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Ágrip  

Í ritgerðinni verður fjallað um þjálfun ungmenna með Downs heilkenni í líkamsræktarsal. 

Markmiðið er að komast að því hvers konar þjálfun hentar einstaklingum með Downs 

heilkenni best þegar kemur að þjálfun í sal og hvernig einkaþjálfun hjá þessum hópi gæti 

farið fram. Lifnaðarháttur manna hefur breyst og hefur heilsufarsvandamálum hjá börnum 

og unglingum fjölgað undanfarin ár. Með þessum breytingum eykst hættan á sjúkdómum 

eins og offitu, þunglyndi og kvíða. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi líkamsþjálfunar og 

heilbrigðs lífsstíls sem forvörn gegn slíkum sjúkdómum og mikilvægi þess fyrir aukin 

lífsgæði. Fjallað verður um heilbrigði þar sem skoðað verður meðal annars heilbrigði 

íslenskra ungmenna og heilbrigði fólks með Downs heilkenni. Einnig verður fjallað um 

þjálfun þar sem tekið verður saman hvað hentar best fyrir ungmenni með Downs heilkenni. 

Skoðað verður hvernig hægt er að hátta þjálfuninni og fjallað verður sérstaklega um 

styrkleika-, liðleika- og þolþjálfun. 



4 

Efnisyfirlit 

Ágrip ............................................................................................................................ 3 

Myndaskrá ................................................................................................................... 5 

Formáli ......................................................................................................................... 7 

1 Inngangur .............................................................................................................. 8 

2 Hvað er Downs heilkenni ........................................................................................ 9 

3 Heilbrigði ............................................................................................................. 10 

3.1 Hvað er heilbrigði? ................................................................................................... 10 

3.2 Heilbrigði íslenskra ungmenna ................................................................................. 10 

3.3 Heilbrigði fólks með Downs heilkenni ...................................................................... 11 

3.3.1 Líkamlegt heilbrigði ........................................................................................... 11 

3.3.2 Andlegt heilbrigði .............................................................................................. 12 

3.3.3 Félagslegt heilbrigði ........................................................................................... 12 

4 Þjálfun ................................................................................................................. 14 

4.1 Mikilvægi líkamsþjálfunar......................................................................................... 14 

4.2 Mikilvægi líkamsþjálfunar hjá fólki með Downs heilkenni ....................................... 14 

4.3 Þjálfun ungmenna með Downs heilkenni ................................................................. 15 

4.3.1 Hvernig skal þjálfuninni háttað ......................................................................... 15 

4.3.2 Þolþjálfun ........................................................................................................... 15 

4.3.3 Styrktarþjálfun ................................................................................................... 16 

4.3.4 Liðleikaþjálfun ................................................................................................... 18 

4.4 Nálgun einstaklingsins .............................................................................................. 18 

4.4.1 Skráning á árangri .............................................................................................. 18 

4.4.2 Kennsluhættir .................................................................................................... 18 

4.4.3 Myndræn framsetning ...................................................................................... 19 

5 Samantekt ........................................................................................................... 22 

6 Lokaorð ................................................................................................................ 23 

Heimildaskrá .............................................................................................................. 24 



5 

Myndaskrá 

Mynd 1. Trello í upphafi æfingu. ......................................................................... 20 

Mynd 2. Fyrstu æfingu lokið. ............................................................................... 20 



6 

 



7 

Formáli 

Þetta verkefni er 5 eininga BS-ritgerð í Íþrótta- og heilsufræði við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. 

Ég byrjaði 7 ára gamall að æfa íþróttir og hef haldið áfram síðan þá. Fyrst byrjaði ég að 

æfa íþróttir vegna þess að mér þótti það skemmtilegt en með árunum varð þetta að meiri 

keppni. Á þessum árum sem ég hef verið í kringum íþróttir, fyrst í knattspyrnu en núna í 

körfuknattleik, hef ég lært um mikilvægi líkamsþjálfunar til að bæta frammistöðu í 

íþróttum. Með tímanum hefur áhuginn á þjálfun aukist og með meiri menntun á því sviði 

hef ég lært meira um mikilvægi hennar. Líkamsþjálfun er ekki einungis nothæf til að bæta 

frammistöðu íþróttamanna heldur er hún nauðsynleg fyrir heilbrigðan lífsstíl og betri 

lífsgæði. 

Móðir mín útskrifaðist úr Þroskaþjálfaskóla Íslands árið 1994 og hefur síðan starfað 

með fötluðum. Ég hef því mikið verið í kringum fatlað fólk alla mína ævi en á 

framhaldsskólaárunum fékk ég tækifæri til að vinna með nokkrum nemendum á starfsbraut 

með Downs heilkenni. Bæði var það skemmtilegt og áhugavert og hef ég síðan haft áhuga 

á að vinna með þannig hóp. Á þeim tíma sem ég hef verið í kringum fólk með Downs 

heilkenni hef ég tekið eftir að líkamsástand flestra þeirra er ekki heilbrigt en margir hverjir 

eru of feitir á meðan aðrir hafa til dæmis sérstakt göngulag. Með þetta í huga ákvað ég að 

kynna mér þessi mál betur. 

Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Vöku Rögnvaldsdóttur og vil ég þakka henni fyrir 

góðan stuðning og leiðsögn. Einnig vil ég þakka móður minni fyrir hjálp hennar við smíði 

þessara ritgerðar og kærustu minni fyrir þolinmæði á meðan skrifunum stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Heilsa er mikilvæg fyrir alla. Það að lifa heilbrigðum lífsstíl eykur lífsgæði, hjálpar okkur að 

viðhalda sjálfstæði og að sinna daglegum athöfnum. Líkamsþjálfun er nauðsynlegur þáttur 

í að lifa heilbrigðum lífsstíl og hafa rannsóknir sýnt fram á jákvæða þætti hennar. Gott 

heilbrigði byggist á að njóta vellíðunar andlega, líkamlega og félagslega. Þessir þrír þættir 

haldast hönd í hönd en sá sem er með heilbrigðan líkama er líklegri til að hafa betri 

sjálfsmynd og er því líklegri til að vilja umgangast annað fólk í stað þess að einangra sig. 

Fólk með Downs heilkenni eiga sama rétt á tækifærum til að lifa heilbrigðum lífsstíl og 

þeir sem ekki hafa litningargallann. Með bættum lífsstíl gætu þau fengið fleiri tækifæri á 

vinnumarkaðnum, orðið sjálfstæðari, geta sótt staði eins og líkamsrækt þar sem ungt fólk 

sækir í og upplifa sig ekki öðruvísi. 

Í þessari ritgerð er markmiðið að finna heimildir um heilbrigði og heilbrigðisástand 

ungmenna með Downs heilkenni og þeirra sem ekki hafa litningargallann. Einnig verður 

fjallað almennt um þjálfun, þá mikilvægi hennar og hvernig vinna skal með ungmennum 

með Downs heilkenni. Farið verður yfir almennt um styrktar-, liðleika- og þolþjálfun og 

hvernig slík þjálfun getur haft áhrif á heilsu þeirra með Downs heilkenni.  
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2 Hvað er Downs heilkenni 

Manneskjan fæðist með 46 litninga í frumum sínum, tvo af hverri tegund. Það eru 22 pör 

af litningum sem eru eins hjá báðum kynjum og svo kynlitningar. Við frjóvgun tengjast 23 

litningar sæðisfrumu við 23 litninga eggfrumu og þar með er kominn grundvöllur að nýju 

lífi með 46 litningum.  Stundum gerist það að það verður til auka litningur eða hluti af 

litningi of mikið og þá verður ójafnvægi á milli erfðavísa. Í flestum tilfellum verður fósturlát 

ef þetta gerist (Annerén, Johansson, Kristiansson, & Friðrik, 2000). 

Downs heilkenni stafar af því að barn hefur fengið aukalitning af litningi númer 21 og 

verður þar af leiðandi með 47 litninga í frumum sínum en ekki 46. Þessir aukaerfðavísar 

sem koma með aukalitningnum eru orsökin fyrir heilkenninu.(Annerén et al., 2000) 

Miklar rannsóknir hafa verið gerðar um orsakir þess að börn fæðast með Downs 

heilkenni en ekki hefur tekist að tengja það við neinn umhverfisþátt. Eina sem fundist hefur 

er að hættan á að eignast barn með heilkennið eykst með aldri móðurinnar.  Ástæða þess 

er óljós en þó tengist það líklega því að konan ber egg sín frá fæðingu á meðan karlinn 

framleiðir sáðfrumur alla tíð. Það hefur einnig verið sýnt fram á að í meira en 90% tilfella 

kemur aukalitningurinn frá móðurinni (Annerén et al., 2000). 

Þeir sem fæðast með Downs heilkennið eiga það sameiginlegt að búa við skertan 

vitsmunaþroska. Einnig er hætta á öðrum líkamlegum kvillum svo sem hjartagalla, 

vandamála í meltingarvegi, augn- og heyrnarvandamála auk þess að vera strax frá bernsku 

hættara við að þróa upp mótefni gegn sínum eigin líffærum sem geta verið skaðleg og 

valdið ýmsum sjúkdómseinkennum (Annerén et al., 2000). 

Fólk með Downs heilkenni er yfirleitt lágvaxið. Gallar í beinagrind eru ekki algengir en 

vandamál sem upp koma stafa yfirleitt af slappleika í liðum sem tengist vöðvaslappleika. 

Los í efstu hálsliðum er einn af fylgifiskum heilkennisins en hjá um það bil 10% fólks er 

afbrigðilegur hreyfanleiki í liðnum sem liggur á milli tveggja efstu hálsliðanna í hnakkanum 

og þar er aukin hætta á að hann hrökkvi úr lið sem gæti valdið mænuskaða. Slappleiki í 

liðum kemur einnig fram í því að hjá um það bil 25% einstaklinga með heilkennið verður 

vart við tilhneigingu til liðhlaupa við hnéskeljar. Einnig hefur fundist aukin hætta við að 

ganga úr mjaðmaliðum (Annerén et al., 2000). 
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3 Heilbrigði 

3.1 Hvað er heilbrigði? 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO (World Health Organization) er 

heilbrigði skilgreint sem eftirfarandi: "Það að njóta fullkomlega líkamlegrar, andlegrar og 

félagslegrar vellíðunar en ekki eingöngu það að vera laus við sjúkdóma og heilsubrest" 

("What is the WHO definition of health?," 2016). 

Í ritröð um grunnþætti menntunnar sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út 

er fjallað um sex grunnþætti sem vinna á með á öllum skólastigum. Einn þátturinn fjallar 

um heilbrigði og velferð. Þar kemur fram að heilbrigði byggi á andlegri, félagslegri og 

líkamlegri líðan. Áhersluþættir heilbrigðis ættu meðal annars að vera jákvæð sjálfsmynd, 

regluleg hreyfing, góð næring, góð hvíld, andleg vellíðan og góð samskipti þar sem allir ættu 

að fá tækifæri til að njóta styrkleika sinna til að byggja upp trausta sjálfsmynd (Aldís & Sylvía, 

2013). Á meðan á grunnskólagöngu stendur er unnið markvisst með þessa þætti en þegar 

henni lýkur er mikilvægt að vinna áfram með heilbrigði einstaklings.  

Regluleg og góð hreyfing er forvörn fyrir ýmsum sjúkdómum en sem dæmi þá fitnar 

maður síður með góðri líkamsþjálfun og minnkar líkur á offitu (Carroll, 1994). Yfirþyngd og 

offita er í dag helsta heilsufarsvandamál á meðal ungs fólks. Vandamál sem tengjast offitu 

og yfirþyngd er meðal annars kæfisvefn, slæm sjálfsmynd, þunglyndi og lélegri lífsgæði 

(Currie, Zanotti, Morgan, & Currie, 2012). Ef ekki er unnið með offitu og yfirþyngd á yngri 

árum getur það haft alvarlegar afleiðingar á fullorðinsárunum. Sem dæmi má nefna 

truflanir í efnaskiptum, aukin hætta á hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki (Currie et al., 

2012). 

 

3.2 Heilbrigði íslenskra ungmenna 

Heilsufarsvandamál sem tengjast lifnaðarháttum barna og unglinga hefur fjölgað 

undanfarin ár. Vandamálin eru margvísleg og flókin en ofþyngd, hreyfingarleysi, aukin 

kyrrseta, lélegt líkamsþrek og óhollt mataræði eru dæmi um slík vandamál (Guðrún, Sigrún, 

& Sóley S., 2016). Þessum neikvæðu breytingum á lifnaðarháttum ungmenna fylgja ýmsir 

áhættuþættir og lífsstílssjúkdómar, bæði líkamlegir, félagslegir og andlegir (Guðrún et al., 

2016). 

Í rannsókninni "Health Behaviours in School-Aged Children - HBSC" sem gerð var árið 

2008 á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni kom í ljós að 29% 15 ára drengja og 44% 

15 ára stúlkna á Íslandi kvörtuðu undan líkamlegum vandamálum eins og höfuð- og 

bakverkjum eða andlegum vandamálum eins og stress og kvíða (Currie et al., 2012). 
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Í fyrrnefndri rannsókn kom einnig fram að 20% 15 ára drengja og 13% 15 ára stúlkna 

voru í yfirþyngd eða offitu samkvæmt BMI stuðli (Currie et al., 2012). 

 

3.3 Heilbrigði fólks með Downs heilkenni 

3.3.1 Líkamlegt heilbrigði 

Þroski og vöxtur fólks með Downs heilkenni er öðruvísi en hjá fólki sem ekki er með 

litningagallann. Lág vöðvaspenna, hreyfanleg liðamót, flatt andlitsfall, skásett augu og lítið 

höfuð með flötum hnakka einkennir útlit þeirra. Einnig má sjá frábrugðin einkenni frá 

stoðkerfi en þar má nefna hryggskekkju og óstöðugleika efst í hálshrygg (Roizen, 1996). Lág 

vöðvaspenna, hreyfanleg liðamót og einkennin frá stoðkerfinu valda því að hreyfiþroski 

barna með Downs heilkenni er seinni miðað við önnur börn (Batshaw & Perret, 1994). 

Downs heilkenni fylgja gjarnan ýmsir aðrir sjúkdómar og meðfæddir gallar á líffærum. 

Einnig fylgir oft sjón- og heyrnaskerðing (Pueschel & Pueschel, 1992). Algengt er að fólk 

með Downs heilkenni hafi til dæmis hjartagalla en samkvæmt fyrirlestri Ingólfs Einarssonar 

þá voru 60% einstaklinga með Downs heilkenni sem fæddir voru á árunum 1987 til 2005 

með meðfædda hjartagalla (Ingólfur, 2015). Gallar á meltingarfærum eru einnig algengari 

hjá börnum með Downs heilkenni en þar má nefna lokun á vélinda og þrengsli eða lokun á 

skeifugörnum (Roizen, 1996). Greining á flogaveiki er með 10 sinnum hærri tíðni en hjá fólki 

almennt (Roizen, 1996). Innkirtlasjúkdómar eins og sykursýki og vanstarfsemi skjaldkirtils 

eru algengari en hjá fólki almennt. 10-20% barna með Downs heilkenni greinast með 

vanstarfsemi skjaldkirtils á meðan tíðnin hjá fullorðnum er 15-50% (Pueschel & Pueschel, 

1992). 

Offita er algengari hjá fólki með Downs heilkenni en hjá fólki almennt (Roizen, 1996). 

Ástæður fyrir hærri tíðni í offitu hjá börnum með Downs heilkenni geta verið all nokkrar. 

Ein þeirra er vanvirkni skjaldkirtils sem  veldur hægari efnaskiptum (Allen, Vessey, & 

Schapiro, 2009). Börn með heilkennið eiga einnig erfiðara með að tyggja mat eins og hráa 

ávexti og grænmeti heldur en börn almennt. Það getur leitt til þess að þau sækist í mýkri 

mat sem inniheldur oftar meira af sykri og fitu (Murray & Ryan-Krause, 2010).  

Rannsókn sem var framkvæmd 2004 sýndi fram á það að börn með Downs heilkenni 

hefðu hærri framleiðslu af Leptín hormónum en Leptín er hormón sem talið er hafa með 

stýringu á matarlyst að gera (Magni et al., 2004). 
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3.3.2 Andlegt heilbrigði 

Geðrænir kvillar hrjá 15-25% barna með Downs heilkenni (Dykens, Hodapp, & Finucane, 

2000; Robert E. Roberts, C. Clifford Attkisson, & Abram Rosenblatt, 1998). Þessi vandamál 

aukast með aldrinum hjá fólki með Downs heilkenni og greinist þunglyndi oftar í fullorðnu 

fólki með Downs heilkenni heldur en hjá öðru fólki með sambærilegan þroska (Capone, 

2001; Pueschel & Pueschel, 1992).  

 

3.3.3 Félagslegt heilbrigði 

Árið 2006 gerðu Sameinuðu þjóðirnar samning um réttindi fatlaðs fólks ("Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks,"). Ári síðar undirrituðu íslensk stjórnvöld 

samninginn og skuldbundu sig þar með til þess að gera ekkert sem gengi gegn markmiðum 

hans. I ́30. gr. samningsins er tekin fyrir þat́ttaka fatlaðra i ́tómstundastarfi. Þar kemur fram 

að aðildariḱin viðurkenni rétt fatlaðs fólks til þess að taka til jafns við aðra þátt i ́

menningarlif́i og geri ráðstafanir til að tryggja að það hafi aðgang og aðgengi að 

menningarefni i ́aðgengilegri framsetningu. Þar er einnig fjallað um að aðildarriḱin skuli gera 

viðeigandi ráðstafanir, i ́þvi ́skyni að gera fötluðu fólki kleift að taka til jafns við aðra þátt i ́

tómstunda-, friśtunda- og iþ́róttastarfi ("Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks,"). 

Félagsleg einangrun er algeng meðal fatlaðra ungmenna á Íslandi. Í rannsókn sem gerð 

var árið 2014 eftir yfirfærslu málaflokks fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga kom fram að nærri 

40% svarenda upplifði að skortur á félagsskap hindraði viðkomandi í þátttöku í 

tómstundastarfi eða félagslífi (Ásdís, Guðný Bergþóra, Guðbjörg Andrea, Heiður Hrund, & 

Hrafnhildur, 2014). Það gæti verið lausn að finna stað þar sem jafnaldrar þeirra sækja í og 

venja þau á það umhverfi. 

Samkvæmt rannsókninni "Ungt fólk" sem gerð var árið 2007 stunda um 40% ungmenna 

í framhaldsskóla líkamsrækt á líkamsræktarstöð (Hrefna, Margrét Lilja, Jón, Inga Dóra, & 

Álfgeir Logi, 2008). Á þessu má sjá að ungt fólk er að sækja þjálfun í líkamsræktarstöðvar 

og er þar möguleiki fyrir fólk með Downs heilkenni til að rjúfa félagslega einangrun sína og 

sækja slíka staði þar sem jafnaldrar þeirra sækja einnig. Til þess að greiða aðgang 

einstaklinga með Downs heilkenni að líkamsræktarstöðvum þyrfti þjálfara til að taka á móti 

þeim, sníða þjálfunaráætlun fyrir þau og halda utan um hana. Einnig er mikilvægt að hjálpa 

þeim að aðlagast þeirri menningu sem í líkamsræktarstöðvum ríkir varðandi æfingar og 

félagslega upplifun. Mikilvægt er að menntaður þjálfari kenni þeim á æfingarnar og hugi að 

réttri framkvæmd æfinganna. Nauðsynlegt er að setja þjálfunaráætlun þannig upp að 
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einstaklingurinn verði sem mest sjálfstæður í þeim og lokamarkmiðið ætti að vera að 

viðkomandi geti farið á eigin vegum í líkamsræktarstöð. Þetta er meðal annars gert með því 

að setja þjálfunaráætlunina myndrænt upp. 
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4 Þjálfun 

4.1 Mikilvægi líkamsþjálfunar 

Árið 2002 náðu tveir af hverjum þremur fullorðnum (15 ára og eldri) í Evrópu ekki viðmiðum 

um ráðlagða hreyfingu. Í umdæmi World Health Organisation (WHO) í Evrópu eru einn af 

hverjum fimm sem stunda litla sem enga þjálfun. Hreyfingarleysi er talið valda dauða hjá 

allt að 600.000 manns á ári innan umdæmi WHO í Evrópu (Cavill, Kahlmeier, & Racioppi, 

2006). 

Í grunn- og framhaldsskólum fá nemendur almenna aðstoð og leiðbeiningar við þjálfun 

í íþrótta- og sundtímum. Þessir tímar gefa nemendum tækifæri til fá einhverja þjálfun í 

hverri viku. Þegar skólagöngunni líkur fáum við ekki lengur þessa aðstoð og er því heilsan á 

okkar eigin ábyrgð. Þá er mikilvægt að nýta þá þekkingu sem við höfum lært um hreyfingu 

og þjálfun í skóla til að viðhalda heilbrigðum lífsstíl (Dieserud, Elvestad, & Brunes, 2000). 

Sumir myndu kannski spyrja hvers vegna er mikilvægt að viðhalda heilbrigðum lífsstíl. 

Þegar við höfum tileinkað okkur að skilja starfsemina sem á sér stað í líkamanum er 

auðveldara að átta sig á því. Sem dæmi, þá vitum við að hjartað dælir blóði og með æðunum 

ferðast það um líkamann með súrefni og næringu. Þegar við skiljum þetta má sjá hversu 

mikilvægt er að halda hjartanu og æðunum heilbrigðum (Carroll, 1994). 

 

4.2 Mikilvægi líkamsþjálfunar hjá fólki með Downs heilkenni 

S. Peran, J. L. Gill, F. Ruiz og V. Fernandez-Pasto gerðu rannsókn árið 1994 þar sem áhrif 

þjálfunar á líkama ungmenna með Downs heilkenni voru rannsökuð. Alls tóku 20 ungmenni 

með Downs heilkenni þátt í rannsókninni (16 strákar og 4 stelpur) og var hún birt í 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports árið 1997 undir nafninu 

"Development of physical response after athletics training in adolescents with Downs 

syndrome. Þjálfuninni var skipt í tvo hluta. Fyrri hlutinn snerist um að venja þátttakendur á 

þjálfun og undirbúa þá til að geta æft eins og íþróttamenn. Áhersla var lögð á æfingar sem 

þjálfuðu jafnvægi og samhæfingu. Í seinni hlutanum var áhersla lögð á þjálfun í frjálsum 

íþróttum (langhlaup, sprettir, langstökk og kastgreinar). Æft var 2 - 3 sinnum í viku. Í fyrstu 

viku var æft létt, í annarri viku var æfingin meðal erfið, í þriðju viku var æft af miklum krafti 

og í fjórðu viku var æft aftur létt og svo koll af kolli. Þátttakendur með Downs heilkenni 

æfðu með öðrum sem ekki áttu við fötlun að stríða til þess að upplifa sig ekki öðruvísi 

(Peran, Gill, Ruiz, & Fernandez-Pasto, 1997). Niðurstöður sýndu fram á að bæting á þoli var 

rúmlega 70%. Í hraða var bætingin um það bil 40% og í styrk um það bil 10%. Einnig mátti 

sjá framfarir í félagslega þættinum þar sem sjálfstraust og sjálfsmynd þátttakenda jókst 
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samhliða líkamlegum framförum. Þátttakendur lærðu hvernig átti að haga sér í kringum 

aðra sem hjálpaði þeim einnig utan æfinganna, eins og í skóla og heima fyrir (Peran et al., 

1997). 

Önnur rannsókn sem framkvæmd var af Goncalo V. Mendonca, Fernando D. Pereira og 

Bo Fernhall. Hún var gerð árið 2010 og var birt í "Therapeutics and Clinical Risk 

Management" undir nafninu "Reduced exercise capacity in persons with Down syndrome: 

cause, effect, and management. Rannsökuð var geta einstaklinga með Downs heilkenni til 

að stunda líkamsþjálfun (Mendonca, Pereira, & Fernhall, 2010). Samkvæmt niðurstöðum 

úr rannsókn Mendonca, Pereira og Fernhall höfðu einstaklingar með Downs heilkenni minni 

getu til að æfa. Ástæður fyrir því eru meðal annars þeir líkamskvillar sem geta fylgt 

heilkenninu eins og hjartagallar, æðasjúkdómar, lág vöðvaspenna og svo framvegis. Vegna 

minni þjálfunargetu er fólk með Downs heilkenni líklegra til að sleppa því að stunda 

líkamsrækt og fara þannig á mis við gott tækifæri til að bæta heilsu sína sem getur haft áhrif 

á sjálfstæði og velferð einstaklingsins og skerðir getu þeirra til dæmis á vinnumarkaðnum. 

Einnig hefur styttri lífaldur fólks með Downs heilkenni verið tengdur við of litla þjálfun 

(Mendonca et al., 2010). 

 

4.3 Þjálfun ungmenna með Downs heilkenni   

4.3.1 Hvernig skal þjálfuninni háttað 

Vegna líkamlegra vandkvæða hjá ungmennum með Downs heilkenni er æskilegt að ráðfæra 

sig við lækni áður en æfingar hefjast til að tryggja vitneskju um líkamlegt ástand 

viðkomandi. Einnig þarf að skipuleggja þjálfun vel og fylgjast vel með líkamsbeitingu og 

líðan viðkomandi vegna lágrar vöðvaspennu og mikið hreyfanleg liðamót sem geta valdið 

líkamsskekkjum (Winnick, 2010). Æfingar sem valda of miklu átaki á liði ætti að forðast 

vegna þess að álagið getur valdið kviðsliti, liðhlaupi og tognun (Winnick, 2010).  

Leggja þarf áherslu á æfingar sem styrkja vöðvanna í kringum liðamótin til að bæta 

stöðugleika þeirra. Einnig þarf sérstaklega að aðlaga þjálfun barna og unglinga með Downs 

heilkenni sem eru með heyrnar- og sjónskerðingu (Winnick, 2010). 

 

4.3.2 Þolþjálfun 

Þol er getan til að erfiða lengi og er því flokkað í tvo flokka, loftháð þol og loftfirrt þol. 

Loftháð þol er þegar hjarta og blóðrás nær að sinna þörfum vöðvanna eftir súrefni og 

loftfirrt þol er þegar vöðvarnir verða að mynda orku án súrefnis (Dieserud et al., 2000). 
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Þolþjálfun hefur jákvæð áhrif á líkamann. Það að þjálfa þolið styrkir meðal annars hjarta 

og æðakerfið en þá fá vöðvarnir til dæmis meira súrefni og líkaminn getur unnið lengur. 

Það veldur því meðal annars að blóðið berst af meiri krafti um líkamann. Blóðrásin sér um 

að flytja næringu og súrefni um líkaman. Það að standa upp, hreyfa sig og að vinna krefst 

þess að beinagrindarvöðvarnir þurfi að vinna. Ef blóðrás til þeirra beinagrindavöðva sem á 

reynir er góð verður minni hætta á álagssjúkdómum. Þolþjálfun minnkar einnig líkur á 

sjúkdómum eins og kransæðastíflu (Winnick, 2010). 

Þegar einstaklingur byrjar í þolþjálfun eru ákveðnir þættir sem hann þarf að huga að. Í 

handbók ACE fyrir einkaþjálfara er sérstaklega talað um fimm þætti. Fyrsti þáttur væri 

upphitun og niðurlag æfingar. Mikilvægi upphitunar felst í því að undirbúa líkamann undir 

komandi átök. Með góðri upphitun eykst hiti í vöðvum, hjartað fer hægt og rólega að slá 

hraðar og æðar víkka út. Annar þáttur sem huga þarf að er uppsetning æfinganna. Þá er 

hugsað um hvers konar þolæfingar verða framkvæmdar (skokka, hjóla og þess háttar), tíðni 

æfinga, tímalengd æfinganna og ákefð æfinganna. Þriðji þáttur er hvort aðrar æfingar verði 

framkvæmdar með þolþjálfunni eins og til dæmis styrktaræfingar eða liðleikaæfingar. 

Fjórði þáttur er þróun eða framvinda þjálfunarinnar. Fimmti og síðasti þátturinn er öryggi 

(ACE Personal Trainer Manual, 2003). 

Þegar einstaklingur með Downs heilkenni byrjar að þjálfa úthaldið er mikilvægt að 

notast við púlsmælir til að fylgjast með álagi og ákefð þjálfunarinnar. Mælt er með að álagið 

byrji á 5-10 mínútum í mjög léttum æfingum, 1-2 sinnum í viku. Þegar einstaklingurinn hefur 

náð góðum tökum á því er hægt að auka ákefðina og ætti það að vera 40-60% af 

hámarkspúlsi ásamt því að auka álagið í 10-30 mínútur, 3-4 daga í viku. Næsta stig væri að 

auka ákefðina í 60-75% af hámarkspúlsi ásamt því að auka álagið í 20-60 mínútur, 3-5 daga 

í viku ("Down Syndrome  : NCHPAD - Building Inclusive Communities,"). 

Rannsókn á þolþjálfun hjá 22 einstaklingum með Downs heilkenni, sem voru í offitu eða 

yfirþyngd, sýndi áhrif þolþjálfunar á fituprósentu. Þátttakendur rannsóknarinnar æfðu 

þrisvar sinnum í viku í þrjá mánuði og hver æfing stóð yfir í klukkutíma. Eftir þrjá mánuði 

mátti sjá breytingu á fituprósentu á hópnum en hún fór frá 31,8%±3,7% niður í 26%±2,3% 

(Murray & Ryan-Krause, 2010). 

 

4.3.3 Styrktarþjálfun 

Styrkur er geta vöðvanna til að mynda kraft. Þegar við hreyfum okkur eru það 

beinagrindarvöðvarnir sem eru virkir. Því er mikilvægt að þjálfa beinagrindarvöðva til þess 



17 

að geta tekist á við daglegar athafnir en við höfum öll þörf fyrir lágmarksstyrk (Dieserud et 

al., 2000). 

Beinagrindarvöðvar líkamans eru yfir 600 talsins og gegna mismunandi hlutverki. Sem 

dæmi notum við tvíhöfðann í upphandleggnum (Bicep) til að beygja handleggina, 

þríhöfðann (Tricep) til að rétta úr handleggjunum (Carroll, 1994) og það að hafa styrk í kvið- 

og bakvöðvunum hjálpar til við að vernda hryggsúluna (Dieserud et al., 2000). Mikilvægi 

styrks snýst því ekki einungis um að geta lyft þungum hlutum heldur er styrkur mikilvægur 

til að viðhalda heilbrigðum líkama. 

Til eru ýmsar gerðir vöðvastyrks. Styrkur hreyfivinnu er þegar vöðvarnir dragast saman 

eða slakna þannig að hreyfing myndast í liðnum. Þegar við göngum, hlaupum eða gerum 

eitthvað sem krefst þess að við hreyfum okkur notum við styrk í hreyfivinnu. Styrkur 

kyrrstöðuvinnu er þegar vöðvarnir vinna hreyfingarlausir. Dæmi um það er þegar við 

stöndum kyrr með útrétta arma og höldum á lóðum í sitthvorri hendi. Þá hreyfast vöðvarnir 

ekki en þurfa að vinna til að halda lóðunum uppi (Dieserud et al., 2000). 

Styrk er skipt niður í úthaldsstyrk og hámarksstyrk. Notast er við úthaldsstyrk þegar 

vinnan er nægilega létt til að halda stöðunni í langan tíma (kyrrstöðuvinna) eða hreyfingin 

er endurtekin margoft (hreyfivinna). Við notumst mikið við úthaldsstyrk en þess konar 

styrkur er til dæmis notaður við göngu þar sem við endurtökum hreyfinguna í hverju skrefi. 

Hámarksstyrkur er notaður þegar lyfta þarf einhverju þungu eða vinnan er það erfið að við 

getum aðeins haldið stöðunni í stuttan tíma (Dieserud et al., 2000). 

Þjálfun styrks er ekki eingöngu bundin við að lyfta lóðum í líkamsrækt. Daglegar athafnir 

eins og að ganga upp tröppur, hlaupa upp brekku, bera innkaupapoka úr búðinni o.s.frv. 

eru æfingar sem hjálpa til við að viðhalda styrk. Ef við viljum hins vegar verða sterkari er 

kerfisbundin styrktarþjálfun mikilvæg. Í kerfisbundinni styrktarþjálfun er notast við 

endurtekningar (repetition) og umferðir (sets). Með endurtekningu er átt við hversu oft við 

ætlum að endurtaka hreyfinguna. Sem dæmi getum við ákveðið að við ætlum að gera tíu 

armbeygjur. Þessar tíu armbeygjur verða þá að einni umferð. Við þjálfun úthaldsstyrks þarf 

að vera hægt að endurtaka æfinguna oft í mörgum umferðum en við þjálfun hámarksstyrks 

eru fáar endurtekningar þar sem vinna þarf með meiri þyngd (Dieserud et al., 2000). 

Markmiðið með styrktarþjálfun hjá einstaklingum með Downs heilkenni er að styrkja 

stóra vöðvahópa. Álagið á æfingunum ætti að vera 70-80% af hámarksstyrk. Vinna skal með 

8-12 endurtekningar og æfingar ættu að vera framkvæmdar þrisvar sinnum (3 set) ("Down 

Syndrome  : NCHPAD - Building Inclusive Communities,"). 

Dæmi um góða æfingarrútínu hjá einstaklingum með Downs heilkenni væri að hafa 

stöðvaþjálfun þar sem unnið er í 2 mínútur á hverri stöð með 30-60 sekúndna hvíld á milli 
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stöðva. Eftir 10-12 vikur má gjarnan sjá jákvæð áhrif og bætingar þjálfunarinnar ("Down 

Syndrome  : NCHPAD - Building Inclusive Communities,"). 

  

4.3.4 Liðleikaþjálfun 

Liðleiki er getan til að hreyfa liði eða liðamót allan hreyfiferilinn. Liðleiki er mikilvægur en 

oft vanræktur þáttur í heilsu og hreysti. Fullnægjandi liðleiki er nauðsynlegur til að viðhalda 

hreyfigetu og til að framkvæma dags daglegar athafnir. Undanfarin ár hafa liðleikapróf verið 

innifalin í prófum varðandi líkamshreysti þar sem ónógur liðleiki hefur verið talinn tengjast 

meiðslum og verkjum í líkamanum (Heyward & Gibson, 2014). Rannsóknir benda til þess að 

þeir sem hafa of lítinn liðleika (ankylosis) eða of mikinn liðleika (hypermobility) séu líklegri 

til þess að verða fyrir líkamlegum meiðslum (Heyward & Gibson, 2014). 

Þrátt fyrir að liðleikaþjálfun sé góð fyrir almenning er ekki er mælt með henni 

sérstaklega fyrir einstaklinga með Downs heilkenni vegna mikið hreyfanlegra liðamóta 

þeirra ("Down Syndrome  : NCHPAD - Building Inclusive Communities,"). 

 

4.4 Nálgun einstaklingsins 

Þegar þjálfunaráætlun fyrir fólk með greindarskerðingu er unnin þarf að huga að vali á 

æfingum, ákefð og álagi æfinga og fjölbreytni æfinga sem viðkomandi ræður við. Þjálfarinn 

þarf að sjá möguleikann á að aðlaga aðstæður, svo sem búnaði sem notast er við. Val á 

kennsluháttum skipta einnig miklu máli (Winnick, 2010). 

 

4.4.1 Skráning á árangri 

Nauðsynlegt er að halda góða skrá yfir árangur einstaklingsins. Með því að kortleggja 

framfarir, með til dæmis töflu eða línuriti, er betri yfirsýn yfir hvenær markmiðum er náð. 

Ef farið er yfir markmiðin og árangurinn með einstaklingnum getur það virkað sem hvatning 

fyrir hann að setja sér markmið og halda áfram (Winnick, 2010). 

 

4.4.2 Kennsluhættir 

Þegar unnið er með fólk með greindarskerðingu skiptir mestu máli hvernig upplýsingunum 

er komið á framfæri og að höfðað sé til þeirra. Nálgunin þarf að vera einstaklingsmiðuð og 

taka tillit til vitrænnar getu og sjálfstæðis einstaklingsins. Almennt má segja að meiri 

árangur náist ef þjálfunin er skemmtileg því þá eykst áhugi og að sama skapi virkni 
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einstaklingsins. Þjálfari þarf að hafa hugfast að einstaklingarnir eiga oft erfitt með að halda 

athygli og því þarf þjálfari að viðhalda fjölbreytni í æfingum til að viðkomandi missi ekki 

einbeitingu. Þeir sem eru greindarskertir þurfa lengri tíma til að tileinka sér nýja færni og 

því þarf þjálfarinn að skipuleggja tímann þannig að einstaklingurinn fái nægan tíma til að 

læra (Winnick, 2010). 

Vitsmunaþroski fólks með greindarskerðingu er öðruvísi en þeirra sem ekki eru 

greindarskertir og eiga þau því auðveldara með að skilja hlutbundna þætti fremur en 

huglæga (Winnick, 2010). Af þeim sökum þurfa verkefnin að vera hlutbundin til dæmis með 

því nota myndir eða leiða þau áfram með sýnikennslu. Leiðbeiningarnar verða að vera 

einfaldar og leggja eingöngu áherslu á aðalatriðin. Þjálfarinn ætti að notast við sýnikennslu 

og aðstoða einstaklinginn við að gera æfingarnar í byrjun. Munnleg fyrirmæli þurfa að vera 

stutt, hnitmiðuð og lýsa æfingunni sem ætlast er til að hann framkvæmi (Winnick, 2010). 

 

4.4.3 Myndræn framsetning 

Til að gera einstaklinga sem eiga við fötlun að stríða sjálfstæðari í líkamsrækt getur verið 

gott að notast við myndræna þjálfunaráætlun. Með nútíma tækni eru komin tæki eins og 

snjallsímar og spjaldtölvur sem auðvelda þetta ("Til undirbúnings fullorðinsáranna," 2011). 

Flestir unglingar og ungmenni eiga snjallsíma eða spjaldtölvur og því tilvalið að nota 

tæknina í þjálfun. 

Í dag eru til smáforrit sem hægt er að notast við í þjálfun. Sem dæmi um hugbúnað má 

nefna forritið Trello sem er nettengt smáforrit en það gefur ýmsa möguleika á að halda utan 

um þjálfunaráætlanir. Þjálfari setur æfingar sem hentar viðkomandi inn í forritið í formi eins 

konar spjalda. Hægt er að hafa nafnið á æfingunni, mynd af viðkomandi í tækinu og skrifa 

inn þyngd, endurtekningar og umferðir. Ef þetta er of flókið fyrir einstaklinginn er hægt að 

setja inn þrjú spjöld með æfingunni í stað umferða. Forritið býður upp á raðir sem hægt er 

að skýra til dæmis "Æfingar" eða "Búinn að gera". Svo er spjöldunum raðað inn í þessar 

raðir. Þegar einstaklingurinn er búinn með eina æfingu þá getur hann fært hana úr 

"Æfingar" röðinni yfir í "Búinn að gera" röðina og séð þá strax hvaða æfingu á að gera næst 

("Trello,").  a 
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Á mynd 1 má sjá hvernig Trello lítur út áður en æfing hefst. Æfingarnar eru allar í röðinni 

"Æfingar" og viðkomandi á að byrja á niðurtogi, stilla þyngd á 25 kílógrömm og gera 12 

endurtekningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 2 má sjá að einstaklingurinn hefur klárað fyrstu æfinguna og fært hana yfir í 

"Búinn að gera" röðina. Þá sér hann að næsta æfing er fótapressa og þar á hann að stilla 

þyngdina á 70 kílógrömm og gera 12 endurtekningar. 

Mynd 2. Fyrstu æfingu lokið. 

Mynd 1. Trello í upphafi æfingu. 
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Að vinna með hugbúnað eins og Trello getur ýtt undir sjálfstæði einstaklingsins vegna 

þess að bæði þjálfarinn og skjólstæðingurinn geta verið tengdir inn á Trello aðgangi hans 

samtímis. Hægt er að stilla forritið þannig að þjálfarinn fái skilaboð þegar spjald er fært á 

milli raða og veit hann þá þegar ákveðinni æfingu er lokið. Þjálfarinn getur sett upp nokkrar 

æfingar sem viðkomandi er búinn að læra, sagt honum að fara í tækjasalinn á eigin vegum 

og séð hvort hann hafi lokið við æfingarnar án þess að vera sjálfur viðstaddur. Einnig væri 

möguleiki að búa til þriðju röðina þar sem æfingum sem viðkomandi hefur lært er safnað 

saman. Fyrsta röðin væri þá "Æfingar í dag", önnur röðin væri "Búinn að gera" og þriðja 

röðin væri "Æfingasafn". Í þriðju röðina væri safnað æfingum sem búið er að kenna vel á og 

þaðan væri þá hægt að taka æfingar og raða inn í "Æfingar í dag" röðina. Með þessu gæti 

þjálfarinn breytt æfingum eftir hentugleika.  
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5 Samantekt 

Þjálfun er góð vegna áhrifa sem hún hefur á heilbrigði. Það hefur verið sýnt fram á að með 

góðri hreyfingu má fyrirbyggja sjúkdóma eins og offitu og þunglyndi. Einnig hefur þjálfun 

áhrif á líffæri okkar en með góðri þolþjálfun má til dæmis styrkja hjarta og æðakerfið. Það 

að viðhalda heilbrigðum líkama hjálpar okkur að sinna daglegum athöfnum. Það getur 

hjálpað fólki með Downs heilkenni í sjálfstæðu lífi sem og á vinnumarkaði. 

Það að halda líkamanum í góðu formi hefur einnig góð áhrif á andlega heilsu okkar og 

minnkar líkur á sjúkdómum eins og kvíða og þunglyndi ásamt því að bjóða upp á félagsleg 

tækifæri með starfi íþróttafélaga eða vera meðal fólks í líkamsræktarstöðvum. 

Samkvæmt rannsókn S. Peran, J. L. Gill, F. Ruiz og V. Fernandez-Pasto mátti sjá miklar 

framfarir í líkamlegum þáttum eins og úthaldi og styrk en einnig kom fram að sjálfstraust 

og sjálfsmynd jókst. Það að æfa í kringum aðra og með öðrum hjálpaði þeim að læra hvernig 

væri að vera í kringum aðra og var betri fyrir félagslega þáttinn. 

Þegar allt er tekið saman má sjá mikilvægi þjálfunar hjá ungmennum með Downs 

heilkenni. 
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6 Lokaorð 

Íslendingar skrifuðu undur samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og njóta 

þeir nú sömu réttinda og annað fólk í þjóðfélaginu. Þetta er skref fram á við fyrir fólk með 

Downs heilkenni því að nú hafa þau tækifæri til að vera sjálfstæðari en áður.  

Með því að kynna fyrir þessum hóp mikilvægi líkamsþjálfunar geta þau lært að hjálpa 

sér sjálf að taka skrefið í átt að heilbrigðum lífsstíl og betri lífsgæðum. Flestir þurfa hjálp 

þegar kemur að því að læra eitthvað nýtt og er líkamsrækt ekkert öðruvísi. Það þarf til 

dæmis að læra hvernig æfingar skal gera, hvernig skal framkvæma æfingarnar og temja sér 

að fylgja æfingaáætlun. Einnig þarf að læra á félagslega þáttinn í líkamsræktarstöðvum og 

tileinka sér menninguna sem þar ríkir. Í flestum líkamsræktarstöðvum vinna einkaþjálfarar 

sem sjá um að bjóða upp á þessa þjónustu. Enginn einstaklingur er eins og því þarf þjálfunin 

að vera einstaklingsmiðuð. Einnig þarf nálgunin að vera einstaklingsmiðuð þar sem við 

erum missterk félagslega. Sumir eru feimnir á meðan aðrir eru félagslyndir og á það líka við 

um fólk með Downs heilkenni. Þegar þeim er boðið upp á þjálfun hjá þjálfara þarf hann að 

vera tilbúinn að kynnast einstaklingnum sem hann er að þjálfa og vinna með honum eftir 

hans þörfum. Það gæti meðal annars verið gert með því að notast við snjallforrit eins og 

Trello til að hafa myndræna uppsetningu sem svo ýtir undir sjálfstæði einstaklingsins svo 

hann geti seinna farið að mæta sjálfur í líkamsræktina með þekkingu og skilning á 

líkamsræktinni. 

Það hefur reynst mér einstaklega lærdómsríkt að læra um heilbrigði  ungmenna með 

Downs heilkenni. Eftir söfnun heimilda og að hafa unnið með þeim áður tel ég að 

líkamsþjálfun sé nauðsynleg fyrir betri lífsgæði til lengri tíma.  
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