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UTVIKLINGSPLAN FOR BARN OG UNGDOM

Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er gøy. Sammen med ven-
ner får de opplevelser og lærdom for livet. Det er trenere, ledere og foreldre som 
skal være med på å skape denne idrettsgleden og ta vare på og utvikle dette unike 
fellesskapet.

Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare 
noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale prinsipper for 
trening for denne aldersgruppen.

Idrett for barn i alderen ca 6 – ca 11 år skal preges av variasjon. En variert barneidrett 
skal i prinsippet ha et likt innhold for alle barn. Det er unaturlig å skille mellom barnei-
drett for utøvere som kanskje en gang i framtida kan bli topputøvere og utøvere som 
kanskje ikke kan bli det. Et slikt skille hører hjemme på et senere utviklingsnivå der 
barnet har blitt eldre ungdom og er klar til å ta egne valg i forhold til å underkaste seg 
de krav som stilles til en toppidrettslig utvikling i de ulike idretter.

ALLSIDIGHET ENSIDIGHET VARIASJON

Forbindes vanligvis med 
at barnas aktivitet består 
av deltakelse i to eller flere 
idretter. For eksempel 
langrenn og orientering, 
håndball og fotball, osv.

Barna deltar kun i en idrett 
og bare ”konkurransevari-
anten” av denne idretten. 
For eksempel: barn spiller 
bare fotball, driver bare 
svømming i basseng, 
hopper bare lengde, osv.  
Dette betyr ikke at barna 
bare konkurrerer, man at 
når de trener så driver de 
aktivitet som er lik eller lig-
ger tett opp til konkurran-
seaktiviteten, og dermed 
svært spesifikk trening.

Barna driver med mange 
forskjellige aktiviteter 
innenfor én eller flere 
idretter. Dette gir vari-
erte påvirkninger som 
er gunstige i utviklingen 
av barnas motoriske, 
fysiske, sosiale og mentale 
forutsetninger. Innenfor 
begrepet variasjon bør og 
skal barna selvsagt drive 
spesialtrening innen én el-
ler flere idretter. Men om-
fanget av spesifikk trening 
sammenlignet med variert 
trening vil være forskjellig 
og vurderes med grunnlag 
i barnets utviklingsnivå 
og forhold knyttet til den 
enkelte idrett.
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Med utgangspunkt i dette er det grunnlag for å dele barne- og ungdomsidretten inn 
i ulike hovedperioder / utviklingsnivåer slik det er framstilt her. Aldersgrupperingene 
som er oppgitt for de ulike nivåer er veiledende. Det er viktig å ha som bakteppe 
at barn utvikler seg ulikt både før og under puberteten. Barn og unge trenger ulike 
utfordringer og stimuli og dermed differensiert aktivitet/trening.
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OPP TIL 6 ÅR 7 - 10 ÅR 11 - 12 ÅR

Utviklingsnivå:

Hovedfokus:

Konkurranse:

Organisering:

Aktiv start perioden

Lære grunnleggende 
bevegelser.

•	 For barn t.o.m. det  
året  de fyller  7 år bør 
det  ikke arrangeres 
konkurranser utover 
det  som  er naturlig 
innen gruppeaktiv-
iteten/treningen.

•	 Organiseres i fri-
idrettsgrupper eller 
idrettskoler, gjerne i 
samarbeid med andre 
idretter.

•	 Lek og allsidig 
aktivitet som skal 
stå i sentrum, slik at 
barna får innlæring 
i de grunnleggende 
bevegelsene.

Grunnlagsperioden

Utvikle grunnleggende 
motoriske og fysiske forut-
setninger.

•	 Det kan arrang-
eres enkeltstående 
konkurranser i loka-
lmiljøet. 

•	 Konkurransene bør i 
hovedsak arrangeres 
som lagkonkurranser, 
som kan inkludere 
både enkeltøvelser 
og ulike former for 
stafetter. 

•	 I denne aldersgrup-
pen benyttes ikke 
rangerte resultat-
lister, tabeller 
eller annen form for 
rangering.

•	 Organiseres i friidretts-
grupper eller idrettsskol-
er, gjerne i samarbeid 
med andre idretter. 

•	 Det er ønskelig at gode 
tilrettelagte friidrettsak-
tiviteter kan tilbys i skole 
og SFO. Aktivitetstilbu-
det bør være basert på 
allsidighet og lek. 

•	 Den enkelte bør ha reell 
mulighet til å lære seg 
de grunnleggende ferdi-
ghetene som særpreger 
friidretten.

Ferdighetsperioden

Lære og utvikle grunn-
leggende idrettslige 
ferdigheter.

•	 Allsidighet, lagkamp 
og stafetter bør 
vektlegges.

•	 Aktivitetstilbud 
anbefales  arrangert i 
lag og krets i form av 
idrettsleker/stafet-
ter/mange-kamp/ 
lagkonkurranser med 
en sosial ramme. 

•	 Det anbefales å gi 
et konkurransetil-
bud innenfor eget 
fylke/region. Det kan 
arrangeres krets-
mesterskap for barn 
i denne aldersgrup-
pen.

•	 Organiseres i fri-
idrettsgrupper eller 
idrettskoler som over, 
men tilpasset alder.  

•	 Fortsatt er allsidi-
gheten i fokus, men 
nå med et bredt 
øvelsesutvalg i den 
tekniske treningen. 

•	 Det bør arrangeres 
tilrettelagte skolei-
drettsdager.

Alle som trener barn og unge må ha et langsiktig perspektiv på aktiviteten. Utøveren 
som følger progresjonen i alderen 5-16 år vil tilegne seg en god beredskap for å lære 
motoriske ferdigheter på et senere alderstrinn. Dersom en går for raskt frem, eller 
hopper over noen av nivåene kan det føre til redusert læringsevne på et senere nivå. 
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13 - 14 ÅR 15 - 17 ÅR 18 - 22 ÅR ETTER 23 ÅR

Lære å trene perioden

Utvikle evne til å gjen-
nomføre systematisk 
trening med langsiktige 
utviklingsmål

•	 I denne aldersgruppen 
deltar utøverne i krets-
mesterskap, og det gis 
et tilbud om regionale 
ungdomsleker. 

•	 Det skal være fokus på 
stevner med høy kvalitet. 

•	 Det er fremdeles viktig å 
gi tilbud om lagkonkur-
ranser, stafett ter og 
mangekamp.

•	 Alternative konkurranser, 
KM enkeltøvelser, KM 
mangekamp og region-
ale eller landsomfattende 
konkurranser med vekt 
på allsidighet og lag-
konkurranser anbefales. 

•	 Hvis prestasjonspremie 
skal utdeles, skal den gis 
for laginnsats.

•	 Organiseres i fri-
idrettsgrupper. 

•	 Det bør fokuseres 
på allsidighet og en 
gradvis innføring i de 
ulike friidrettsteknik-
kene, med et 
øvelsesutvalg som er 
tilpasset alderen.

Lære å konkurrere 
perioden

Lære å forberede, gjen-
nomføre og evaluere 
konkurranser.

•	 Alternative konkur-
ranser, KM, UM, Jun-
ior NM, Senior NM, 
nordiske mester skap, 
internasjonale junior- 
og seniormesterskap 
og lignende.

•	 Det bør være økende 
spesialisering, men 
fortsatt vektleg-
ging av variasjon og 
allsidighet. 

•	 Den sosiale rammen 
ved alle arrange-
menter og i trenings- 
sammenheng bør 
vektlegges.

Trene for å konkurrere 
perioden

Videreutvikle evne til å 
forberede, gjennomføre og 
evaluere konkurranser og 
lære å se sammenhenger 
mellom forberedelser og 
utvikling av resultater.

•	 Nasjonale konkur-
ranser som UM, jr NM 
og Senior NM i tillegg 
til internasjonale 
junior- og ungdoms-
mesterskap, samt 
nordiske junior- og 
ungdomsmesterskap.

•	 Økende grad av 
spesifikk trening, og 
større vektlegging av 
skadeforebygging. 

•	 Større treningsdoser 
og god balanse mel-
lom skole/studier/
jobb og trening. 

•	 Morgensdagens top-
pidrettsutøver. 

•	 Gjerne trening i en 
litt mindre gruppe, 
men fortsatt viktig 
med en tilhørighet.

Trene for å vinne 
perioden

Utvikle og praktisere top-
pidrettslige ferdigheter og 
kvaliteter.

•	 Viktige nasjonale 
og internasjonale 
konkurranser og 
mesterskap (EM, VM, 
OL). 

•	 Landskamper.

•	 Toppidrett. 
•	 Trening og forbere-

delser på linje med de 
beste i verden.

•	 Ofte trening i mindre 
celler med tett opp-
følging av personlig 
trener/rådgiver. 

•	 Utøver tar i større 
grad ansvar for egen 
utvikling.

Veien både til en eventuell toppidrettskarriere og til et livslangt positivt forhold til fri-
idrett er den samme. Å gå trinnene steg for steg hindrer frafall, skaper gode forutset-
ninger for mestring, forebygger skader og øker motivasjonen.

Les mer om trening av barn og unge utøvere på Olympiatoppen sine hjemmesider: 
www.olympiatoppen.no  


