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Sammendrag
Forskningssenter for barne‐ og ungdomsidrett (FOBU) er en videreføring av det tidligere Senter for
trening og prestasjon (FTP) som startet sin virksomhet 1. september 2008. Grunnet endringer i
forskningsprofil i 2012 mot barne‐ og ungdomsidrett endret senteret navn våren 2014.
Senteret er lokalisert ved Norges idrettshøgskole, og samarbeider tett med Seksjon for Coaching og
Psykologi, Seksjon for kultur og samfunn og Seksjon for fysisk prestasjonsevne.
I 2013 fikk FOBU tildelt en 3‐årig basisfinansiering fra Kulturdepartementet, noe som gjør arbeidet
ved Senteret mer forutsigbart. I tillegg bidrar NIH også med basisfinansiering til senteret. For øvrig får
FOBU prosjektstøtte fra andre bidragsytere til ulike prosjekter.
Ved utgangen av 2014 hadde FOBU en bred prosjektportefølje bestående av rundt 20
forskningsprosjekter. Ett doktorgradsprosjekt ble sluttført i 2014, to doktorgradsprosjekter er
halvveis og to doktorgradsprosjekter ble påbegynt i 2014. Videre har senteret flere
forskningsprosjekter der noen vil fullføres i 2015, mens andre pågår i flere år fram i tid.
I 2014 har FOBU‐ansatte og medarbeidere produsert over 20 internasjonale publikasjoner og
presentert fagbidrag innen idrettsvitenskap på over 10 vitenskapelige kongresser internasjonalt.
I tillegg til forskning på høyt internasjonalt nivå prioriterer senteret formidling til idrettsbevegelsen
og samfunnet for øvrig. Samtlige prosjekter og forskningsresultater presenteres i
populærvitenskapelig form på våre nettsider (http://www.nih.no/FOBU). Forskningen formidles også
i avisartikler, idrettsmagasiner, på TV og i foredrag for idretten. Forskningssenteret har i 2014 har
arrangert sitt årlige internasjonale konferansearrangement «Foreldre – barn‐ og ungdoms viktigste
støttespillere» som ble arrangert på Norges idrettshøgskole 11. september 2014.
Etter 6 års drift har forskningssenteret utviklet et godt fundament for å videreføre god og relevant
forsknings‐ og formidlingsvirksomhet, samt å spille en sentral rolle i utviklingen av relevant kunnskap
for norsk idrett.
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Innledning
Forskningssenter for barne‐ og ungdomsidrett ble etablert i april 2014, etter endring av
forskningsprofilen til Forskningssenter for trening og prestasjon som hadde vært i drift siden 1. mai
2008. Tilsammen har forskningssenteret ved Norges idrettshøgskole (NIH) vært i full drift i 6½ år og
har i denne perioden drevet sin virksomhet i tråd med mål og kjerneoppgaver beskrevet i
plandokumentet av 30.11.2007. Den nære tilknytningen til ulike fagmiljøer ved NIH har gjort det
mulig å etablere en bred forskningsportefølje, med fokus på barn‐ og ungdomsidrett.
2014 har vært et bra etableringsår, hvor flere forskningsprosjekter fra den tidligere strategiske
periode har blitt avsluttet, flere prosjekter rettet mot barn og ungdom er godt i gang og nye
prosjekter med strategiske samarbeidspartnere har blitt startet opp. Forskningen til senteret skal
holde høyt vitenskapelig nivå og vil publisere i anerkjente fagfellvurderte tidsskrifter. Samtidig skal
FOBU være samfunnsrelevant og svare på konkrete spørsmål idretten og samfunnet stiller.
Formidling skjer gjennom flere mediekanaler, populærvitenskapelige fora, seminarer og
vitenskapelige konferanser. Senteret ønsker å beholde en tverrfaglig profil. FOBU vil belyse temaer
som er relevante for langvarig deltagelse i barne‐ og ungdomsidrett, samt utvikling av gode livsvaner
og talent i ungdomsidrett.
Senteret jobber bevisst mot å utvikle en mer effektiv dialog med idretten for å imøtekomme
idrettens behov og forsikre at kunnskapen og kompetansen blir raskt implementert i arbeidet med
barn‐ og ungdomsidrett. En utfordring er tidsaspektet. Idretten krever ofte raske svar, mens
forskning av god kvalitet krever tid. Dette krever at forskere i senteret prioriterer formidling høyere
enn hva som ofte er vanlig i forskningsverdenen, og at forskningssenteret tilrettelegger infrastruktur
og rutiner som fremmer slik formidling. Samtidig må kvalitetskravet for forskningen ligge fast.

Organisering
Forskningssenter for barne‐ og ungdomsidrett er tilknyttet Seksjon for coaching og Psykologi, Seksjon
for kultur og samfunn og Seksjon for fysisk prestasjonsevne ved NIH. Senteret ledes av
1
førsteamanuensis Pierre‐Nicolas Lemyre som ble ansatt for en fireårsperiode i 2012.
FOBU har en referansegruppe som består av representanter fra Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité, Olympiatoppen, Kulturdepartementet og forskningssenteret.
Referansegruppen møtes to ganger per år.
Flere av forskningssenterets ansatte arbeider integrert i fagseksjonene ved NIH. Dette innebærer en
styrking av fokuset på forskning innen barne‐ og ungdomsidrett og en effekt av dette er at flere
vitenskapelige ansatte på NIH har økt forskningsaktivitet på dette tema.
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Lemyre er også ansatt som leder for Seksjon for Coaching og Psykologi i perioden 01.08.13 – 01.08.17
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NIH bidrar med personressurser inn i senteret ved at fagansatte ved seksjonene tilknyttes senterets
prosjekter etter behov. Denne dynamiske løsningen sikrer at senteret kan dra veksler på NIHs
spisskompetanse innenfor ulike arbeidsfelt, avhengig av behovene i FOBUs prosjekter.

Personell
Forskningssenter for barn og ungdomsidrett har ved utgangen av 2014 åtte ansatte (fullfinansiert
eller delfinansiert), og i løpet av året har 25 medarbeidere vært tilknyttet forskningssenteret. De
fleste har sin fysiske arbeidsplass på NIH, lokalisert innenfor sine respektive fagmiljø. Stillingene
består av forskere, stipendiater, en forskningskoordinator og flere forskningsmedarbeidere.

Følgende personer har vært tilknyttet FOBU i forskjellige stillinger og stillingsprosent i løpet av 2013:

Pierre‐Nicolas Lemyre
Leder
1. amanuensis

Svein S Andersen
Professor II

Tynke Toering
Forsker
Barn‐ og ungdomsfotball

Lene Røe
Forskningskoordinator

Christian Thue Bjørndal
Ph.d. stipendiat
Talentutvikling i norsk
lagidrett

Hege Landgraff
Ph.d. stipendiat
Fysisk utvikling hos unge
utholdenhetsutøvere

Hedda Berntsen
Ph.d. stipendiat
Den behovsstøttende
treneren

Siv Gjesdal
Ph.d. stipendiat
Motivasjon i barne‐ og
ungdomsidrett
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Følgende personer har prosjekter som er tilknyttet forskningssenteret:

Ørnulf Seippel
(SKS)
Professor
Kvalitetsklubb

Yngvar Ommundsen
(SCP)
Professor
PAPA‐prosjektet

Elsa Kristiansen (SKS)
Post doc.
Utvikling av unge
utøvere

Per Øystein Hansen
(SKS)
Førsteamanuensis
Internasjonale
konkurranser

Gro Jordalen (SCP)
Ph.d. stipendiat
Utvikling av
toppidrettsutøvere

Bård Erlend Solstad
(SCP)
Ph.d. stipendiat
PAPA‐prosjekt

Anna Maria
Strittmatter (SKS)
Ph.d. stipendiat
Toppidretts‐
arrangement

Jostein Hallén
Professor
Fysiologirelaterte
prosjekter

Lab ingeniør:
Kenneth Wilsgård

Forsknings‐medarbeidere:
Fam Gjerpen‐Lockert
Geir Holden
Frode Smeland

Andre forskere:
Albin Tenga
Øyvind Skattebo
Eirik Langøy
Niclas Stensrud Andersen

Einar Sigmundstad
(SCP)
Prosjektleder
9er vs 11er

Finansiering
Forskningssenter for barne‐ og ungdomsidrett finansieres hovedsakelig gjennom bidrag fra
Kulturdepartementet og Norges Idrettshøgskole.
Kulturdepartementet bidro i 2014 med 3,5 millioner kroner, som en grunnstøtte til drift og
videreutvikling av senteret. Norges Idrettshøgskole bidrar med infrastruktur, arbeidskraft og
arbeidsgiveransvar. For 2014 er dette bidraget estimert til 3 693 983 kroner. NIH sitt bidrag gjelder
full finansiering av tre stipendiater og andre lønnskostnader knyttet til forskere og ingeniører på
senterets prosjekter. Indirekte kostnader knyttet til drift av senteret og senterets prosjekter deles
mellom FOBU og NIH.
I tillegg til basisfinansieringen fra KUD og NIH har ulike samarbeidspartnere bidratt til finansieringen
av enkeltprosjekter:
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EUs sjuende rammeprogram finansierer ”PAPA‐prosjektet”, som undersøker hvordan barne‐ og
ungdomsfotball kan påvirke helsefremmende variabler. FOBU og NIH bidrar med lønnsmidler til
stipendiat og veiledere.
Olympiatoppen bidro i 2013 med delfinansiering av prosjektet ”Kartlegging av de beste
ungdomsmiljøene i Norge for talentutvikling i idrett”. Prosjekt ble ferdigstilt i 2014.
Norges idrettsforbund (NIF) bidrar med en delfinansiering av prosjektet: «Utvikling av
ungdomsidretten» som består av to delprosjekter. Delprosjekt I består av en evaluering av NIFs
jubileumsgave til utvikling av ungdomsidretten. Et prosjekt som varer i 4 år hvor NIF har fordelt en
pengegave fra regjeringen i forbindelse med NIFs 150 års jubileum, til særforbund, klubber og kretser
for å se om man kan klare å senke frafallet av ungdom i dretten, ved å tilrettelegge aktivitet for
denne gruppen. Delprosjekt II er Hedda Berntsen sin doktorgrad hvor hun i sitt prosjekt skal
gjennomføre en intervensjonsstudie, der alpintrenerne for unge utøvere skal få kunnskap om
hvordan bli autonomi‐støttende for å skape et godt motivasjonsklima. Dette prosjektet støttes også
av Norges skiforbund.
Innenfor fotball har FOBU etablert et viktig strategisk samarbeid om tre prosjekter. Norges
toppfotballsenter støtter prosjektet om «Talentutvikling i ungdomsfotball» og lønnsmidler til forsker
Tynke Toering. Norges fotballforbund bidrar med midler til prosjektene «Kvalitetsklubb» og «9er vs
11er».

Samarbeidspartnere FoU 2014



















Norges idrettsforbund
Norges håndballforbund
Norges skiforbund
Norges fotballforbund
Olympiatoppen
Norsk toppfotballsenter
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Lillehammer
School of Human Kinetics, University of Ottawa, Canada
University og Birmingham
Universitetet i Bergen
Univeristetet i Valencia (Spania)
Université Joseph Fourier (Frankrike)
University of Thessaly (Hellas)
York St John (Storbritannia)
Universitat Autònoma de Barcelona (Spania)
Rikshospitalet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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Forskningsprosjekter
I 2014 har forskningssenteret sitt fokusområdet vært barne‐ og ungdomsidrett med prosjekter som
studerer variabler som påvirker talentutvikling og livslang idrettsdeltagelse. I tillegg til prosjekter som
allerede har startet, ble det tilsatt to nye Ph.d. stipendiater i 2014, sammen med oppstart av to nye
forskningsprosjekter.

PhD‐prosjekter
Organisasjon og ledelse – Making the best even better
Ph.d. stipendiat Per Øystein Hansen
Professor II Svein S Andersen
1. amanuensis Dag Vidar Hanstad
Ph.d prosjektet innen organisasjon og ledelse er «Making the best even better; How do leading elite
cross‐country skiing associations fine‐tune processes of development and learning to achieve
international success?”. En artikkel er publisert, en artikkel er under trykking (fagfellevurdert
vitenskapelig antologi) og en artikkel er akseptert. Hansen disputerte 7. mars 2014.
Talentutvikling i norsk lagidrett: kompleksitet og dilemmaer
PhD stipendiat Christian Thue Bjørndal
Professor II Svein S Andersen
1. amanuensis Lars Tore Ronglan
I PhD‐prosjektet: "Talentutvikling i norsk kvinnehåndball" følger vi unge talentfulle håndballspillere
født 1996‐1997. Prosjektets overordnede mål er (a) å spore ulike utviklingsforløp frem mot
topphåndball og å undersøke (b) hvordan dette arter seg i en lagidrettskontekst, og (c) hvilke
muligheter og utfordringer som ligger innenfor Norges Håndballforbund og den norske
idrettsmodellen sin organisatoriske ramme. Et viktig fokus i studien er koordinering, styring og
langsiktighet i tilrettelegging av talentutviklingstiltak. Det overordnede prosjektdesignet er en
multippel casestudie på individ, lag‐ og organisasjonsnivå og gjør bruk av flere ulike
datainnsamlingsmetoder (feltarbeid, intervjuer, statistikk). Det er i 2013 gjennomført et større
feltarbeid og en rekke intervjuer med utøvere og trenere. 40 unge håndballspillere registrerer sin
trenings‐ og kamphverdag. Det er også innhentet statistiske data om fødselsdato og
landslagsdeltagelse på ulike nivå fra NHF.

Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere
PhD stipendiat Hege Wilson Landgraff
Professor Jostein Hallén
PhD‐prosjektet startet i november 2012 og vil undersøke fysisk utvikling hos barn i alderen 12‐16 år
og hvilken betydning deltakelse i et en langrennsklubb har på denne utviklingen. I prosjektet
undersøkes utvikling av antropometriske mål, kroppssammensetning, hjertedimensjoner,
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hematologiske verdier, VO2maks, arbeidsøkonomi, muskelstørrelse og ‐arkitektur, muskelstyrke og
hurtighet hos barn og unge i alderen 12‐16 år av begge kjønn rekruttert i langrennsklubber i Oslo.
Disse vil bli undersøkt i et longitudinelt design fra de er 12 til de er 16 år. Barn og unge fra
skoleklasser uten seleksjon for idrettsutøvelse vil tjene som kontrollgruppe. Deler av kontrollgruppen
vil bli fulgt longitudinelt på samme måte som langrennsløperne, men kontrollgruppen vil bli supplert
med tverrsnittmålinger ved alderen 14 og 16 år. Alle deltakerne vil fylle ut spørreskjema om
fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter og treningsmengde. Vinteren 2014 ble alle forsøkspersonenes
respektive langrennsklubber besøkt for å samle inn antropometriske data. Høsten 2014 ble alle
deltagerne testet igjen som 13‐åringer på de samme variablene som da de var 12 år. Totalt 126
ungdommer har gjennomført de fysiologiske testene Forsøkspersonene har også fylt ut spørreskjema
for fritidsaktiviteter, eventuell idrettsaktivitet og treningsmengde. I tillegg er det samlet inn ulike
antropometriske data og informasjon om pubertetsstatus. Prosjektet varer i 5 år og er har et
samarbeid med Rikshospitalet & Høgskulen i Sogn og Fjordane

Den behovsstøttende treneren
Ph.d. stipendiat Hedda Berntsen
1. amanuensis Pierre‐Nicolas Lemyre
Formålet med prosjektet er å teste og videreutvikle strategier og verktøy trenere kan bruke for å
legge til rette for et miljø som gir bra kvalitet på motivasjonen til utøvere, for å hindre frafall og sikre
langsiktig utvikling. Strategiene og verktøyene som testes ut i intervensjonen er utviklet på bakgrunn
av forskning på sammenhengen mellom trenerens handlinger og type motivasjon hos unge utøvere i
utvikling innen selv‐bestemmelsesteorien (Deci & Ryan, 2000). Det skal filmes i samarbeid med
Norges skiforbund og hver av filmsnuttene skal illustrere en strategi som trenerne kan bruke for å
fremme motivasjonen. 2014 har gått med til fullføring av prosjektbeskrivelse og planlegging av
intervensjonen. Filmingen skal skje i 2015. Prosjektet gjennomføres med bidrag fra Norges
idrettsforbund og Norges skiforbund.
Motivasjon i barne‐ og ungdomsidrett
Ph.d. stipendiat Siv Gjesdal
Professor Yngvar Ommundsen
Prosjektet er en del av PAPA‐prosjektet hvor Gjesdal sitt Ph.d. prosjekt er overordnet å undersøke
effekten av intervensjonen på spillerne. Her inngår blant annet studier av forholdet mellom
trenerskapt motivasjonsmiljø, spillernes behovstilfredshet, regulering av motivasjon og ulike
indikatorer på psykologiske velvære og emosjonelt utbytte, samt hvorvidt slike faktorer endrer seg
som følge av intervensjonen. Gjesdal vil også som del av sitt Phd arbeid anvende nylig innsamlede
tversnittdata data på en eldre gruppe fotballspillende jenter, samt jentespillere i håndball i alderen
11‐18 år. Dette er et sideprosjekt til PAPA prosjektet finansiert av UEFA, og har som formål å
undersøke parallellitet i motivasjonsprosesser mellom idrettsutøvere i ulike aldersgrupper og idretter
og på tvers av land. engelske, norske og spanske jenteutøvere inngår i materialet. Det har vært et
særlig mål å bedre forstå slike prosesser blant jenteutøvere i respektive lands sentrale
idrettskulturer.
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Gjesdal startet sitt 4‐årige PhD løp i mai 2014. Hun er nå ferdig med datainnsamling på sideprosjektet
(UEFA), og arbeider med sin første artikkel basert på spillerdata fra PAPA prosjektet.

Tilknyttede Ph.d.‐prosjekter
Trenerutdanning og dens innvirkning på treneres holdninger og praksis i ungdomsidretten
PhD stipendiat Bård Erlend Solstad
Professor Yngvar Ommundsen
Prosjektet er enn del av PAPA‐prosjektet hvor Solstad sitt Ph.d.‐prosjekt er overordnet å undersøke
effekten av intervensjonen på fotballtrenerne selv. Her inngår blant annet studier av hvordan
fotballtrenere oppfatter seg selv, og sin egen interaksjon med unge utøvere i idrettskonteksten, og
hvorvidt ulike aspekter ved treneratferden endrer seg som følge av intervensjonsdeltagelse.
Solstad startet sitt fire‐årige Ph.d. løp i august 2012. Solstad er godt i gang med sine
forskningsartikler, med en re‐submitted og andre under arbeid. Han samarbeider også med forskere
og stipendiater ved Universitetet i Bergen tilknyttet prosjektet.
Ekspertiseutvikling blant unge norske idrettsutøvere – Betydningen av selvbestemt motivasjon og
selv‐regulert atferd.
PhD stipendiat Gro Jordalen
1. Amanuensis Nicolas Lemyre
Associate Professor Natalie Durand‐Bush (Canada)
Prosjektet har som formål å studere motivasjon blant unge utøvere i utvikling mot en
toppidrettskarriere, og vil undersøke assosiasjoner mellom selvbestemt motivasjon og selv‐
regulering, og hvordan dette påvirker unge utøveres treningsbelastning, utvikling, og prestasjoner.
Det skal gjennomføres tverrsnitts‐ og longitudinelle studier, for å hhv kartlegge samt følge utøvere
over tid. Første studie, en tverrsnittsundersøkelse, igangsettes i desember 13.
Prosjektet er et samarbeid mellom FOBU, Olympiatoppen, og School of Human Kinetics, University of
Ottawa, Canada.
Toppidrettsarrangementer for ungdom
Ph.d. stipendiat Anna Maria Strittmatter
1. Amanuensis Dag Vidar Hanstad og Professor Eivind Skille
Ph.d. prosjektet skal gi en dypere innsikt i organisasjonsprosessen av Ungdoms‐OL 2016 på
Lillehammer fra begynnelsen til året etter at arrangementet har blitt gjennomført. Prosessen skal
undersøkes med bruk av dokumentanalyse, intervjuer og observasjoner. Et hovedfokus ligger på NIF
og hvordan ungdomspolitikken implementeres i forhold til Ungdoms‐OL, hvilke aktørene som har
innflytelse på implementering og på hvilken måte. Forskningsprosessen i 2014 fokuserte på
søknadsprosess til Ungdoms‐OL. 9 dybde intervjuer ble gjennomført med aktører som var involvert i
søknaden. I tillegg ble 123 dokumenter knyttet til NIFs ungdomspolitikk og søknaden til Ungdoms‐OL
analysert. Første artikkelutkast om funnene er ferdig og er planlagt å sent til International Journal of
Sport Policy and Politics i mars 2015. Artikkel inneholder en diskursanalyse om NIFs begrunnelse om
hvordan Ungdoms‐OL burde tilføre utvikling av ungdomsidrett i Norge.
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Egne forskningsprosjekter
Barne‐ og ungdomsfotball – 9er vs 11er
Einar Sigmundstad, Albin Tenga og Kenneth Wilsgård
I prosjektet er formålet og undersøke nærmere hvordan spillformene 9èr vs 11èr virker inn på
spillernes aktivitetsnivå i aldersgruppen 13 og 14 år. Begge kjønn gjennomfører kamper i begge
spillformer. Ved å analysere lagenes kamper i begge spillformer ønsker vi å finne dokumentasjon på
hvordan prestasjonen målt ved et valid variabelsett som målemetode ved lagets‐ og spillernes
prestasjon – gir av resultat ved de to spillformer. I 2014 ble det spilt 10 kamper som er tapet og
klarlagt for analyse. Variabelsettet er utformet og utprøvd og analysearbeid pågår nå for fullt.
Prosjektet gjennomføres med bidrag fra Norges fotballforbund.
Kvalitetsklubb
Forskningsmedarbeider Frode Smeland
Professor Ørnulf Seippel
Prosjektet Kvalitetsklubb er et konsept der målet er å utvikle kvaliteten på arbeidet som drives i
norske fotballag. Formålet med denne studien er å bedre forståelsen av hva det er som gjør at
klubber blir med på konseptet KK (eller ikke), hva klubber som er med på konseptet gjør ut av det,
hva de tenker og mener om prosjektet, og hvorfor de ender opp med ulike former for deltakelse.
Formålet er både å produsere kunnskap som kan være av direkte og mer anvendt nytt for NFF og
data som kan inngå i mer vitenskapelig arbeider ved NIH. I 2014 har prosjektet intervjuet 20 av de
om lag 30 fotballklubbene som er med i prosjektet om deres arbeid med kvalitetsklubb. Prosjektet
gjennomføres med bidrag fra Norges fotballforbund.
Psykologiske faktorer av betydning for spiller‐ og prestasjonsutvikling i norsk toppfotball
1. Amanuensis Tynke Toering
PhD stipendiat Mathias Haugsaasen
Professor Geir Jordet
Gjennom et tett samarbeid med Norsk toppfotballsenter (som eies av Norsk toppfotball,
interesseorganisasjonen til Tippe‐ og Adeccoligaen) har vi nær fullstendig tilgang til alle spillere,
trenere og lag i den norske toppfotballen på herresiden. I dette prosjektet tester vi ut en modell som
forsøker og predikere hvem som tar steget inn i toppfotballen og som ultimat sett lykkes ved å
utvikle seg til å bli en internasjonal toppspiller (etablerer seg på landslag eller tar steget ut til en
større europeisk liga). I første fase lagde vi et profilerings‐ og monitoreringsverktøy som måler de
ulike faktorene i modellen, og som vi er i ferd med å innføre i de norske toppfotballklubbene.
Resultatene fra dette vil også senere bli brukt i praktisk treningsarbeid for å veiledere trenere og
spillere i systematisk arbeid med utvikling av psykologiske faktorer av betydning for prestasjon i
fotball. Prosjektet gjennomføres med bidrag fra Norsk toppfotballsenter.
Managing Elite Sport Systems: Research and practice
Professor II Svein S Andersen og 1. Amanuensis Lars Tore Ronglan
PhD stipendiat Per Øystein Hansen

10

Årsrapport 2014
Boken Elite sport management – research and practice, ble ferdigstilt i 2014, men kommer på
Routledge juni 2015 har imidlertid talentutvikling som et hovedtema. I tillegg til et eget kapittel om
talentutvikling i nordisk idrett, tar også det komparative sluttkapitlet opp likheter og forskjeller
mellom talentutvikling i Norden, UK og Tyskland. Norden kjennetegnes av deltakelse i flere idretter,
med stor innslag av frivillighet i ung alder. Det trekker i retning av tidlig diversifisering og sen
spesialisering. Den internasjonale trenden går i retning av tidlig spesialisering og profesjonalisering. I
begge kapitler understrekes framstår verdier og organisering av masseidretten i Norden, som et
robust alternativ til tilnærming som dominerer internasjonal forskningslitteratur.
Internasjonale konkurranser for unge utøvere
1. amanuensis Per‐Øystein Hansen og Svein S. Andersen
Internasjonale konkurranser for unge, lovende, utøvere blir stadig mer vanlig. I tillegg til mesterskap
som arrangeres av internasjonale særforbund, ser vi en stadig utvikling av kontinentale så vel som
globale mesterskap for ungdom. Eksempler på dette er EYOF (European Youth Olympic Festival) og
YOG (Youth Olympic Games). Disse to mesterskapene samler ungdom i alderen 14‐18 år. Selv om
mesterskap for ungdom har fått økt interesse fra samfunnsvitenskapelige forskere (for eksempel
Hanstad, Parent og Houlihan (2014), er det lite forskningsbasert kunnskap om hvilken betydning for
eksempel deltakelse i EYOF og YOG har får utøvernes utvikling og fremtidig vellykkethet. I tillegg vet
vi lite om hvordan toppidrettsorganisasjoner vektlegger slike konkurranser og hvordan
mesterskapene brukes som en læringsarena for fremtidige toppidrettsutøvere og trenere/ledere.
Kartlegging av klubbmiljø
Forskningsmedarbeidere Hedda Berntsen og Lene Røe
1. amanuensis Nicolas Lemyre
Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke miljøfaktorer som hadde stor betydning for dagens
topputøvere i ungdomsårene (12‐16år). Vi ønsker å lære noe om miljøene der dagens beste
topputøvere utviklet seg. Hvilke klubbmiljøer, kretsmiljøer, trenere, foreldre og idretter får frem
utøvere som tar medaljer i internasjonale mesterskap på seniornivå? Høsten 2013 har det blitt
kartlagt ulike data om utøvernes klubb og treningsbakgrunn. Rapporten ble ferdigstilt i 2014 og blir
trykket i 2015. Prosjektet gjøres med bidrag fra Olympiatoppen
Jubileumsgaveprosjekt, Utvikling av ungdomsidretten
Forskningsmedarbeider Lene Røe
1. amanuensis Nicolas Lemyre og Professor Ørnulf Seippel
I forbindelse med NIFs jubileumsgave ble midlene øremerket ungdomsidrett. Midlene fordeles til
ulike særforbund, kretser og klubber og skal disponeres over en 4‐års periode til utviklingsarbeid.
Målet med prosjektet er å utvikle vellykkede modeller som enkelt kan overføres og implementeres i
klubbmiljøer og som kan gi ny og viktig kunnskap om hvordan idretten kan utvikle aktivitetstilbudet
og beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten. Forskningssenter for trening
og prestasjon skal evaluere prosessen og de ulike prosjektene som mottar midler fra Jubileumsgaven.
I 2014 svarte prosjektene på et spørreskjema om status for prosjektet. Intervju av alle prosjekter
gjennomføres i 2015. Prosjektet gjøres med bidrag fra Norges idrettsforbund.
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Kartlegging av inkluderingstiltak i idretten i Akershus
Forsker Trygve Beier Broch
Professor Åse Strandbu
Oppdragsprosjektet skal kartlegge inkluderingstiltak rettet mot barn og unge med
innvandrerbakgrunn i Akershus idrettskrets. Forberedelsene til prosjektet startet høsten 2014.
Målet, som er definert av Akershus fylkeskommune, er å fremskaffe en oversikt over allerede
etablerte tiltak og eventuelle behov for å starte, omforme, eller opprettholde tiltak med potensiell
positiv integreringseffekt. Datainnsamlingen foregår vinteren 2015.

Tilknyttede forskningsprosjekter
Utvikling av unge utøvere
Postdoktor Elsa Kristiansen
Professor Glyn C. Roberts
1. amanuensis Nicolas Lemyre
Kristiansen, Roberts og Lemyre jobber med et bokkapittel som skal trykkes i en antologi – Routledge
Handbook of Sports Event Management: A Stakeholder Approach. Redaktørene for denne antologien
er M. M. Parent og J.‐L. Chappelet. I dette kapittelet er det fokus på støtteapparatet som omgir
utøvere på ulike nivåer. Alt fra unge utøvere som bare har foreldre og trenere som støtteapparatet til
elite utøvere med mange personer i støtteapparatet, blir gjennomgått. Ferdigstillelse av kapittelet vil
skje i 2014 i og boka lanseres i 2015.
Barne‐ og ungdomsfotball: PAPA‐prosjektet
Professor Yngvar Ommundsen
PAPA‐prosjektet: “Promoting Adolescent health through an intervention aimed at improving the
quality of their participation in Physical Activity (PAPA)” er en del av et større EU‐finansiert prosjekt
som involverer 8 universiteter i 5 land; England, Hellas, Spania, Frankrike og Norge. I Norge ble en
omfattende intervensjon og to datainnsamlinger (pre‐ og postintervensjon) gjennomført vår til høst
2011 og et halvt år etter i de andre landene. I Norges foregikk intervensjon og datainnsamlinger ved
hjelp av Norges Fotballforbund. En bieffekt av samarbeidet med NFF er at PAPA‐medarbeidere har
vært sterkt involvert i utviklingen av NFFs nye grunnbok i sin trenerutdanning; Flest mulig – lengst
mulig – best mulig. Den store barne‐ og ungdomsfotballboka (se pkt 6). Prosjektet er nå formelt
avsluttet i forhold til finansieringspartner (EU), og sluttrapport til Eu er levert. Forskningspublisering
er pågående og vil pågå for fullt i lang tid framover. 2014 teller tre forskningsarbeider (ett publisert,
ett submitted og ett re‐submitted).
Effekten av maksimal styrketrening på prestasjonen til unge kvinnelige langrennsløpere
Øyvind Skattebo ‐ Masterstudent
1. amanuensis Thomas Losnegard, 1. amanuensis Bent Ronny Rønnestad og Professor Jostein Hallén
Vi har tidligere vist at maksimal styrketrening gir god effekt på muskelstyrken til langrennsløpere,
men liten effekt på prestasjonen i langrennsspesifikke øvelser. Nevnte studie inkluderte både menn
og kvinner. Konklusjonen var at utøvere som allerede var sterke nok ikke fikk noen effekt av å øke
muskelstyrken ytterligere. Kvinner har både mindre muskelmasse og er svakere enn menn. I dette
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prosjektet undersøkte vi om styrketrening gav en prestasjonsfremmende effekt på unge kvinner (17‐
19år). Treningsgruppen trente maksimal styrketrening over 10 uker i tillegg til ordinær
langrennstrening, mens kontrollgruppen kun trente ordinær langrennstrening. Før og etter
treningsperioden ble muskelstyrke, maksimalt oksygenopptak i løping og staking (ergometer),
oksygenkostnad (arbeidsøkonomi) og prestasjonen i staking målt. Treningsgruppen fikk god effekt på
muskelstyrken, men forbedret verken oksygenkostnaden, maksimalt oksygenopptak eller
prestasjonen i staking sammenlignet med kontrollgruppen. Vi anbefaler derfor at målgruppen
prioriterer spesifikk langrennstrening og ikke benytter mye av treningstiden på maksimal
styrketrening. Studien var et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettshøgskole og Høgskolen i
Lillehammer og er i skrivende stund innsendt som artikkel til publisering i internasjonalt tidsskrift.
Spesifisitet i trening
Eirik Langøy og Niclas Stensrud Andersen ‐ Masterstudenter
1. amanuensis Bjarne Rud og 1. amanuensis Thomas Losnegard
Langrennsløpere trener forholdsvis variert og inkluderer f.eks. mye løping i treningsarbeidet i tillegg
til mer skispesifikk trening på ski og rulleski. Dette skiller seg fra andre idretter som f.eks. sykling,
hvor en større andel av treningsarbeidet gjennomføres spesifikk (på sykkel). Det kan spekuleres i om
en større andel av treningsarbeidet til langrennsløperne med fordel kunne vært gjennomført mer
spesifikt med tanke på arbeidsøkonomi, kondisjon og utholdenhet på ski. Dette prosjektet
undersøkte effekten av treningsspesifisitet på en gruppe langrennsløpere. Unge menn og kvinner
(17‐19år) ble fordelt til to treningsgrupper. En gruppe skulle trene mye spesifikk langrennstrening
(78% ski/ rulleski og 22% løping) og den andre gruppen skulle trene mer løping (48% ski/ rulleski og
52% løping). Før og etter treningsperioden (10 uker) ble det gjennomført prestasjonstester i et
stakeergometer, på rulleski utendørs og i løping på både tredemølle og utendørs. I tillegg ble
oksygenkostnad og maksimalt oksygenopptak målt i løping og staking. Dataene er innsamlet og
databehandling pågår.
I tillegg til de fokusområdene som er sentrert rundt doktorgradsprosjektene pågår det også annen
forskning der senteret er involvert:









Langvarig idrettsdeltakelse: beskrivelse av de beste ungdomsmiljøene i Norge
Betydningen av miljøbetingelser for å stimulere talentutvikling i idrett
Ungt lederskap og ungdoms‐OL
”Youth Olympic Games Explained”
Forebygging av utbrenthet hos trenere i ungdomsidrett
Treneres kunnskapsbase og betydningen av trenerutdanning
Motivasjon og fremtidige intensjoner blant unge norske elite ishockeyspillere
Coaching legacy: overføring av lidenskap

Prosjektene er på forskjellige stadier: noen er i planleggings‐ eller datainnsamlingsfasen, mens flere
prosjekter har resultater klare.
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Formidling og informasjonsvirksomhet
FOBUs formidlingsvirksomhet i 2014 omfatter konferanser for praksisfeltet arrangert av senteret,
foredrag på internasjonale og nasjonale forskningskonferanser, bidrag i idrettens egne
utdanningsprogram og publisering på egne nettsider. I tillegg har FOBU etablert seg som en viktig
aktør og kunnskapskilde for barn‐ og ungdomsidrett og blir oftere kontaktet av norske og
internasjonale medier.

Forskningsseminar 2014
Den 11. september 2014 arrangerte FOBU seminaret: «Foreldre – barn og ungdoms viktigste
støttespillere». Konferansen ble holdt som et fagseminar på dagtid og en fagkveld for foreldre på
kveldstid. Konferansen hadde over 200 deltagere. Anerkjente forskere fra England, USA og Canada
ble invitert til Norges idrettshøgskole for å holde foredrag og diskutere hva forskning viser om
hvordan foreldre best kan støtte sine barn som deltar i organisert idrett. Foredragsholderne var Dan
Gould (USA), Mari Bjone (NIF), Camilla Knight (England), Andrew Hill (England), Joe Baker (Canada),
Dave Collins (England).
På kvelden holdt professor Dan Gould et åpent foredrag til idrettsforeldre om "The optimal push",
etterfulgt av en diskusjon blant de inviterte foredragsholderne med spørsmål fra publikum.

Presentasjoner på internasjonale
forskningskonferanser
Forskerne tilknyttet senteret har deltatt på flere vitenskapelige konferanser (idrettspsykologi, sports
coaching, idrettsfysiologi, styrketrening, sport management, sport medisin, idrettsledelse,
fotballkonferanser) og holdt foredrag og workshops omkring FOBU prosjekter.

Bidrag til idretten
Ansatte ved forskningssenteret er ressurspersoner i trenerutdanningsprogram i regi av Håndball‐,
Fotball‐, Skiskytter‐ og Skiforbundet. Disse bidrar også i utvikling og gjennomføring av
Olympiatoppens elitetrener‐utdanningsprogram og coach‐utdanningsprogram. Flere FOBU‐ansatte
har deltatt i arbeidet med NIFs nye trenerløype. Kompetansen og forskningsresultatene fra FOBUs
prosjekter blir synliggjort i ulike idrettsfora nasjonalt og internasjonalt. I tillegg bidro FOBU med
lokaler til Trenerkonferansen i regi av Norges skiforbund arrangert ved Norges idrettshøgskole, samt
støtte til publikasjon av boken «The Youth Olympic Game».
Forskningssenteret har nylig tegnet en avtale med Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å gjøre en
kartlegging av inkluderingstiltak rettet mot barn og unge med innvandrerbakgrunn i Akershus
idrettskrets. Dette prosjektet utvider vår prosjektportefølje innenfor et viktig fagfelt.
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Nettsider og mediekontakt
Forskningssenterets nye nettsider ble lansert i april 2014 (www.nih.no/fobu). Senteret har
målsetning om regelmessig oppdatering av egne forskningsprosjekter og forskningsresultater.
Resultater fra våre forskningsprosjekter publiseres på senterets sider så snart de foreligger. Trykte og
digitale medier tar regelmessig kontakt med ønske om å benytte stoff fra våre nettsider og
publikasjoner i sine medier. Dette bidrar til å få synliggjort den kunnskapen som genereres og finnes i
senteret. Aktuelle nyheter, dagsaktuelle og interessante meningsutvekslinger, samt relevante
publikasjoner legges ut på FOBUs Facebookside.

Tydeliggjøring av forskningsprofil
I 2014 endret Forskningssenter for trening og prestasjon navn til Forskningssenter for barne‐ og
ungdomsidrett grunnet endring av forskningsprofil rettet mot individuelle, sosiale og organisatoriske
betingelser for å skape en inkluderende barne‐ og ungdomsidrett. Navnet, sammen med ny logo og
nye nettsider ble lansert våren 2014. Tydeliggjøringen av forskningsprofil er drøftet og forankret i
FOBU referansegruppe, og fremtidig tilskuddet til senteret fra Kulturdepartementet forutsetter at
virksomheten drives i tråd med de målsettinger og kjerneoppgaver som er skissert i detaljer i FOBU
strategisk plan for 2012‐2016 perioden.
Den nye forskningsprofilen er i tråd med prioriteringene både i statlig idrettspolitikk, NIFs
målsettinger og NIHs forskningsstrategi. Basert på St.meld nr. 14 («Idrettslivet i endring») poengterer
KUD at «barn og ungdom er de viktigste målgruppene i den statlige idrettspolitikken». NIFs
Idrettspolitiske dokument 2011‐2015 framhever «styrking av ungdomsidretten» som et overordnet
mål for å skape en åpen og inkluderende idrett (s. 7). NIHs strategisk plan for 2011‐2015 trekker fram
at NIH skal satse på forskning på «trening og prestasjonsutvikling innen bredde‐ og toppidrett» (s. 4).
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