
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ofþjálfun barna og forvarnir 

 

 

Sigurður Þór Arnarson 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-prófs  

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda 

 

 

 

 





 

Ofþjálfun barna og forvarnir  

 

Sigurður Þór Arnarson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-prófs í íþrótta- og heilsufræði 

Leiðbeinandi: Örn Ólafsson 

 

 

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Maí 2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofþjálfun barna og forvarnir 

Ritgerð þessi er 5 eininga lokaverkefni til BSc-prófs  

í íþrótta- og heilsufræði við deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Sigurður Þór Arnarson 

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



3 

Ágrip 

 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á þau jákvæðu áhrif sem hreyfing og íþróttaþjálfun barna 

hefur í för með sér. Þjálfun getur hinsvegar haft neikvæð áhrif ef álagið er of mikið og 

endurheimt of lítil og er þá talað um að einstaklingur sé í ofþjálfun. Í þessari ritgerð er farið 

yfir skilgreiningar ofþjálfunar og fjallað um einkenni hennar og hvernig þau koma til. Farið er 

yfir hverjir séu í mestu hættu á að mynda einkenni og þær leiðir til þess að meðhöndla 

einstaklinga í ofþjálfun og hvernig hægt sé að koma í veg fyrir einkennin. Svefn, hvíld og 

næring gegna þar veigamiklu hlutverki og þá er mikilvægt að stunda öflugar forvarnir og 

fræða iðkendur, þjálfara og foreldra um hættur ofþálfunnar og leiðir til þess að draga úr 

þeim.  
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1 Inngangur  

Hreyfing er nauðsynlegur þáttur í lífi allra einstaklinga og þá sérstaklega hjá börnum og 

unglingum en margar rannsóknir hafa sýnt fram á þau mörgu jákvæðu áhrif sem dagleg 

hreyfing getur haft á daglegt líf fólks (World Health Organization, 2010). 

Stór hluti barna og unglinga hér á landi stundar hreyfingu (Embætti landlæknis, 2015) 

með því að iðka íþróttir að staðaldri og fjölbreytt úrval gerir flestum þeirra kleift að finna 

íþrótt við sitt hæfi (Gígja Gunnarsdóttir o.fl.,2008). Áhersla á æfingum er mismunandi eftir 

aldri en framan af er mesta áherslan lögð á hreyfiþroska og að hafa gaman af íþróttinni. Eftir 

því sem iðkendur eldast breytast kröfurnar sem gerðar eru til þeirra og meiri áhersla er lögð 

á aukna keppni og líkamlega getu en við það getur æfingaálag aukist til mikilla muna 

(Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). Álagið getur þó orðið of mikið og nægileg hvíld ekki fylgt 

með. Þjálfunin getur farið að valda neikvæðum áhrifum og iðkandi verið í ofþjálfun 

(Meeusen o.fl., 2006). Einkenni ofþjálfunar eru mörg og mismunandi eftir einstaklingum og 

erfitt getur verið að koma auga á þau í tíma (Matos, Winsley og Williams, 2011). Í þessari 

ritgerð verða skoðaðir ýmsir þættir ofþjálfunar barna og unglinga og fjallað verður um áhrif 

hennar og einkenni sem geta verið mismunandi eftir einstaklingum.  

Ofþjálfun og mikið álag á börnum og unglingum er mikilvægt umræðuefni nú til dags 

og kemur það hugsanlega til þar sem einstaklingar eru oft farnir að sérhæfa sig í einni íþrótt 

á unga aldri og hafa það að markmiði að komast í atvinnumennsku (Kentta og Hassem, 

1998). Þetta er í kjölfar þess að íþróttastarf á Íslandi hefur tekið ýmsum breytingum á 

undanförnum árum með nýrri tækni og bættum aðstæðum, eins og innanhús 

knattspyrnuhöllum, sem gerir börnum og unglingum kleift að æfa oftar og af meiri krafti, 

sama hvernig viðrar allan ársins hring.  

Markmið ritgerðarinnar er því einnig að skoða leiðir til þess að reyna að koma í veg 

fyrir og meðhöndla einkenni ofþjálfunar en mikilvægt er að fólk sé meðvitað um hætturnar 

og þekki leiðir til þess að meðhöndla einkennin. Forvarnir og fræðsla gegna þar stóru 

hlutverki en þótt erfitt sé að koma alveg í veg fyrir einkennin verður fjallað um leiðir til þess 

að draga úr þeim. Fræðsla fyrir foreldra, börn og þjálfara gegnir þar lykilhlutverki (Matos 

o.fl., 2011) en bætt hvíld og ákveðið matarræði eru meðal þeirra þátta sem geta hjálpað til 

við að draga úr og halda aftur af einkennunum (Teeple, Shalvoy og Feller, 2006). 
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2 Íþróttastarf á Íslandi 

Börn og unglingar stunda íþróttir á Íslandi í miklum mæli en íþróttirnar eru góður vettvangur 

fyrir börn til þess að auka hreyfifærni sína og byggja upp félagslega og sálræna þætti sem því 

fylgir (Embætti landlæknis, 2015). Samkvæmt ársskýrslu Íþrótta- og ólympíusamband Íslands 

(2017) voru rúmlega 55% íþróttaiðkana á íslandi stundaðar af aldurshópnum 20 ára og yngri. 

Flestir iðkendur voru í aldurshópnum 9 ára þar sem rúmlega 83% drengja voru skráðir 

iðkendur hjá ÍSÍ og rúmlega 78% stúlkna (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2017). Á 

Íslandi eru íþróttir stundaðar á vegum íþróttafélaga sem eru aðilar að íþróttasamtökum 

(Gígja Gunnarsdóttir o.fl.,2008). Fjölbreytt úrval af íþróttagreinum gerir börnum kleift að 

finna eitthvað við sitt hæfi og í stefnuyfirlýsingu ÍSÍ, sem íþróttafélög eiga að fara eftir, er 

markmiðið með íþróttaiðkun barna og unglinga að auka hreyfingu sem og andlegan, 

líkamlegan og félagslegan þroska barna. Íþróttafélögin eiga að skapa aðstæður þar sem 

fjölbreyttur hópur barna og unglinga getur notið sín (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015) og þarf 

að skipuleggja þjálfun þeirra eftir þroska og getu. 

Í skipulögðu íþróttastarfi hér á landi er æfingum stjórnað af þjálfurum en samkvæmt 

Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands er þjálfarinn skilgreindur sem sá aðili sem leiðbeinir 

iðkendum í íþróttinni og sér um að gera áætlun og stýra æfingum (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 1996). Hlutverk þjálfarans er að skapa jákvætt og uppbyggilegt 

umhverfi þar sem iðkendum líður vel og eru óhræddir við það að gera mistök . Ættu þjálfarar 

einnig að veita iðkendum endurgjöf með hrósi eða gagnrýni og þá helst sem fyrst eftir atburð 

þar sem það er árangursríkast (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). Þjálfarinn þarf að þekkja til 

íþróttagreinarinnar og hafa kunnáttu á sviði íþrótta- og kennslufræði.  

Þjálfun og íþróttaiðkun barna hefur breyst mikið undanfarin ár. Þjálfarar eru orðnir 

betur menntaðir heldur en áður fyrr og þekking þeirra orðin meiri (Brenner, 2016). 

Samkvæmt stefnulýsingu Íþróttasambands Íslands ættu æfingar fyrir börn að vera 

fjölbreyttar og örva alhliða hreyfiþroska þeirra. Íþróttafélög og þjálfarar eiga að skapa 

aðstæður þar sem fjölbreyttur hópur barna og unglinga á að geta notið sín (Frímann Ari 

Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997) og eru mismunandi áherslur lagðar á 

æfingunum eftir því á hvaða aldri iðkendur eru til þess að þeir geti kynnst íþróttinni í 

samræmi við andlega og líkamlega getu sína. 

Markmiðið fyrir börn 8 ára og yngri er að auka hreyfiþroska þeirra og að þau kynnist 

íþróttinni á jákvæðan hátt. Mælt er með að hafa æfingarnar fjölbreyttar og skemmtilegar og 

hafa leiki í fyrirrúmi.  

Á aldrinum 9-12 ára á áhersla að vera lögð á að bæta tæknilega færni, auka þol, kraft 

og liðleika með fjölbreyttum æfingum. Þegar börn verða eldri (13-16 ára) koma inn meiri 

kröfur í íþróttinni. Er það hlutverk þjálfarans að auka skilning iðkenda á leiknum og bæta við 
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ákefð á æfingum til að þeir læri betur á leikinn og bæti sig í íþróttinni. Meiri kröfur eru um 

aukið þol, styrk, hraða og liðleika sem og að viðhalda og bæta tæknilega getu. Á þessum aldri 

fer sérhæfing að eiga sér stað þar, kynning á keppnis- og afreksmennsku fer fram og meiri 

keppnishugsunarháttur verður til (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015).  

Þátttaka barna og unglinga í íþróttum er mjög mikilvæg og njóta þau góðs af henni en 

þegar það kemur að því að sérhæfa sig í einni ákveðinni íþrótt er ekki vitað á hvaða aldri er 

best að hún eigi sér stað . Sérhæfing er þegar börn einbeita sér að einni ákveðinni íþrótt allt 

árið umkring og er hún orðin algengari í dag en áður var en börn eru byrjuð að sérhæfa sig 

snemma á lífsleiðinni og jafnvel um 7 ára aldur (Brenner, 2016). Rannsóknir hafa sýnt að 

börn sem stunda fjölbreytta þjálfun á yngri árum og hefja sérhæfingu eftir kynþroskaskeið 

eru talin líklegri til þess að stunda íþróttir á afreksstigi (Jayanthi, Pinkham, Dugas, Patrick og 

Labella, 2012; Côté, Lidor og Hackfort, 2009). Ekki hefur verið sýnt fram á að sérhæfing á 

ungum aldri leiði til árangurs á afreksstigi. Aftur á móti hafa rannsóknir gefið til kynna að 

sérhæfing fyrir kynþroskaaldur geti haft skaðleg áhrif og að íþróttaferill barna sem hefja 

sérhæfingu fyrr á lífsleiðinni sé styttri en hjá þeim sem stunda fjölbreytta þjálfun (Brenner, 

2016). 

 Þær breytingar sem börn ganga í gegnum á lífsleiðinni hafa áhrif á líkamsþroska og 

frammistöðu þeirra í íþróttum (Fisher o.fl., 2005) og þjálfarinn þarf að hafa í huga að ekkert 

barn er eins og þau þroskast og stækka öll á mismunandi hátt. 
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3 Áhrif hreyfingar og þjálfunar 

Áður en ofþjálfun og áhrif of mikillar þjálfunar eru skilgreind byrjum við á því að skoða 

hugtakið hreyfingu en samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun er hreyfing skilgreind sem 

öll líkamleg hreyfing beinagrindavöðva sem krefst orkunotkunar umfram þá sem á sér stað 

þegar líkaminn er í hvíld (World Health Organization, 2010). dagleg hreyfing barna er 

nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt, þroska og andlega vellíðan og þá er kröftug hreyfing sem 

reynir á beinin sérstaklega mikilvæg fyrir og á kynþroskaskeiði fyrir beinmyndun og 

beinþéttni (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008). 

Hreyfing stuðlar einnig að viðhaldi og uppbyggingu heilbrigðra beina og vöðva og 

hefur jákvæð áhrif á félagslega og andlega heilsu (Elliot, Erwin, Hall og Heidorn, 2013). 

Jákvæð reynsla af hreyfingu á ungum aldri eykur líkurnar á að einstaklingar þrói með sér 

lífshætti sem fela í sér hreyfingu á fullorðinsárum (Telama o.fl.,2005) en rannsóknir hafa sýnt 

fram á að regluleg hreyfing gegnir lykulhlutverki fyrir heilsu og vellíðan alla ævi (World 

Health Organization, 2010).  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun og embætti landlæknis ættu öll börn og 

unglingar að hreyfa sig í að minnsta kosti 60 mínútur daglega en með því er hægt að viðhalda 

núverandi líkamsformi, halda sér í kjörþyngd og bæta almenna heilsu (World Health 

Organization, 2010). Hreyfingin ætti að vera bæði af miðlungs og hárri ákefð, eins fjölbreytt 

og mögulegt er til að efla sem flesta þætti líkamshreystis, og ætti hún að reyna á afkastagetu 

lungna, hjarta og æðakerfis sem og vöðvastyrk, liðleika, viðbragð og samhæfingu.  

Eins og fram hefur komið stunda mörg íslensk börn skipulagða hreyfingu á vegum 

íþróttafélaga en í skipulögðu íþróttastarfi barna er mögulegt að stjórna magni og ákefð á 

æfingum og þannig lágmarka íþróttatengd veikindi og meiðsli. Rétt uppbyggðar íþróttir fyrir 

börn geta veitt tækifæri á ánægju og öruggrar þáttöku allra heilbrigðra barna, óháð aldri og 

kyni (Merkel, 2013). Getur ávinningur þess að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi verið 

margskonar svo sem líkamlegur og félagslegur en fyrst og fremst leiðir þátttaka í íþróttum til 

kröftugrar hreyfingar og veitir börnum tækifæri til að losa út orku (Merkel, 2013). Líkt og við 

reglulega hreyfingu, getur skipulögð þjálfun fyrir börn og unglinga bætt heilsu, eflt á 

eðlilegum líkams og félagslegum vexti og þroska sem og bætt hreyfifærni . Að auki getur rétt 

uppbyggð þjálfun fyrir börn og unglinga gegnt mikilvægu hlutverki í félagsmótun og sjálfáliti 

ásamt því að bæta sálræna líðan (Murray, 2017).  

Til þess að þjálfunin verði hinsvegar sem árangursríkust þarf hún að innihalda ákveðið 

ofálag til að ná fram viðeigandi aðlögun líkamans eða svokölluðum þjálfunaráhrifum. Þjálfun 

getur hinsvegar haft neikvæð áhrif ef álag er of mikið og endurheimt of lítil (Meeusen o.fl., 

2006) en þegar áhrif þjálfunar eru orðin neikvæð fer að stað ákveðið ferli í líkamanum með 

mismunandi stigum eftir alvarleika. Þetta leiðir okkur að hugtakinu ofþjálfun en þessi 
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neikvæðu áhrif þjálfunar geta einnig þekkst sem óhagkvæmt ofálag (nonfunctional 

overreaching), stöðnun (stagnation), ofþjálfun (overtraining syndrome;OTS) og kulnun 

(burnout) (Winsley og Matos, 2010).  
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4 Skilgreiningar ofþjálfunar 

Ofálag getur átt sér stað við líkamlega þjálfun og getur iðkandi þá fundið fyrir þreytu og 

árangur getur minnkað við eina ákafa æfingu. Þreyta eftir ákafa æfingu, sem fylgt er eftir 

með fullnægjandi hvíld, getur haft jákvæða aðlögun og bætt frammistöðu og er grunnurinn 

að árangursríkri þjálfunaráætlun. Ef jafnvægi milli þjálfunarálags og fullnægjandi hvíldar 

raskast, geta viðbrögð við þjálfun verið óeðlileg og ofþjálfun átt sér stað (Meeusin o.fl., 

2013).  

Hugtökunum ofálagi og ofþjálfun er stundum ruglað saman þar sem einkenni þeirra eru 

mjög svipuð. Meeusen og félagar (2006) skiptu ofálagi og ofþjálfun upp í þrjár skilgreiningar 

en þær eru hagkvæmt ofálag, óhagkvæmt ofálag og ofþjálfun.  

 

• Hagkvæmt ofálag er notað um það ástand þegar einstaklingur finnur fyrir minnkaðri 

frammistöðu og þreytu í styttri tíma og koma einkennin oft fram eftir að einstaklingur 

hefur verið að æfa við mikið álag í stuttan tíma. Full endurheimt næst á nokkrum 

dögum eða vikum. Vegna þess að ofálagið hefur engin skaðleg áhrif til langs tíma er 

hagkvæmt ofálag jákvætt til lengri tíma litið þar sem þjálfunaráhrif eiga sér stað. 

• Óhagkvæmt ofálag er ástand sem hefur skaðleg áhrif á einstaklinginn til langs tíma. 

Orsakast það vegna of mikils álags sem varir í langan tíma, án viðeigandi hvíldar eða 

endurheimtar. Full endurheimt verður ekki á þeim tíma sem gert var ráð fyrir í 

upphafi þjálfunar og getur þess í stað tekið allt frá nokkrum vikum upp í nokkra 

mánuði. Hefur þetta slæmar afleiðingar og ef ekki er hugað að hvíld eða endurheimt 

til lengri tíma getur óhagkvæmt ofálag orðið að ofþjálfun. 

• Ofþjálfun eða ofþjálfunarheilkennið er skilgreint sem alvarlegt ástand þar sem 

líkaminn fær ekki nægilega hvíld og endurheimt. Þetta ástand leiðir til minni 

afkastagetu, hefur skaðleg áhrif til langstíma og getur tekið vikur, mánuði jafnvel 

nokkur ár að ná endurheimt.  

 

Eins og þessar skilgreiningar benda til er mismunurinn á ofálagi og ofþjálfun sá tími sem þarf 

til þess að ná fullri endurheimt (Meeusin o.fl., 2006). Ofþjálfun og kulnun hefur einnig verið 

ruglað saman þar sem einkenni þeirra eru svipuð (Fry, Morton og Keast, 1991). Fræðimenn 

hafa greint muninn þannig að kulnun vísi til neikvæðra tilfinningalegra viðbragða við 

þátttöku sem oft leiði til þess að íþróttamaðurinn hætti algjörlega þáttöku í íþróttinni á 

meðan að íþróttamaður í ofþjálfun heldur oft ennþá áfram að æfa (Richardson, Andersen og 

Morris, 2008). Þó að einkennin séu svipuð eða þau sömu hafa einkennin verið skilgreind 

hvert fyrir sig og ef ekki er gripið inní getur eitt stig leitt til þess næsta (Halson og 

Jeukendrup, 2004; Winsley og Matos, 2010).  
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Mynd 1: Stigvaxandi skref neikvæðrar þjálfunar ( Winsley og Matos, 2010) 
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5  Einkenni ofþjálfunar 

Þegar þjálfunaráhrif verða neikvæð koma fram mörg einkenni sem geta verið líkamleg, 

andleg og jafnvel félagsleg (Richardson o.fl., 2008). Rannsóknir hafa sýnt að einkenni hjá 

börnum og unglingum eru mjög svipuð og hjá fullorðnum. Algengustu einkennin eru engar 

framfarir eða jafnvel afturfarir við áframhaldandi þjálfun, áberandi þreyta, eymsli í vöðvum 

og svefntruflanir (Matos o.fl., 2011). Önnur einkenni geta verið minni matarlyst, 

skaptruflanir, einbeitingar örðugleikar, neikvæð samskipti við fjölskyldu, félaga, þjálfara eða 

vini, minni áhugi á æfingum og keppni, minnkað sjálftraust, þunglyndi, kvíði, óútskýrt 

þyngdartap, átraskanir, sinnuleysi, sljóleiki og sýking í öndunarfærum (Kentta, Hassmen og 

Raglin, 2001; Raglin, Sawamura, Alexiou, Hassmen og Kentta, 2000). 

 Töluverður fjöldi rannsókna hefur kannað algeng einkenni ofþjálfunar og hafa 

rannsakendur greint frá níutíu mismunandi einkennum sem geta komið fram við ofþjálfun 

(Fry o.fl., 1991). Er því erfitt fyrir þjálfara og íþróttamenn að greina vandann og er því miður 

engin ein hagnýt eða áreiðanleg lífeðlisfræðileg leið sem hægt er að nota til að greina hvort 

íþróttamaðurinn sé í ofþjálfun (Kentta o.fl., 2001). Oft þarf því að útiloka aðra þætti og 

sjúkdóma fyrst til þess að sjá hvort um ofþjálfun sé að ræða (Matos o.fl.,2011). Engu að síður 

virðist oftar hægt að greina sum einkenni fremur en önnur svo sem hærri tíðni smitsjúkdóma 

(sýking í efri öndunarvegi), lystarleysi, óvænts þyngdartaps, svefntruflanir og 

tilfinningatruflanir (Armstrong og VanHeest, 2002; Fry o.fl., 1991; Raglin o.fl., 2000) 
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6 Áhættuþættir 

Ýmsir þættir virðast geta aukið líkurnar á því að einstaklingar lendi í ofjþálfun. Börn sem 

sérhæfa sig of fljótt í einni íþrótt eru líklegri til þess að lenda í ofþjálfun heldur en börn sem 

stunda fjölbreytta þjálfun (DiFiori o.fl., 2014) og eru þau í hættu á að glíma við líkamleg, 

tilfinningaleg og félagsleg vandamál (Brenner, 2016). Pressa frá þjálfurum getur verið einn af 

þeim þáttum, sem fær unga iðkendur til að sérhæfa sig í einni eða tveimur greinum, en sumir 

þjálfarar gætu talið að til þess að ná árangri í ákveðinni íþrótt á hærra stigi sé nauðsynlegt að 

hefja sérhæfingu fyrir kynþroskaskeið (Baxter-Jones og Mundt, 2007).  

Rannsóknir benda einning til þess að börn í einstaklingsíþróttum eigi frekar í hættu á 

því að lenda í ofþjálfun sé miðað við börn sem stunda hópíþróttir (kentta o.fl., 2001; Matos 

o.fl., 2011). Eins getur þrýstingur frá foreldrum á sigur og óraunhæfar kröfur aukið andlegt 

álag og ákefð á æfingum hjá börnum sem getur leitt til ofþjálfunnar (Gould og Eklund, 1991).  

Meiri hætta er á ofþjálfun við aukið álag og magn æfinga og með tíðari keppnum eða 

löngu keppnis- og æfingartímabil. Einhæfð þjálfun og sama undirlag við æfingar getur einnig 

valdið því að álag verði of mikið og því aukið hættuna á ofþjálfun (Meeusen o.fl.,2013). Þá 

eru íþróttamenn sem hafa upplifað ofþjálfun áður í meiri áhættu að verða fyrir henni aftur. 

(Kentta og Hassem, 1998). Aðrir þættir sem geta haft áhrif á ofþjálfun eru truflanir á 

endurheimt eins og til dæmis ferðalög, svefntruflarnir og ekki næg orkuinntaka. Einning 

getur streita og álag tengt skóla og fjölskyldu aukið áhættuna á ofþjálfun (Meeusen o.fl., 

2013). 

Foreldrar taka oft mjög virkan þátt í íþróttum ungmenna og getur það jafnvel haft mikil 

áhrif á börnin og valdið þeim streitu (Brustad, 1992). Coakley (1992) greindi frá því að börn 

og ungmenni teldu að foreldrar og þjálfarar hafi oft þvingað þau til þess að skuldbinda sig við 

sína íþrótt án þess að gera sér grein fyrir því. Jafnvel þó að ásetningur þeirra væri góður og til 

þess gerður að hjálpa börnunum að ná langt í sinni íþrótt þá fundu börnin fyrir því að þau 

þurftu að einbeita sér meira en áður að sinni íþrótt. Börnin töldu að því lengra sem þau 

komust nær markmiðum um að verða atvinnumenn því minni stjórn höfðu þau á því sem 

gerðist í lífi þeirra. Voru þau meðvituð um þann tíma, fjármuni og fyrirhöfn sem foreldrar 

þeirra lögðu til þess að styðja íþróttaiðkun þeirra og fundu fyrir meiri þrýsting til þess að 

halda áfram þar sem þau vildu ekki valda foreldrum sínum vonbrigðum. Komst Coakley að 

þeirri niðurstöðu að þessi aukni þrýstingur jók möguleikann á því að börnin yrðu fyrir kulnun 

og hættu íþróttaiðkun.  
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7 Meðferð 

Meðferðir við ofþjálfun eru misjafnar þar sem einkennin geta verið misjöfn og misalvarleg 

eftir einstaklingum (Budgett, 1990). Eins getur tímalengd meðferðar verið breytileg eftir 

einstaklingum eða allt frá nokkrum vikum upp í mánuði eða jafnvel ár og fer það eftir 

alvarleika ofþjálfunarinnar (Purvis o.fl., 2010; Teeple o.fl., 2006). Algjör hvíld eða virk hvíld 

þar sem æft er af lítilli ákefð ásamt góðri næringu, og minnkun á streituvöldum og almennu 

álagi í daglegu lífi er sú meðferð sem flestir mæla með í dag fyrir einstaklinga sem eru með 

ofþjálfunarheilkenni (Purvis o.fl., 2010).  

Ekki er ráðlagt að halda áfram æfingum, þótt þær séu stundaðar með breyttum 

þjálffræðilegum aðferðum, því að íþróttamenn sem stunda æfingar í ofþjálfun eiga í enn 

frekari hættu á lakri frammistöðu og eru líklegri til að lenda í veikindum og álagsmeiðslum 

(Teeple.o.fl., 2006). Það getur þó verið erfitt að sannfæra íþróttamenn um að hvíla alveg. Er 

þá mælt með virkri hvíld þar sem íþróttamaður æfir á litlu álagi í stuttan tíma á dag. Til að 

byrja með ætti að æfa í fimm til tíu mínútur á dag og er tímalengdin aukin hægt og rólega. Þá 

getur oft verið gott fyrir íþróttamenn í ofþjálfun að forðast eigin íþrótt alveg. Í sumum 

tilfellum, er líka gripið til þunglyndislyfja og sálfræðimeðferðar við andlegum einkennum en 

aðeins ef þau eru alvarleg (Budgett, 1998).  
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8 Forvarnir 

Ofþjálfun er flókið ferli sem erfitt er að skilgreina og bera kennsl á. Lítið er til af gögnum til 

þess að greina ofþjálfun hjá ungum íþróttamönnum og því er mikilvægt að finna leiðir sem 

hjálpa til við að bera kennsl á börn sem eiga í hættu á að lenda í ofþjálfun (Matos o.fl, 2011). 

Hafa fræðimenn komist að þeirri niðurstöðu að forvarnir gegn ofþjálfun séu besta leiðin til 

þess að forðast hana. Er mikilvægt að finna leiðir og kynna þær svo auðvelt sé að fyrirbyggja 

og greina áhættuþættina áður en ofþjálfun hefst (Meeusen o.fl., 2013; Purvis o.fl., 2010).  

 

 

8.1 Fræðsla 

Mikilvægt er að fræða börn, þjálfara og foreldra um meginreglur þjálfunar til þess að koma í 

veg fyrir ofþjálfun (Matos o.fl., 2011) en forvarnir og fyrirbyggjandi meðferðir gegna 

lykilhlutverki í þeirri baráttu (Teeple o.fl., 2006). Í menntun þjálfara ætti þeim að vera kennt 

hvernig þeir eigi að skipuleggja æfingar, huga að endurheimt og hvaða leiðir séu bestar til 

þess að auka álag stigvaxandi (Brenner 2007). 

Mikilvægt er að fræða og hvetja ungt íþróttafólk til þess að borða næringaríkan og 

orkuríkan mat, drekka vökva og sofa og hvílast vel (Meeusen o.fl., 2013). Greina þarf fyrir 

foreldrum og börnum að utankomandi hlutir eins og stress frá skóla eða vinnu, svefnleysi og 

jafnvel erjur við fjölskyldu eða vini geti ýtt undir stress sem getur aukið álag og leitt til 

ofþjálfunar (Matos o.fl., 2011). Þá getur getur verið gott fyrir þjálfara að leggja fyrir 

spurningalista sem spyrja fyrir um þjálffræðilega og andlega þætti (Meeusen o.fl., 2013).  

Stundum geta markmið foreldra fyrir börn verið háleit og kannski ekki alltaf raunhæf 

en foreldrar eiga það stundum til að vonast eftir því að barnið þeirra uppfylli eigin 

æskudraum um velgengni í íþróttum. Þarf því að fræða foreldra um að þrýstingur geti haft 

mikil áhrif á börnin og ættu foreldrar að einbeita sér að því að hvetja börnin til þess að 

stunda heilbrigða hreyfingu í stað þess að þrýsta á þau að keppa og að sigur sé það sem 

skiptir mestu máli. Þá ættu foreldrar og þjálfara að fara varlega með að láta yngri keppendur 

taka þátt í mörgum leikjum eða mótum með stuttu millibili (Brenner, 2007). 

Í könnun sem gerð var af nemendum í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands kom í ljós að 

fræðsla og forvarnarstarf væri ábótavaön hjá íþróttafélögum hér á landi. Kom í ljós að aðeins 

um þriðjungur (29,8%) deilda innan félaga væru með fræðslu um ofþjálfun á meðan 59,6% 

deilda buðu ekki upp á neina fræðslu. Taldi meirihluti sjúkraþjálfara (95%) og þjálfara (83,5%) 

að auka þyrfti fræðslu um forvarnir ofþjálfunar (Ágústa Ýr Sigurðardóttir og Þóra 

Hugosdóttir, 2015).  
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8.2 Þjálfun barna 

Aðalmarkmiðið í íþróttaiðkun barna er að stuðla að heilbrigðri hreyfingu ævilangt.  

Helsta áherslan við þjálfun ungra barna er að hafa æfingarnar fjölbreyttar, skemmtilegar og 

aðlaðandi og ættu þjálfarar að forðast einhæfa þjálfun (Brenner, 2007). Þjálfun þarf að vera 

einstaklingsmiðuð, og ættu þjálfarar að skipta æfinga- og keppnistímabili niður í nokkur 

tímabil með ákveðin markmið til að ná sem bestum árangri. Einnig þurfa þjálfarar að passa 

upp á að íþróttamenn fái næga hvíld og endurheimt til þess að að árangur náist (Teeple o.fl., 

2006). Börn ættu ekki að æfa bara eina íþrótt á yngri árum heldur ættu foreldrar og þjálfarar 

að styðja þau í að prófa aðra hluti til þess að auka hreyfiþroska þeirra. Sérhæfð þjálfun ætti 

að bíða þar til einstaklingur er eldri og hefur náð kynþroskaskeiði en ef sérhæfing hefst fyrir 

kynþroskaskeið eru meiri líkur á að íþróttamaðurinn verði fyrir áhrifum ofþjálfunar (DiFiori 

o.fl., 2014). 

Einnig er mælt með því að að börn og unglingar keppi ekki með mörgum flokkum á 

sama tíma. En ef barn eða unglingur er látinn keppa með fleiri en einum flokki þá eigi 

æfingum að fækka. Er það á ábyrgð þjálfara og þurfa hagsmunir barnsins að vera í fyrirrúmi 

(Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). 

Gott getur verið að halda þjálfunardagbók til að hafa betri yfirsýn á álag, líðan, 

mataræði og svefnmynstur (Treeple o.fl., 2006) og þá ættu þjálfarar einnig að hafa regluleg 

líkamleg frammistöðupróf til að sjá hvort íþróttamaðurinn sé að ná stigvaxandi árangri eða 

afturför (Kreher og Schwartz, 2012). Ef árangur íþróttamanna byrjar að minnka á æfingum 

eða íþróttamaðurinn byrjar að kvarta undan þreytu er mikilvægt að gefa þeim hvíldardag 

(Matos o.fl., 2011)  

Samskipti við þjálfara geta verið lykilatriði til þess að koma í veg fyrir ofþjálfun (Pope 

o.fl., 2017). Ágústa Ýr Sigurðardóttir og Þóra Hugosdóttir (2015) greindu frá því að meiri hluti 

barna (68,1%) stunduðu fleiri en eina íþrótt. Þegar kom að samskiptun á milli þjálfara barna 

með börn sem æfðu fleiri en eina íþrótt sagði meiri hluti þeirra (68,8%) að ekkert samband 

væri milli þeirra og annara þjálfara.  

 

8.3  Svefn og hvíld. 

Virkasta aðferðin til að stjórna þreytu og auka bata er algjör hvíld og svefn (Kentta og 

Hassem, 1998). Mælt er með því að íþróttamenn skuli hafa að minnsta kosti einn til tvo 

aðgerðalausa hvíldardaga í hverri viku og sérstaklega þegar ákefð á æfingum er í hágmarki 

(Brenner, 2007). Einnig er hægt að taka virkan hvíldardag þar sem iðkandi stundar aðra 
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„létta“ hreyfingu eða íþrótt. Þetta getur hjálpað einstaklingum með því að brjóta upp 

rútínuna og dregið þannig úr leiðindum og streitu.  

Svefn er nauðsynlegur þáttur í þreytustjórnun þar sem ófullnægjandi svefn getur haft 

neikvæð áhrif á gæði þjálfunar sem og almenna vellíðan. Ófullnægjandi svefn er líklegur til 

þess að hafa áhrif á starfsemi ónæmiskerfisins, streitustjórnunarhæfileika, 

tilfinningastjórnun og einbeitingu (Meeusen o.fl., 2013). Svefnþörf einstaklinga er 

mismunandi og ekki er mælt með því að skammturinn sé sá sami fyrir börn og mjög vel 

þjálfaðan íþróttamann. Almennt eiga börn að sofa í þann tíma sem þau þurfa, til þess að þau 

hafi fulla orku daginn eftir en lengd þess tíma getur verið mjög mismunandi eftir 

einstaklingum (Meeusen o.fl., 2013; Teeple o.fl., 2006).  

 

 

8.4 Næring 

Fæðuinntaka er mikilvægur þáttur. Íþróttamenn á öllum aldri þurfa að hafa rétt mataræði 

sem inniheldur nægilegt magn af próteinum, hitaeiningum, járni, kalsíum og D-vítamínum og 

vökva til að mæta þjálfunarþörfum þeirra (Tepple o.fl. 2006; Sonneville o.fl., 2012). 

Ófullnægjandi inntaka af hitaeiningum, vökva, járni og próteinum getur valdið eða aukið 

hnignun í árangri og skapbreytingum (Tepple o.fl., 2006). Gott er því að hafa náið eftirlit með 

næringarinntöku hjá íþróttamönnum og sérstaklega hjá þeim sem taka þátt í íþróttum sem 

krefjast mikils styrks og þreks. Ættu þessir íþróttamenn að leggja sérstaka áherslu á 

orkuinntöku sína svo þeir mæti kröfum þjálfunar og til þess að viðhalda fullnægjandi vexti og 

þroska (De Souza o.fl., 2014).  

Achten og félagar (2004) framkvæmdu rannsókn þar sem fylgst var með sjö vel 

þjálfuðum hlaupurum með það að markmiðiði að kanna áhrif kolvetnaríks mataræðis á 

ofálag og ofþjálfun. Rannsóknin skiptist í tvær 11 daga lotur þar sem hlaupararnir innbyrtu 

annars vegar 8.5 g og hins vegar 5.4 g af kolvetnum á hvert kg líkamsþyngdar. Hlaupararnir 

æfðu kröftuglega og tóku ýmiss hlaupapróf. Einnig voru lagðar fyrir þá spurningar um 

andlega líðan. Í báðum lotum stóðu hlauparnir sig verr í hlaupaprófunum eftir því sem 

æfingaálag og ákefð jukust. Hins vegar var frammistaða hlauparanna, sem innbyrtu meira 

magn kolvetna, jafnari en þeirra sem innbyrtu minna magn. Einnig sáust breytingar á 

andlegri liðan og skapi hlauparanna eftir því sem leið á loturnar en líkt og í hlaupaprófunum, 

var minni munur hjá þeim sem innbyrtu fleiri kolvetni.  

 Sex hjólreiðamenn tóku þá þátt í rannsókn á vegun Halson og félaga (2004) þar var 

fylgst með þeim yfir ákveðið tímabil sem skiptist niður í venjulegt æfingaálag, aukið 

æfingaálag og hvíld. Hjólreiðamennirnir fengu orkudrykk með ákveðnu magni kolvetna bæði 
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fyrir og eftir æfingu. Þeir voru síðan látnir endurtaka tilraunina með orkudrykk þar sem magn 

kolvetna var aukið til muna. Líkt og hjá Achten og félögum (2004) réðu íþróttamennirnir verr 

við aukið æfingaálag þegar kolvetnismagnið var minna. Þá versnaði líðan þeirra þegar á leið í 

báðum tilraununum en þó meira við minna magn kolvetna. 

 Costill og félagar (1988) komust að svipuðum niðurstöðum þar sem fylgst var með 12 

sundmönnum yfir 10 daga af ákafri þjálfun. Sundmennirnir sem innbyrtu fleiri kolvetni komu 

betur út, bæði í sundprófum og spurningalistum yfir andlega líðan, heldur en þeir sem 

innbyrtu færri kolvetni.  

Samkvæmt ofangreindum rannsóknum bendir því margt til þess að kolvetnisinntaka 

geti haft áhrif á myndun ofþjálfunareinkenna og hægt að er draga þá ályktun að þrátt fyrir að 

erfitt eða jafnvel ómögulegt sé að koma alveg í veg fyrir einkenni ofþjálfunar geti inntaka 

aukins magns kolvetna hægt á einkennunum og bætt líðan íþróttamanna til muna. 
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9 Umræður  

Þjálfun barna og unglinga hefur breyst mikið undanfarin ár með betri aðstæðum, 

tækni og menntun (Brenner, 2016). Er því sérhæfing barna að verða meiri heldur en áður fyrr 

og eru börn byrjuð að sérhæfa sig í einni íþrótt á ungum aldri. Þjálfarinn þarf að vera 

meðvitaður um hættur ofþjálfunar og mikilvægt er fyrir börn og unglinga að stunda æfingar 

við sitt hæfi. Eftir því sem börn verða eldri er hægt að gera meiri kröfur á þau með því að 

auka ákefð ásamt því að kynna þeim fyrir auknum kröfum leiksins (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 

2015).  

Rannsóknir sýna að sérhæfing barna á ungum aldri veiti þeim ekki endilega forskot á 

börn sem stunda fjölbreyttar íþróttir (Jayanthi o.fl., 2012; Côté o.fl., 2015) heldur gefa þær 

frekar til kynna að börn sem sérhæfa sig í einni íþrótt fyrir kynþroskaskeið eigi frekar styttri 

íþróttaferill heldur en börn sem stunda fjölbreyttar íþróttir (Brenner, 2016). Það gæti því 

verið gott að leyfa ungum börnum að æfa sem fjölbreyttastar íþróttir til að byrja með en 

rannsóknir sýna að með því efli þau hreyfiþroska sinn (DiFiori o.fl., 2014) 

Hlutverk þjálfarans er mikilvægt og ætti hann að leggja fyrir verkefni sem hæfa hverju 

barni fyrir sig. Þó svo að börn séu á sama aldri getur þroski þeirra verið mismunandi og geta 

þeirra ekki alltaf sú sama. Þurfa þjálfarar því að gæta þess að skipuleggja æfingar og 

endurheimt vel til þess að börn taki framförum (Teeple o.fl., 2006). Einnig þarf að huga vel 

að þeim börnum sem keppa með fleiri en einum flokki eða liði og ætti æfingum að fækka á 

meðan mikil keppni stendur yfir. 

Börn æfa stundum fleiri en eina íþrótt og mikilvægt er að samskipti milli þjálfara séu 

góð. Ættu því þjálfarar, sem þjálfa börn sem iðka fleiri en eina íþrótt, að hafa samband hver 

við annan til þess að geta stjórnað álaginu og endurheimt hjá börnum á sem bestan máta. 

Hér á landi eru samskipti milli þjálfara ekki nógu góð en sýnt hefur verið að næstum 70% 

þjálfara, sem þjálfa börn hér á landi sem stunda margar íþróttir, sögðust ekki eiga í neinum 

samskiptum við aðra þjálfara (Sigurðardóttir og Hugosdóttir, 2015). Þetta væri hægt að bæta 

með aukinni fræðslu fyrir þjálfara. 

Börn sem stunda einstaklingsíþróttir eiga í frekari hættu á að lenda í ofþjálfun heldur 

en börn í hópíþróttum. Getur það stafað á því að börn í einstaklingsíþróttum þurfa að treysta 

á sig sjálf og hafa ekki þann möguleika á að treysta á liðsfélaga eins og börn í hópíþróttum 

(kentta o.fl., 2001; Matos o.fl., 2011). Foreldrar geta einnig haft mikil áhrif á börnin hvort 

sem það sé viljandi eða óviljandi. Börn og unglingar taka eftir því hversu virkir foreldrar eru í 

íþróttastafi þeirra og vilji þeirra til þess að standa sig vel fyrir foreldra sína getur gert það að 

verkum að börn æfi meira til þess að sína foreldrum sínum þakklæti. Getur það haft áhrif að 

börn keyri sig út og á endanum missi þau ástríðuna fyrir íþróttinni og hætti (Coakley, 1992). 
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Eins og fram hefur komið geta einkenni barna og unglinga í ofþjálfun verið mjög 

mismunandi eftir einstaklingum. Því getur verið erfitt fyrir þjálfara að greina hvort um 

ofþjálfun sé að ræða enda engin ein formúla til staðar. Til þess að geta greint til um hvort 

ofþjálfun sé að ræða getur verið gott að útiloka aðra sjúdóma og geta sum einkenni gefið 

vísbendingu um að um ofþjálfun sé að ræða (Matos o.fl., 2011). Ef einkenni koma fram er 

mikilvægt að grípa til meðferðar. 

Svefn og hvíld er virkasta leiðin til þess að auka bata og ættu börn og unglingar alltaf 

að fá einhverja hvíldardaga í hverri viku og því meiri sem ákefðin er því meiri þarf hvíldin að 

vera til þess endurheimt náist (Brenner, 2007). Svefn er mikilvægur þáttur og slæmur svefn 

getur haft áhrif á starfsemi ónæmiskerfis (Meeusen o.fl., 2013) Höfundur fann ekki heimildir 

sem sögðu til um hversu mikinn svefn börn þurfa til þess að koma í veg fyrir neikvæð áhrif 

þjálfunar heldur sýndu rannsóknir að börn hafa mismunandi þörf fyrir svefn. (Meeusen o.fl.,; 

Teeple o.fl., 2006). Algjör hvíld eða virk hvíld er sú meðferð sem flestir mæla með í dag við 

einkennum ofþjálfunar hjá börnum og unglinum (Purvis, o.fl., 2010). Jafnframt ættu börn og 

unglingar að forðast sína íþrótt um stund til þess að að ná fram bata.  

Næring er annar mikilvægur þáttur þegar kemur að íþróttum og þarf orkuríka 

næringu til að mæta þjálfunarþörfum einstaklinga (Teeple o.fl., 2006; Sonneville o.fl., 2012). 

Fann höfundur engar heimildir sem sögðu til um hvers konar næring væri best til þess að 

koma í veg fyrir ofþjálfun en rannsóknir benda til þess að aukið magn kolvetna geti hægt á 

einkennum ofþjálfunar og bætt líðan íþróttamanna. (Achten o.fl., 2004; Halson o.fl., 2004; 

Costill o.fl., 1988).  

Mikilvægast er líklega að stunda öflugar forvarnir gegn því að ofþjálfun komi fram hjá 

börnum (Meeusen o.fl., 2013; Purvis o.fl., 2010). Mikilvægt er að fræða alla aðila sem koma 

að íþróttaiðkun barna um ofþjálfun og hvað getur leitt til þess að hún myndist. Greina þarf 

fyrir foreldrum að utankomandi áhrif geta haft áhrif á börn og unglinga sem getur leitt til 

þess að þau ná ekki að slaka á sem getur aukið álag og leitt til ofþjálfunar (Matos o.fl, 2011). 

Fann höfundur aðeins eina könnun hefur verið gerð hér á landi um fræðslu ofþjálfunar hjá 

íþróttafélögum og kom í ljós að aðeins þriðjungur þeirra, sem svöruðu, sögðust vita að 

íþróttafélagið þeirra væru með fræðslu um forvarnir (Sigurðardóttir og Hugosdóttir, 2015).  
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10 Lokaorð.  

Helsta markmið þessarar ritgerðar var að skoða þá þætti sem hefðu áhrif á ofþjálfun barna 

og unglinga og hvernig hægt væri að meðhöndla og reyna koma í veg fyrir að einkenni 

ofþjálfunar myndist en ofþjálfun getur komið upp hjá hvaða barni sem er. Mikilvægt er að 

stunda öflugar forvarnir og þarf að þekkja einkenni ofþjálfunar til þess að geta gripið inní 

sem fyrst til þess að reyna ná fram bata. Íþróttafélög hér á landi þurfa að leggja meiri áherslu 

á að fræða börn, þjálfara og foreldra um ofþjálfun, einkenni hennar, áhrif, meðhöndlun og 

forvarnir. Gæta þarf þess að beita börn ekki of miklum þrýstingi á unga aldri, til þess að velja 

eina ákveðna íþrótt heldur heldur ætti að leyfa þeim að prufa aðrar greinar og njóta þess að 

æfa íþróttir í stað þess að einblína of snemma á afreksmennsku og keppnir. Þá er mikilvægt 

að æfingaálagi sé stillt í hóf og næg endurheimt náist. Mikilvægt er að börn og unglingar í 

íþróttum nærist vel og hafi næga orku en kolvetnaríkt matarræði getur hjálpað til við 

líkamlega endurheimt og bætt andlega heilsu hjá þeim einstaklingum sem eru í mikilli 

þjálfun. 
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