta máli, það er að segja hvort spilað 

er á grasvelli, gervigrasvelli eða einhverju öðru. Reglur hafa sitt að segja, hvort 

spilað sé eftir settum reglum og hvernig þeim er framfylgt. Ef einum eða fleiri af 

þessum þáttum er stjórnað á jákvæðan hátt er möguleiki að draga úr meiðslahættu 

í knattspyrnu. Þeir sýndu að 80 % af öllum vövatognunum knattspyrnumanna 

verða á neðri útlimum og þar af eru 47% á vöðva aftan á læri (hamstrings). 

Helstu áhyggjuefnin varðandi meiðslahættu í styrktarþjálfun barna og 

unglinga. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um styrktarþjálfun fyrir börn og unglinga og 

eru bæði rannsóknir sem mæla með styrktarþjálfun og rannsóknir sem mæla gegn 

styrktarþjálfun. Helsti munurinn á niðurstöðum rannsókna er hvort styrktarþjálfun 

sé gagnleg eða skaðleg fyrir óþroskaða líkama barna og unglinga. Því hefur verið 

haldið fram að það sem börn og unglingar leggja á líkama sinn í íþróttunum 

sjálfum sé mun meira í umfangi og tímlengd heldur en það sem er lagt á þau í 

styrktarþjálfun (Faigenbaum og Myer, 2010). Það eru samt tilfelli þar sem börn og 

unglingar eru að meiðast í styrktarþjálfun. Í meirihluta þessara meiðsla er verið að 

vinna með ófullnægjandi tæknilega framkvæmd og án viðeigandi eftirlits 

(Faigenbaum, Milliken og Westcott, 2003). Þessir þættir ásamt vöntun á skýrum 

leiðbeiningum eru helstu ástæður fyrir meiðslum hjá börnum og unglingum sem 

eru í styrktarþjálfun (Faigenbaum og Myer, 2010). Eitt áhyggjuefni sem tengt 

hefur verið við styrktarþjálfun hjá börnum og unglingum er að þau hafa opnar 

vaxtarlínur og vilja sumir meina að það sé fræðilegur möguleiki á að ákveðin 

starfsemi eða hreyfing geti leitt til þess að vaxtarlínurnar lokist of snemma. Einnig 

er vaxandi brjósk viðkvæmt fyrir streitu og álagi sem getur haft áhrif á sum 

álagsmeiðsli (Adirim og Cheng, 2003).  Samkvæmt Faigenbaum og félögum er 

meiri hætta á meiðslum við vaxtarlínur þegar framkvæmdar eru stökk- og 

lendingaræfingar heldur en í vel skipulagðri styrktarþjálfun sem er unnin undir 

eftirliti. Rannsóknir hafa heldur ekki sýnt fram á meiri meiðsl á stoðkerfi líkamans 

í styrktarþjálfun en öðrum gerðum af íþróttum (Faigenbaum og Myer, 2010). 

Aukna meiðslahættu er oft hægt að rekja til óhentugra tækja og 

æfingaumhverfis. Börn og unglingar eru látin vinna með of miklar þyngdir, ekki 
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er nægileg áhersla og kennsla á tæknilega framkvæmd og skortur á hæfum 

fullorðnum leiðbeinendum eða þjálfurum (Dahab og McCambridge, 2009). 

Er styrktarþjálfun forvörn gegn meiðslum í knattspyrnu? 

Meiðslahætta við knattspyrnuiðkun er til staðar. Rannsóknir hafa sýnt að 

meiðslatíðni er svipuð hjá báðum kynjum. Algengustu meiðslin sem verða á 

einstaklingum sem iðka knattspyrnu eru áverkar á ökkla, hné og vöðvum í lærum 

(Tegnader, Olsen, Moholdt, Engebretsen og Bahr, 2008). Konur eru í meiri hættu 

gagnvart alvarlegri meiðslum en karlmenn, til að mynda eru áverkar á fremra 

krossbandi í hné þrisvar til fimm sinnum algengari hjá konum en körlum (Powell 

og Barber-Foss, 2000). Fjöldi meiðsla hjá börnum og unglingum tengdum 

íþróttum sýnir að það er þörf fyrir aðferðir sem fyrirbyggja meiðsl. Rannsóknir 

hafa sýnt að styrktarþjálfun getur verið hentug leið til að fyrirbyggja meiðsl í 

íþróttum en til að styrktarþjálfun virki sem fyrirbyggjandi aðferð þarf hún að vera 

skipulögð með það í huga (Myer og Wall, 2006). Því er hægt að segja að 

styrktarþjálfun geti verið forvörn gegn meiðslum tengdum íþróttum. 

Styrktarþjálfunin styrkir vöðva, liðbönd, sinar og bein og eykur vöðvajafnvægi í 

kringum liði (Faigenbaum, 2001). 

Ýmsar leiðir styrktarþjálfunar eru lofandi við að draga úr meiðslum. 

Jafnvægisæfingar sýna fram á minnkun meiðsla í neðri útlimum (Schiff, Caine og 

O´Halloran, 2009). Jafnvægisæfingar ættu að líkja eftir aðstæðum sem koma upp 

á knattspynuæfingum eða leikjum. Hægt er að notast við lítil trampólín, 

jafnvægisdisk og jafnvægisplanka ásamt knattspyrnuæfingum eins og að skalla 

knöttinn eða senda hann (Gioftsidou og Malliou, 2006). Aðrar jafnvægisæfingar 

sem eru auðveldar í framkvæmd eru til dæmis að standa á öðrum fæti með augun 

opin og þegar lengra er komið að hafa augun lokuð. Standa á gólfi á öðrum fæti 

og gera knattspyrnuæfingar eins og að skalla knöttinn og spyrna honum. Þó 

nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar og metnar ýmsar gerðir  jafnvægisæfinga 

fyrir knattspyrnumenn. Meirihluti rannsóknanna sýndi að með jafnvægisæfingum 

er hægt að draga úr meiðslum almennt, þó aðallega meiðslum í ökkla (Schiff o.fl., 

2009).  

Styrktarþjálfun minnkar meiðslahættu vegna vöðvamisræmis milli vöðva. 

Ef vöðvamisvægi er á milli vöðva framan á læri (e. quadriceps) og aftan á læri (e. 
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hamstrings) til dæmis eru auknar líkur á meiðslum á fremra krossbandi í hné sem 

og á vöðvum aftan á læri. Til að koma í veg fyrir meiðsli af þessu tagi er hægt að 

styrkja vöðva á aftanverðu lærinu og koma þar með jafnvægi á milli 

vöðvahópana. (Holcomb, Rubley, Heather og Guadagnoli, 2007). Áverkar á 

vöðvum aftan á læri eru algengir í knattspyrnu því íþróttin krefst endurtekinnar 

hröðunar og hraðaminnkunnar sem og hámarkshraða í sprettum. Ástæður meiðsla 

á aftanverðu læri geta verið að það sé ekki nægur styrkur í þeim vöðvum, 

vöðvamisvægi milli vöðva framan og aftan á lærum og fyrri meiðsl á vöðvum á 

aftanverðu læri (Sayers og Sayers, 2008).  

Ein æfing sem hefur verið notuð til að minnka meiðslahættu gengur undir 

nafninu Norræna æfingin fyrir vöðva aftan á læri (Nordic hamstring exercise) 

(Arnason, Andersen,  Holme, Engebretsen og Bahr, 2008). Æfingin krefst félaga 

sem aðstoðar við æfinguna eins og sjá má á mynd 1. Byrjunarstaðan er að sá sem 

á að framkvæma æfinguna byrjar sitjandi á hnjánum og hné eru í 90 gráðum, 

mjaðmir eru örlítið beygðar og efribúkur beinn. Sá sem aðstoðar við æfinguna 

tryggir að ökklar iðkandans séu við gólf út alla æfinguna. Iðkandinn lætur sig svo 

falla fram og hægir á fallinu eins og hann getur alla leið með því að nota vöðva á 

aftan verðum lærunum. Þegar efribúkur nálgast gólfið þarf iðkandinn að setja 

hendurnar fyrir sig og láta þær draga úr fallinu. Brjóstkassi er svo látinn snerta 

gólfið. Síðan eru hendur notaðar til að koma sér í upphafsstöðu. Þetta er mjög 

einföld æfing sem auðvelt er að koma inn í æfingaáætlunina hjá 

knattspyrnuiðkendum. Hægt er að framkvæma æfinguna á æfingavellinum án 

sértæks búnaðar. Það er mikilvægt þegar innleiða á æfinguna að fara rólega af stað 

með fáum endurtekningum og lotum (Arnason o.fl., 2008). 

 

  

Mynd 1. Nordic hamstring exercise (Arnason o.fl., 2008) 
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Önnur aðferð sem er notuð til að fyrirbyggja meiðsli er þekkt undir nafninu 11+ 

og er þróuð af hóp sérfræðinga á vegum FIFA og á mynd 2 má sjá uppbyggingu  

hennar. Aðferðin er notuð til að hita upp líkamann fyrir átök og tekur á því að 

bæta styrk, líkamsvitund og auka taugastjórnun hjá íþróttamanninum. 11+ 

aðferðin tekur á því að koma í veg fyrir algengustu meiðsl sem gerast í 

knattspyrnu (Soligard o.fl,. 2008). Í rannsókn Soligard og félaga (2008) var notast 

við 11+ aðferðina til að athuga hvort hún virkaði sem fyrirbyggjandi aðgerð við 

algengustu meiðslum í knattspyrnu. 11+ upphitunin er skipt í þrennt, fyrst er 8 

mínútna hlaupaæfingar, svo koma 10 mínútur af æfingum þar sem unnið er með 

styrk,  jafnvægi og viðbragð/stökk. Svo er endað á 2 mínútna hlaupaæfingum 

(Soligard o.fl., 2008). 
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Mynd 2. Æfingaáætlun 11+ (Oslo Sports Trauma research centre, e.d.). 
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Undirbúningur felst í því að sett er upp braut með sex til tíu pörum af keilum með 

fimm til sex metra millibili (Soligard o.fl., 2008) eins og má sjá á mynd 3. 

 

 

 

 

Mynd 3. Uppbygging vallar (FIFA Medical assessment and Research Centre, e.d.). 

 

Fyrstu hlaupaæfingarnar eru sex talsins. Í fyrstu æfingunni leggja leikmenn 

af stað tveir og tveir og hlaupa rólega alla brautina út að síðustu keilu, á leiðinni 

til baka er hægt að auka hraðann örlítið (Soligard o.fl., 2008). 

 Önnur æfingin er að ganga eða hlaupa rólega af stað og stöðva á hverri 

keilu og lyfta hné beint upp og snúa til hliðar, unnið með hægri og vinstri fót til 

skiptis (Soligard o.fl., 2008). 

Þriðja æfingin er eins og æfing tvö nema núna er hnénu lyft upp til hliðar 

og snúið beint fram (Soligard o.fl., 2008). 

Í fjórðu æfingunni leggja leikmennirnir af stað á sama tíma og þegar 

komið er á fyrstu keilunum eru tekin hliðarskref í átt að hinum leikmanninum. 

Leikmennirnir mætast svo í miðjuni og taka hliðarskrefi kringum hvorn annan og 

svo út að keilunni aftur. Svo er hlaupið rólega að næstu keilu og endurtekið. 

Mikilvægt að leikmenn séu að vinna hliðarskrefin á táberginu og beygi sig í 

hnjám og mjöðm til að hafa þyngdarpunkt neðarlega (Soligard o.fl., 2008). 

Fimmta æfing er þannig framkvæmd að hlaupið er að fyrstu keilum og 

þaðan tekin hliðarskref í átt að hinum leikmanninum, svo er stokkið upp og 

leikmennirnir búa til snertingu með öxlum á meðan þeir eru í loftinu. Við 
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lendingu er mikilvægt að hafa hné og mjöðm beygð og láta hné ekki svegjast inn á 

við. Síðan eru tekin hliðarskref aftur að keilu, hlaupið að næstu keilu og 

endurtekið út brautina (Soligard o.fl., 2008). 

Sjötta æfingin er að hlaupa að öðru keilupari, þaðan er svo hlaupið aftur á 

bak að fyrsta keiluparinu. Svo endurtekið, hlaupa tvær keilur fram á við og eina 

keilu aftur á bak. Mikilvægt að vera með mjöðm og hné örlítið beygð og taka stutt 

og hröð skref. Unnið er með tvær lotur af hverri æfingu (Soligard o.fl., 2008). 

Eftir sjöttu æfinguna er farið í æfingarnar sem taka á styrk, jafnvægi og 

viðbragði/stökkum. Þeim er í raun skipt í þrennt, eftir hversu langt 

íþróttamennirnir er komnir (Soligard o.fl., 2008). 

Fyrsta æfingin í styrktarhlutanum eða sjöunda æfingin í upphituninni er 

planki. Íþróttamaðurinn liggur með brjóstkassa að jörðinni, lyftir sér svo upp og 

lætur framhandleggi og táberg bera uppi líkamann. Olbogar eru beint undir 

öxlum, stöðunni haldið í 20 -30 sek og endurtekið þrisvar sinnum. Mikilvægt að 

hafa líkamann í beinni línu (Soligard o.fl., 2008).  

Áttunda æfingin er hliðarplanki, þar er legið á hliðinni og neðri fótleggur 

beygður í 90 gráður. Þungi líkamans er á neðri fótlegg og framhandlegg. Efri 

fótlegg er svo lyft upp þar til hann myndar beina línu við líkamann. Þeirri stöðu er 

svo haldið í 20 – 30 sek, síðan er hvílt og skipt um hlið. Teknar eru þrjár lotur á 

hverri hlið (Soligard o.fl., 2008). 

Í níundu æfingu vinna tveir og tveir leikmenn saman. Annar fer niður á 

hnén og hinn heldur um ökkla hans. Sá sem er á hnjánum lætur sig síga fram á við 

eins hægt og möguleiki er á. Þeir vöðvar sem stjórna hreyfingunni eru hamstring 

og gluteal vöðvar. Líkami er beinn frá öxlum að hnjám, þegar leikmaðurinn getur 

ekki lengur haldið stöðunni er fallið niður á jörð og armarnir taka fallið. Teknar 

eru 3-5 endurtekningar á leikmann (Soligard o.fl., 2008). 

Tíunda æfingin er jafnvægisæfing þar sem staðið er á öðrum fæti og sá 

sem framkvæmir æfinguna heldur á bolta beint fyrir framan sig. Mikilvægt að 

passa að hné beygist ekki inn á við. Stöðunni er haldið í 30 sek og tvær lotur 

teknar á hvorn fót (Soligard o.fl., 2008). 

Ellefta æfing er hnébeygja með eigin líkamsþyngd. Staðið er með 

axlarbreidd á milli fóta og armar látnir hvíla á mjöðm. Síðan er sigið rólega niður 

með því að beygja hné og mjöðm í 90 gráður. Þegar 90 gráðum er náð er farið 

upp, hraðar en á leiðinni niður. Þegar fótleggirnir eru orðnir beinir er farið upp á 
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tær. Þessi hreyfing er endurtekin í 30 sek og teknar tvær lotur (Soligard o.fl., 

2008). 

Tólfta æfingin er lóðrétt stökk, framkvæmt eins og í æfingu ellefu nema 

þegar hné eru komin niður í 90 gráður er haldið þar í tvær sekúndur og svo 

stokkið lóðrétt upp eins hátt og mögulegt er. Þetta er endurtekið í hálfa mínútu og 

teknar tvær lotur. Þessar æfingar, frá 7-12 eru hugsaðar fyrir byrjendur. Til eru tvö 

önnur stig sem eru hugsuð fyrir lengra komna. Þar er unnið með sömu æfingarnar 

en útfærsla önnur og endurtekningar fleiri (Soligard o.fl., 2008). 

Æfingar 13-15 eru svo hlaupaæfingar. Á þrettándu æfingu er hlaupið yfir 

völlinn á 75-80% af hámarkshraða. Teknar eru tvær lotur með stuttri hvíld á milli 

(Soligard o.fl., 2008). 

Í fjórtándu æfingu er hlaupið yfir völlinn með löngum skrefum þar sem 

hnjám er lyft vel upp. Fótur sem lendir á jörðinni á ekki að fara yfir miðlínu 

líkamans og varast að hné sveigist inn á við. Svo er hlaupið rólega til baka og 

endurtekið einu sinni til viðbótar (Soligard o.fl., 2008). 

Síðasta æfingin eða æfing fimmtán gengur út á að hlaupa rólega 4-5 skref 

áfram síðan er þungi líkamans settur á vinstri fótinn og stefnubreyting tekin til 

hægri og áfram. Hröðun er í stefnubreytingunni og tekur hún 5-7 skref, síðan er 

hægt á fyrir næstu stefnubreytingu sem er í hina áttina. Þetta er gert yfir allan 

völlinn og svo hlaupið rólega til baka (Soligard o.fl., 2008). 

Markmiðið með rannsókn Soligard og félaga var að meta hvort að 11+ 

upphitunin hefði jákvæð áhrif á meiðslahættu á neðri útlimum hjá stúlkum sem 

stunduðu knattspyrnu. 125 lið í Noregi með stúlkum á aldrinum 14-16 ára tóku 

þátt í rannsókninni, það eru um 2500 leikmenn. Til að vera gjaldgeng í 

rannsóknina þurftu liðin að æfa lágmark tvisvar sinnum í viku og spila einn leik. 

Liðunum var handahófskennt raðað í tvo hópa, annar hópurinn var tilraunahópur 

og hinn viðmiðunarhópur. Liðunum í tilraunahópnum var tilkynnt að hópurinn 

fengi upphitunaraðferð sem gæti dregið úr meiðslum og bætt frammistöðu. 

Liðunum í viðmiðunarhópnum var tilkynnt að ef aðferðin myndi virka fengju liðin 

sömu meðferð og liðin í tilraunahópnum næsta tímabil. Fyrir liðin í 

tilraunahópnum var 11+ aðferðin innleidd á undirbúningstímabilinu og fylgt eftir 

út allt keppnistímabilið sem hluti af hverri æfingu. Hlaupaæfingarnar  úr 11+ voru 

einnig notaðar sem hluti af upphitun fyrir keppnisleiki. Liðin í viðmiðunarhópnum 

hituðu upp og æfðu eins og þau gerðu venjulega (Soligard o.fl., 2008). 
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Innleiðingin fór þannig fram að þjálfarar og fyrirliðar allra liðana í 

tilraunahópnum voru boðaðir á námskeið þar sem 11+ aðferðin var kynnt. 

Þjálfarar fengu svo fræðsluefni um aðferðina með sér heim og hver leikmaður 

fékk bækling með útskýringum á æfingunum. Þjálfarar skiluðu svo vikulegri 

skýrslu um æfingar og leiki, þar komu fram upplýsingar um meiðsli og þátttöku 

leikmanna á æfingum og leikjum sem og aðrar upplýsingar sem viðkomu 

þjálfuninni. Allir leikmenn sem meiddust voru metnir með stöðluðum 

spurningalista um meiðsli (Soligard o.fl., 2008). Helstu niðurstöður voru 

ótvíræðar. Meiðsli minnkuðu almennt hjá hópnum sem notaðist við 11+ aðferðina 

um 32% og alvarleg meiðsli um 45%. Meiðsli vegna álags minnkuðu um 53%.  

Þetta sýnir að fyrirbyggjandi aðgerðir við meiðslum sé vel framkvæmanlegar og 

ættu að vera hluti af hverri þjálfun. 11+ upphitunaraðferðin getur vel verið útfærð 

fyrir bæði kyn og breiðara aldursbil, þó að rannsóknin hafi verið gerð á stúlkum á 

aldrinum 14-16 ára (Soligard o.fl., 2008). 

Önnur rannsókn var gerð á stúlkum á aldrinum 12-17 ára sem æfðu 

knattspyrnu í Svíþjóð. Rannsakað var hvort hægt væri að draga úr meiðslum á 

fremra krossbandi (e. anterior cruciate ligament) hjá stúlkunum með því að 

innleiða sérstaka upphitunaraðferð. Innleiðingin stóð yfir frá 1. apríl til 31. 

október 2009 (Waldén, Atroshi, Magnusson, Wagner og Hägglund, 2012). 

Stúlkunum var skipt í tvo hópa, tilraunahóp (n=2479) og viðmiðunarhóp 

(n=2085). Þjálfurum í tilraunahópnum var sagt að framkvæma upphitunina á 

tveimur æfingum í viku út tímabilið en þjálfurum í viðmiðunarhópunum að æfa 

eins vant var. Áður en upphitunin var sett af stað hjá stúlkunum fengu þjálfarar og 

einn leikmaður í tilraunahópnum viðeigandi kennslu á framkvæmd æfinganna 

(Waldén o.fl., 2012). Upphitunin samanstóð af æfingum sem lögðu áherslu á 

stjórnun hnéliðs og stöðuleika líkamans. Sex æfingar voru framkvæmdar: 

hnébeygja á öðrum fæti (e. one legged knee squat),  mjaðmalyfta (e. pelvic lift), 

hnébeygja á báðum fótum (e. two legged knee squat), planka (e. the bench), 

frammstig (e. the lunge) og stökk/lendinga æfingar (e. jump/landing). Hlaupið var 

á lágu álagi í fimm mínútur á undan æfingunum sem tóku svo 15 mínútur (Waldén 

o.fl., 2012). Niðurstöður úr rannsókninni sýndu að með upphitun sem felur í sér 

tauga og vöðva stjórnum dróg úr meiðslum á fremra krossbandi hjá stúlkum í 

tilraunahópnum um 64%. Auk þess kom fram að æfingarnar virkuðu 



21 
 

fyrirbyggjandi  gegn öðrum hnémeiðslum hjá leikmönnum sem gerðu upphitunina 

að minnsta kosti einu sinni í viku (Waldén o.fl., 2012). 

Framkvæmd styrktarþjálfunar. 

Mikilvægt er að leiðbeinendur, íþróttakennarar, þjálfarar og fleiri sem eru með 

börn og unglinga í styrktarþjálfun kenni frá upphafi rétta tækni við útfærslu 

æfinga (Myer og Wall, 2006). Þegar iðkandi er að útfæra æfingu er mikilvægt að 

gefa honum stöðug fyrirmæli og upplýsingar um hvernig framkvæmdin á 

æfingunni er. Það hjálpar til við að finna rétta líkamsbeitingu og tækni við 

framkvæmd æfinganna og koma í veg fyrir ranga líkamsbeitingu sem getur haft 

meiðslahættu í för með sér (Myer og Wall, 2006). Sjónrænar upplýsingar geta 

hjálpað til við að sjá hvernig framkvæma skal æfingu. Hægt er að notast við 

sýnikennslu frá þjálfara eða myndbandsupptökur. Munnlegar og sjónrænar 

leiðbeiningar geta hjálpað ungum íþróttamönnum við að ná fram sem bestri 

tæknilegri framkvæmd við æfingar (Myer og Wall, 2006). Ef styrktarþjálfun er 

framkvæmd með hæfum leiðbeinanda eru meiri líkur á að þjálfunin sé skilvirkari 

og öruggari fyrir unga íþróttamenn. Hæfur leiðbeinandi hefur áhrif á tæknileg 

atriði við framkvæmd æfingana sem skilar sér í aukningu á styrk og minnkar líkur 

á slysum (Myer og Wall, 2006). Misjafnt er hvar íþróttamenn eru staddir og hvert 

þeir vilja stefna, en fyrir íþróttamann sem er að byrja í styrktarþjálfun er best að 

byrja rólega og leggja áherslu á að vinna í tæknilegri útfærslu. Það er ekki ein 

sérstök aðferð sem talin er best fyrir unga íþróttamenn að notast við þegar þeir 

hefja styrktarþjálfun en æfingar í viðeigandi hönnuðum tækjum og æfingar með 

eigin líkamsþyngd eru samt sem áður hentugar æfingar þegar umsjón gæti verið 

takmörkuð vegna fjölda iðkenda. Einnig hjálpa þessar æfingar íþróttamanninum 

að öðlast sjálfstraust og vinna í að þróa hreyfiferlin sem notuð eru í styrktarþjálfun 

áður en farið er í æfingar sem krefjast meiri ákefðar og krafts. (Myer og Wall, 

2006). Áður en farið er af stað með sjálfa styrktarþjálfunina er mikilvægt að huga 

að nokkrum þáttum. Fyrst skal huga að upphitun og að undirbúa líkamann fyrir 

átök. Síðan er að velja hentugar æfingar sem á að nota og huga að í hvaða röð þær 

eiga að koma. Hversu margar lotur og endurtekningar verður að ákveða sem og  

hversu mikla þyngd á að vinna með. Hvild milli lota og æfinga verður að vera 

viðeigandi sem og tíðni æfinga. Eftir æfinguna skal vera niðurlag til að róa 

líkamann eftir átökin (Faigenbaum, 2007). 
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Hvernig er best að hita líkamann upp fyrir átök? 

Það skal hefja hvern styrktarþjálfunartíma með 5-10 mínútna upphitun. Oftast 

hefur verið notast við lága til meðal ákefð í loftháðum æfingum í upphitun sem er 

svo fylgt eftir með stöðuteygjum á viðeigandi vöðvum. Á síðari tímum hefur 

aukist áhugi á upphitun sem felur í sér hreyfingar eins og stökk, hlaup og 

viðbragðs/sprengikrafts æfingar. Hvaða æfingar sem verða fyrir valinu þá er rétt 

að hafa í huga að mikilvægast er að einstaklingarnir sem eru að undirgangast 

styrktarþjálfunina séu líkamlega vel undirbúnir (Faigenbaum, 2007).   

Hvaða æfingar er hægt að velja? 

Þegar hefja á styrktarþjálfun þarf að velja hvernig æfingar á að framkvæma. Hægt 

er að notast við ýmsar útfærslur svo sem laus lóð, lyftingatæki, eigin 

líkamsþyngd, teygjur, medicine bolta og fleira (Faigenbaum, 2007). Það eru ótal 

möguleikar við æfingar og því er mikilvægt að velja æfingar sem eru viðeigandi 

fyrir líkamsstærð, líkamsástand og reynslu af styrktarþjálfun barna og unglinga 

(Faigenbaum o.fl., 2009).  

Æfingar með eigin líkamsþyngd eru tiltölulega öruggar æfingar, þægilegar 

við kennslu á viðeigandi tækni, þarfnast ekki sértæks búnaðar og eykur stöðuleika 

aðliggjandi vöðva. Hinsvegar er nokkuð erfitt að breyta viðnámi og stigvaxandi 

álagi æfinganna (Faigenbaum, 2007). 

Æfingar í lyftingavélum er örugg aðferð að því gefnu að lyftingavélarnar 

séu hannaðar með börn og unglinga í huga. Þar er auðvelt að auka viðnám og 

stigvaxandi álag og þær gefa tækifæri á að einangra vöðva eða vöðvahópa í 

æfingunni. Lyftingavélar eru mjög dýrar og henta ekki öllum líkamsbyggingum. 

Stýrðar hreyfingarnar í vélunum auka ekki stöðuleika aðliggjandi vöðva né hafa 

áhrif á kvið og bakvöðva (Faigenbaum, 2007). 

Æfingar með laus lóð hafa það framyfir æfingar í lyftingavélum að 

hreyfingin er ekki stýrð og auðveldar það að gera hreyfinguna í fullu hreyfiferli. 

Það eykur einnig stöðuleika aðliggjandi vöðva. Laus lóð auka líka fjölbreytni í 

æfingum og líkjast hreyfingum tengdum íþróttum. Hins vegar geta æfingar með 

lausum lóðum verið varhugaverðar, sérstaklega fyrir börn og unglinga, vegna 

hættu á of mikilli þyngd og rangri framkvæmd á æfingunni (Faigenbaum, 2007). 

Miklu máli skiptir, hvaða æfingagerð sem er valin, að yfirumsjón frá þjálfara eða 
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hæfum leiðbeinanda sé ávallt til staðar (Faigenbaum o.fl., 2009; Faigenbaum, 

2007; Myer og Wall, 2006).  

Hversu margar lotur og endurtekningar er hentugt að taka á hverri 

æfingu? 

 Mikilvægt er að fara ekki of geyst af stað. Styrktarþjálfunin skal innihalda 10-15 

mínútna upphitun og niðurlag í hverjum æfinga tíma. Hún ætti að standa yfir í að 

lágmarki átta vikur og vinna ætti með 2-3 lotur með 8-12 endurtekningum, 2-3 

sinnum í viku (Council on Sports Medicine and Fitness, 2008; Myer og Wall, 

2006). Á hverjum æfingartíma er mælt með að gera 6-8 æfingar sem taka á helstu 

vöðvahópum sem eru brjóstvöðvar, axlir, efra bak, armar, fætur, kviður og neðra 

bak. Mikilvægt er að mynda jafnvægi milli réttivöðva (extensors) og beygjuvöðva 

(flexors) sem og jafnvægi milli efri búks og neðri búks (Dahab og McCambridge, 

2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn geta aukið vöðvastyrk og vöðvaþol með því 

að stunda reglulega styrktarþjálfun. Faigenbaum og félagar (1999) báru saman 

niðurstöður úr styrktarþjálfun þar sem notast var við fáar endurtekningar og mikla 

þyngd annars vegar og síðan margar endurtekningar með minni þyngd.  Börnin 

sem tóku þátt í tilrauninni voru 11 stúlkur og 32 drengir á aldrinum 5,2 til 11,8 

ára. Rannsóknin var gerð á átta vikum og var styrktarþjálfun tvisar í viku. 

Börnunum var skipt í þrjá hópa, fyrsti hópurinn framkvæmdi eina lotu með 6-8 

endurtekningum með mikilli þyngd(n = 15) annar hópurinn framkvæmdi eina lotu 

með 13-15 endurtekningum með lítilli þyngd(n=16). Allar æfingarnar voru 

framkvæmdar á lyftingarvélum í barnastærð. Þriðji hópurinn sem var 

samanburðarhópur (n=12) stundaði enga styrktarþjálfun. Hámarksþyngd og 

vöðvaþol voru mæld fyrir áætlunina í fótaréttu og bekkpressu. Niðurstöður úr 

rannsókninni sýndu að hámarksþyngd í fótaréttu jókst til muna hjá báðum 

hópunum sem stunduðu styrktarþjálfunina miðað við samanburðarhópinn.  

Fótarétta 

Hjá hópnum með mikla þyngd og fáar endurtekningar var aukningin úr 18,4 kg 

+/- 7,0 kg sem var mælt í upphafi rannsóknar í 24,1kg +/- 7,6 kg eftir 8 vikna 

styrktarþjálfun. Hópurinn með margar endurtekningar og minni þyngd bætti sig úr 

19,3 kg +/- 9,0 kg í upphafi, yfir í 27.2 kg +/- 10,9 kg eftir 8 vikur. 
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Samanburðarhópurinn fór úr 14,7 kg +/- 6,7 kg yfir í 16,7 kg +/- 6,9 kg eftir 8 

vikur (Faigenbaum o.fl., 1999). 

Bekkpressa 

Í bekkpressuprófinu voru niðurstöður þannig að hópurinn með fáar 

endurtekningar tók í upphafi 24,5 kg +/- 5,9 kg og eftir 8 vikur 25,8 kg +/- 6,4 kg 

en hópurinn með margar endurtekningar tók í upphafi 25,7 kg +/- 9,1 kg og eftir 8 

vikur 29.9 kg +/- 9,7 kg. Samanburðarhópurinn fór úr 21,2 kg +/- 5,1  yfir í 22,1 

kg +/- 5,3 kg eftir 8 vikur (Faigenbaum o.fl., 1999).  

Vöðvaþolspróf 

Niðurstöður úr vöðvaþolsprófunum voru að fjölgun í lyftum í fótaréttu hjá 

hópnum sem gerði margar endurtekningar með lítilli þyngd var mun meiri en hjá 

hópnum sem var með færri endurtekningar en meiri þyngd. Munurinn var 13,1 +/- 

6,2 lyftur hjá hópnum með fleiri endurtekningar en 8.7 +/- 2,9 hjá hópnum með 

færri endurtekningar og meiri þyngd (Faigenbaum o.fl., 1999). Í bekkpressu var 

lyfturnar 5,2 +/- 3,6 hjá hópnum með fleiri endurtekningar en 3,1 +/- 2,5 hjá 

hópnum með fáar endurtekningar (Faigenbaum o.fl., 1999). Niðurstöður úr þessari 

rannsókn styðja að með styrktarþjálfun er hægt að auka vöðvastyrk og vöðvaþol 

hjá börnum, einnig sýnir rannsóknin að hentugra er að láta börn vinna með margar 

endurtekningar með þægilegri þyngd heldur en fáar endurtekningar með mikilli 

þyngd (Faigenbaum o.fl., 1999). 

Hvaða þyngdir skal nota í styrktarþjálfuninni? 

Þegar barn eða unglingur er að læra nýja æfingu er best að notast við eigin 

líkamsþyngd sem setur þá einbeitinguna á líkamsbeitingu og tæknilega 

framkvæmd. Til að þróa bætingu í styrk og liðleika er mælt með að æfingin sé 

gerð í fullu hreyfiferli (Council on Sports Medicine and Fitness, 2008). Þegar 

íþróttamaðurinn getur framkvæmt 8-12 endurtekningar með eigin líkamsþyngd og 

tæknin við framkvæmdina helst sem næst fullkomin allar endurtekningarnar er 

hægt að hugsa um að bæta við þyngdum (Myer og Wall, 2006). Þyngd getur verið 

aukin um 5-10 % þegar barnið eða unglingurinn getur framkvæmt 15 

endurtekningar nokkuð auðveldlega. Ef að einstaklingnum mistekst að 

framkvæma 10 endurtekningar eða sýnir ekki nægilega góða tæknilega 
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framkvæmd er þyngdin of mikil og skal þess vegna vera minnkuð. Mikilvægt að 

fara ekki fram úr sér með að bæta þyngdum við æfingarnar (Dahab og 

McCambridge, 2009). 

Hámarksþyngdarprófanir 

Til að finna út þær þyngdir sem hentugt er að lyfta er oft notast við prósentu af 

hámarkslyftu (1RM). Hinsvegar hafa verið settar fram spurningar hvort börn og 

unglingar ættu að vera að taka hámarksprófanir í styrktarþjálfun (Faigenbaum ofl., 

2003). Rannsókn gerð af Faigenbaum og félögum (2003) var gerð til að sýna fram 

á öryggi og skilvirkni af hámarksstyrkprófunum hjá heilbrigðum börnum. Í 

rannsókninni voru 32 stúlkur og 64 drengir sem tóku þátt, aldurinn var á milli 6,2 

til 12,3 ára (9,3 +/- 1,6 í meðalaldur). Allir þátttakendur voru skoðaðir sérstaklega 

með tilliti til meiðsla eða veikinda sem gætu versnað á meðan rannsóknin færi 

fram. Fyrir þátttakendum og foreldrum þeirra var útskýrt vel og vandlega hvers 

rannsóknin krefðist af þátttakendum. Þátttakendur undirgengust svo kennslu á 

tæknilegri framkvæmd þeirra æfinga sem átti að prófa. Undir ströngu eftirliti vel 

menntaðra umsjónamanna tóku svo þátttakendur hámarkslyftu í efri hluta líkama 

og hámarkslyftu í neðri hluta líkama. Í efri hluta líkama var standandi eða sitjandi 

armrétta, í neðri hluta var fótapressa eða fótarétta. Allar prófanir fóru fram í 

tækjum sem hönnuð voru með börn í huga. Hámarkslyfta var ákvörðuð þegar sem 

mestri þyngd var lyft í gegnum fullt hreyfiferli. Áður en þátttakendur reyndu við 

hámarkslyftuna gerðu þeir 6 endurtekningar með tiltölulega léttri þyngd, síðan 3 

endurtekningar með aðeins meiri þyngd. Síðan var reynt við að finna 

hámarkslyftuna. Engin meiðsli urðu við rannsóknina og voru lyfturnar vel 

þolanlegar hjá þátttakendum. Þær niðurstöður sem fengust úr rannsókninni voru 

þær að heilsuhraust börn geta örugglega framkvæmt hámarkslyftuprófanir í 

styrktarþjálfun, með þeim skilyrðum að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar. 

Þrátt fyrir þessar niðurstöður er The American Academy of Pediatrics ekki 

fylgjandi því að láta börn og unglinga framkvæma hámarksþyngdarprófanir. Þeir 

mæla ekki með hámarksþyngdarprófunum fyrr en þroski beinagrindar er orðinn 

nægur. Þyngdir sem hentugt er að láta börn og unglinga lyfta ætti því að finna 

með tæknilegri framkvæmd æfinga og fjölda endurtekninga (Dahab og 

McCambridge, 2009). Fyrir æfingu sem ekki hefur verið gerð áður af einstakling 

ætti þyngdin að vera það lítil að viðkomandi geti lyft henni 20 sinnum að lágmarki 
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án þess að tapa réttri tæknilegri útfærslu. Þegar tæknileg útfærsla er orðin góð er 

hægt að setja þyngd sem einstaklingurinn getur lyft 13-15 sinnum í hverri lotu 

(Dahab og McCambridge, 2009). Þegar auka á við álag verður að vara sig á að 

gera ekki of mikið í einu. Hægt er að auka álag á nokkra máta: auka þyngd, auka 

lotur eða auka endurtekningar. Mikilvægt að auka einungis einn af þessum þáttum 

í einu og ekki auka álagið meira en 10% á milli vikna (Dahab og McCambridge, 

2009). 

Hversu mikil hvíld skal vera á milli æfinga, lota og endurtekninga? 

Mikilvægt er að huga að hvíld fyrir börn og unglinga sem eru í styrktarþjálfun. 

Þar sem þau eru að vaxa og þroskast ásamt því að vera í styrktarþjálfun er 

nauðsynlegt að fylgjast vel með því sem er að gerast á æfingunni og einnig því 

sem gerist milli æfinga. Þjálfunarálag á milli styrktaræfinga hefur mikil áhrif á 

hvernig næsta styrktaræfing er framkvæmd (Faigenbaum, 2007). Hvíld á milli lota 

og endurtekninga er einnig mikilvæg til að hámarka árangur. Ef unnið er með 

æfingu í þrjár lotur með tíu endurtekningum í hverri lotu skal hvíla í 60-120 

sekúndur á eftir hverjar tíu endurtekningar. Þegar þessar þrjár lotur eru búnar skal 

hvíla í 60-180 sekúndur áður en farið er í nýja æfingu. Hvíld milli daga sem 

styrktaræfingar fara fram skulu vera 48-72 klukkustundir og ekki skal framkvæma 

styrktaræfingu tvo daga samfleytt til að leyfa líkamanum að jafna sig á milli 

æfinga (Dahab og McCambridge, 2009). 

Faigenbaum og félagar (2002) gerðu rannsókn sem byggði á 

styrktarþjálfun sem var framkvæmd einu sinni í viku eða tvisvar sinnum í viku hjá 

34 strákum og 21  stúlku á aldrinum 7,1 - 12,3 ára. Hópunum var skipt upp þannig 

að 22 börn æfðu einu sinni í viku (n=22) og 20 börn tvisvar sinnum á viku(n=20). 

Svo var hópur með 13 börnum notaður sem viðmiðunarhópur til að meta 

líkamsbreytingar hjá jafnöldrum hinna tveggja hópana. Rannsókning tók 8 vikur 

og hver æfing samanstóð af einni lotu af 10-15 endurtekningum á 12 æfingum 

framkvæmdum á lyftingavélum í barnastærð. Fyrir hverja æfingu var 10 mínútum 

varið í upphitun sem var gerð með lágri til meðal ákefð á loftháðum æfingum og 

teygjum á þeim vöðvahópum sem viðkomu á æfingunni. Einnig var farið í 

tæknilega framkvæmd æfinganna í hverri upphitun og mikið lagt upp úr að 

framkvæmd við styrktaræfingarnar væri viðunandi. Gerðar voru tvær æfingar með 

eigin líkamsþyngd og tíu æfngar í lyftingavélum. Æfingarnar með eigin 
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líkamsþyngd voru kviðkreppur og bakfettur. Æfingarnar í vélunum voru 

fótapressa, fótarétta, fótabeygja, sitjandi bekkpressa, brjóstvöðvaæfing (e. chest 

crossover), niðurtog, sitjandi róður, axlapressa, tvíhöfðabeygja og þríhöfðarétta. 

Hvílt var í 2 mínútur á milli æfinga og ef einstaklingur gat auðveldlega 

framkvæmt 15 endurtekningar var þyngd aukin um 5-10% á næstu æfingu og 

endurtekningum fækkað um 5. Fyrir styrktarþjálfunina var mældur 

hámarksstyrkur í bekkpressu, fótapessu og gripstyrk. Hreyfifærni í neðribúk var 

mæld með langstökki og lóðréttustökki og liðleiki í neðrabaki og vöðvum á 

aftanverðum lærum var mældur hjá öllum þátttakendum. Aðeins þeir þátttakendur 

sem æfðu tvisvar sinnum í viku bættu sig verulega í bekkpressu miðað við 

viðmiðunarhópinn. Hópurinn sem æfði tvisvar sinnum bætti sig um 11,5 % og 

viðmiðunarhópurinn um 4,4%. Þátttakendur sem æfðu einu sinni og tvisvar 

sinnum í viku bættu sig báðir verulega í fótapressu miðað við viðmiðunarhópinn. 

Hópurinn sem æfði einu sinni bætti sig um 14,2% og hópurinn sem æfði tvisvar 

um 24,7%, viðmiðunarhópurinn bætti sig um 2,4%. Niðurstöður fyrir aðra þætti 

sýndu ekki verulegan mun. Ekki varð veruleg bæting eða hnignun í liðleika í 

neðrabaki eða vöðvum á aftanverðum lærum eftir styrktarþjálfunina og ekki var 

verulegur munur í hreyfifærni né gripstyrk. Þessar niðurstöður styrkja þá 

hugmynd að hægt sé að auka vöðvastyrk hjá börnum og unglingum og það sé í 

lagi að æfa tvisvar sinnum í viku. 

Hvernig skal haga niðurlagi eftir æfingu? 

Það skal taka 5-10 mínútur eftir hverja æfingu í að róa líkamann niður eftir átök. 

Gott getur verið að taka almennar stöðu- og hreyfiteygjur til að slaka á og auka 

liðleika. Þessi tími getur einnig verið nýttur til að ræða við einstaklingana um 

hvað var gert á æfingunni og hvers vegna. Gott er að fara aftur yfir framkvæmd 

tæknilegra atriða því einstaklingarnir eru nýbúnir að framkvæma þau á æfingunni 

og eru þau því fersk í minninu (Faigenbaum, 2007). 

Hefur styrktarþjálfun áhrif á getu við að framkvæma tæknileg 

atriði í knattspyrnu? 

Ungir knattspyrnumenn hafa flestir mismunandi líkamsbyggingu en líkami þeirra 

virkar á nákvæmlega sama hátt (Thompson, 2000). Á þeim árum sem ungir 
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knattspyrnuiðkenndur eru að hefja æfingar ganga í garð miklar breytingar á 

líkama og líkamsvexti þeirra og verður að taka tillit til þessara breytinga í 

þjálfuninni. Til að geta leikið knattspyrnu þurfa leikmenn að búa yfir og geta 

tileinkað sér sérstaka hæfileika. Þessir hæfileikar eru oft nefndir tækni. Tækni sem 

þarf í knattspyrnu er mjög viðamikið hugtak. Að leikmaður búi yfir góðri tækni 

þýðir að leikmaðurinn hafi getu til að framkvæma sendingar, tekið á móti 

knettinum og fleira (Janus, 1995). Skipulögð knattspyrnuiðkun, hvort það er í 

æfingum eða í keppni, krefst mikills krafts, hraða og snerpu til að framkvæma 

hreyfingar eins og að skalla knöttinn, spyrna knettinum, spretta og rekja knöttinn 

(Wong, Chamari og Wisloff, 2010).  

Christou og félagar athuguðu hvernig styrktarþjálfun hefur áhrif á 

líkamlega hæfileika hjá 12–15 ára strákum sem æfðu knattspyrnu. Rannsóknin var 

gerð þannig að 18 drengjum sem æfðu saman var skipt í tvo jafna hópa, þar sem 

annar hópurinn æfði eingöngu knattspyrnu en hinn hópurinn tók styrktarþjálfun 

með knattspyrnuæfingunum. Einnig var settur saman hópur með  8 einstaklingum 

á svipuðum aldri og notaður sem viðmiðunarhópur. Viðmiðunarhópurinn fór ekki 

eftir neinni skipulagðri æfingaáætlun og var tilgangur hans að meta venjulega 

líkamlega breytingu hjá drengjum á þessum aldri. Báðir hóparnir sem æfðu 

knattspyrnu héldu áfram að æfa fimm sinnum í viku með áherslu á tæknilega 

færni og leikskilning. Styrktaræfingum var bætt við hjá styrktarþjálfunar hópnum, 

tvisvar í viku í sextán vikur. Þær styrktaræfingar sem voru gerðar á æfingunum 

voru tíu talsins, unnið var með 2-3 lotur og 8- 5 endurtekningar með þyngdum 

sem voru 55-80% af hámarkslyftingagetu (1RM) einstaklingana. Gerðar voru 

mælingar bæði á styrk og tæknilegri getu fyrir og eftir þessar sextán vikur. Einnig 

voru gerðar mælingar þegar tímabilið var hálfnað. Niðurstöður sýndu að tæknileg 

geta leikmanna var svipuð eftir sextán vikur hjá  báðum hópum sem æfðu 

knattspyrnu. Einnig sýndu niðurstöður að styrkur og hraði jókst mun meira hjá 

hópnum sem var í styrktarþjálfuninni en hjá hinum tveimur. Styrktaræfingarnar 

juku því styrk og hraða en höfðum ekki neikvæð áhrif á tæknilega getu (Christou 

o.fl., 2006).  

Þó að styrktarþjálfun virðist hafa jákvæð áhrif á knattspyrnumenn hafa 

ekki öll lið tækifæri til að innleiða styrktarþjálfun inn í ársskipulagið. Hinsvegar 

þegar litið er til þeirra kraftmiklu hreyfinga sem koma fram í knattspyrnuleik er 
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nauðsynlegt fyrir leikmenn að vera líkamlega undirbúnir fyrir þessar hreyfingar 

(Wong o.fl., 2010).  

Í rannsókn Fernandez-Gonzalo og félaga (2010) var gerður samanburður á 

tæknilegri hæfni og lífeðlisfræðilegum eiginleikum hjá ungum knattspyrnumönnum sem 

enn höfðu ekki náð kynþroska. Markmið rannsóknar var að kynna betur þá þætti sem 

ýta undir árangur í knattspyrnu hjá ungum drengjum og lýsa hvernig þessir þættir 

þróast. Tæknileg hæfni í leik, hámarks jafnhraða vöðvasamdráttur, styrkur í neðri 

útlimum, stökk kraftur og úthaldsbreytur voru athugaðar hjá þrjátíu ungum 

knattspyrnumönnum sem allir höfðu sömu reynslu í knattspyrnuþjálfun. Þátttakendum 

var skipt í tvo hópa, 15 í hverjum hóp. Í yngri hópnum (YG) var meðalaldur 9,4 +/- 0,3 

ár og í eldri hópnum (OG) var meðalaldurinn 11,8 +/- 0,2 ára. Fylgni á milli tæknilegra 

og lífeðlisfræðilegra breyta var einnig lýst. Marktækur munur milli hópa var metin út 

frá p < 0,05. Munur var á milli YG og OG á lífeðlisfræðilegum þáttum, hámarksstyrk í 

neðri búk, hámarkssúrefnisupptöku, framkvæmd í stökkprófum og styrk almennt. Á 

meðal tækniatriða sem mæld voru, til dæmis móttaka knattar, framkvæmdar innanfótar- 

og utanfótar sendingar sýndu niðurstöður að aðeins var marktækur munur á milli hópa í 

að skalla bolta. Munurinn á hópunum kom hinsvegar greinilega í ljós þegar horft var til 

lífeðlisfræðilegu þáttanna. Allir þættirnir sem skoðaðir voru jukust til muna á þessu 

tímabili. Niðurstöður sem þessar ýta undir það hversu mikilvæg sértæk þjálfun á þessum 

aldri er fyrir frammistöðu seinna meir.  

Til að meta sértæka þjálfun gerðu Faigenbaum og félagar (2007) rannsókn á 12-

15 ára strákum sem framkvæmdu annað hvort styrktarþjálfun í bland við 

sprengikraftsþjálfun (n=15) eða eingöngu styrktarþjálfun (n=14). Sama styrktarþjálfunin 

var fyrir báða hópana og æfðu báðir hóparnir í 90 mínútur, tvisvar í viku í sex vikur 

undir miklu eftirliti í stýrðu umhverfi. Kraftur, hröðun, hámarkshraði og snerpa voru 

metin með langstökki, lóðréttu stökki, sitjandi medicine bolta kasti, 9,1 metra 

spretthlaupi og viðbragðshlaupi á milli keilna. Allir þátttakendur mættu á allar æfingar 

og engin meiðsli komu upp. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að þeir strákar sem 

gengu undir styrktarþjálfun í bland við sprengikraftsþjálfun bættu sig meira í öllum 

atriðum sem skoðuð voru, en mesti munirinn var í langstökki, medicine bolta kasti og 

snerpu/viðbragðs hlaupum. Þessar niðurstöður sýna það að möguleiki er fyrir blandaða 

styrktarþjálfun til að auka frammistöðu í æfingum sem krefjast hámarks krafts hjá 

ungum íþróttamönnum. 
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Þessar þrjár rannsóknir (Fernandez-Gonzalo o.fl., 2010; Faigenbaum o.fl., 2007; 

Christou o.fl., 2006) sýna að með styrktarþjálfun er hægt að bæta líkamlegan styrk og 

hraða án þess að tapa öðrum mikilvægum þáttum eins og tæknilegri framkvæmd. Með 

það í huga eru miklar líkur á að frammistaða á knattspyrnuvellinum verði betri ef 

einstaklingarnir gangast undir styrktarþjálfun. 
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Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að athuga hvort styrktarþjálfun gæti bætt frammistöðu 

barna og unglinga í íþróttum og ef svo væri hvernig væri best að haga 

styrktarþjálfuninni. Þær rannsóknir sem skoðaðar voru styrkja þá hugmynd að 

styrktarþjálfun geti haft góð áhrif á börn og unglinga sem stunda íþróttir. 

Rannsóknir þessar sýndu fram á það að styrktarþjálfun gerir börn og unglinga 

sterkari auk þess að vinna í því að fyrirbyggja meiðsli, flýta endurhæfingu eftir að 

meiðsl eiga sér stað og auka almenna langtíma heilsu.  

 Styrktarþjálfun verður þó að vera tekin föstum skorðum frá upphafi og 

fagmannlega unnin. Það sem vegur mest í styrktarþjálfunarferlinu er tæknileg 

útfærsla á æfingum. Taka þarf góðan tíma í að kenna börnum og unglingum þá 

grunntækni sem notuð er. Varast ber að setja of mikið þyngdar álag á þátttakendur 

fyrr en tæknileg framkvæmd er orðin nægilega góð. Bent var á rannsókn sem 

sýndi að hentugra er að láta börn vinna með margar endurtekningar með þægilega 

þyngdir heldur en fáar endurtekningar með miklum þyngdum. Nauðsynlegt er að 

hafa hæfa leiðbeinendur eða þjálfara sem sjá um að allt við styrktarþjálfunina fari 

rétt fram. Bæði við tæknilega framkvæmd, upphitun og niðurlag, hegðun og 

öryggisatriði í styrktarþjálfun.  

 Ég hef oft á mínum ferli sem knattspyrnumaður tekið eftir að strákar sem 

koma inn í meistarflokk upp úr yngri flokka starfinu sem virðast hafa litla sem 

enga reynslu af styrktarþjálfun. Þeir beita sér því vitlaust við æfingar og auka 

meiðslahættu til muna. Erfitt hefur reynst fyrir þjálfara að hægja á þeim og taka 

tíma í grunnatriði við tæknilega framkvæmd æfinga. Betra hefði verið ef þeir 

hefðu fengið viðeigandi kennslu fyrr á ferlinum. Það hefði líka getað skilað sér í 

betri líkamsstöðu og mögulega betri knattspyrnumönnum. Því oft er aðaláhersla 

lögð á tækni og leikskilning í yngri flokka starfsemi í knattspyrnu sem er gott en 

eins og rannsókn Christou og félaga (2006) sýndi. Þá hafði styrktarþjálfun ekki 

neikvæð áhrif á tæknilega framkvæmd og leikskilning heldur bætti bara við í styrk 

og hraða hjá knattspyrnumönnum.  

 Því er það niðurstaða ritgerðarinnar að styrktarþjálfun fyrir börn og 

ungling sem stunda knattspyrnu sé góð viðbót í þjálfunina. Þjálfunin verður þó að 

vera framkvæmd af fagmennsku og gerð á viðeigandi hátt með börn og unglinga í 

huga. 
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