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Innledning 
 

Det overordnede formålet til forskningssenter for barne- og ungdomsidrett er å styrke 

kunnskapsgrunnlaget som har betydning for ledelse, inkludering og prestasjonsutvikling for 

organisert idrettsaktivitet for aldersgruppen 6 – 19 år. Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett 

(FOBU) er en videreføring av tidligere Forskningssenter for trening og prestasjon (FTP) som startet sin 

virksomhet september 2008 etter tilsagn om basisfinansiering fra Kulturdepartementet og med mål 

og kjerneoppgaver beskrevet i plandokumentet av 30.11.2007.  

I 2013 fikk FOBU tildelt en 3-årig basisfinansiering fra Kulturdepartementet, noe som gjør arbeidet 

ved senteret mer forutsigbart. Kulturdepartementets formål med tilskuddet er å bidra til og styrke et 

godt fagmiljø på området, samt å bidra til å sikre et tett samarbeid med og en god formidling til den 

utøvende idretten. I tillegg bidrar NIH også med basisfinansiering til senteret i form av å dedikere 

ansattresurser på de involverte fagseksjonene til forskning innen FOBU sitt forskningsfelt. For øvrig 

får FOBU prosjektstøtte fra andre bidragsytere til ulike prosjekter. 

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. Den nære 

tilknytningen til ulike fagmiljøer ved NIH har gjort det mulig å etablere en bred forskningsportefølje.  

Forskningen til senteret skal holde høyt vitenskapelig nivå og vil publisere i fagfellvurderte 

tidsskrifter. Samtidig skal FOBU være samfunnsrelevant og svare på konkrete spørsmål idretten og 

samfunnet stiller. 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/forskning/fobu/ Forskningen 

formidles også i avisartikler, idrettsmagasiner, på TV og i foredrag for idretten. Forskningssenteret 

har i 2015 arrangert sitt årlige internasjonale konferansearrangement, i år med tema «Coaching 

children and youth sports» som ble arrangert på Norges idrettshøgskole 15. september 2015. 

Ved utgangen av 2015 hadde FOBU en bred prosjektportefølje bestående av rundt 16 

forskningsprosjekter. Ett nytt doktorgrads prosjekt startet opp i 2015 og ett vil fullføres i 2016, mens 

andre pågår i flere år fram i tid. 

I 2015 har FOBU-ansatte og medarbeidere produsert over 30 internasjonale publikasjoner og 

presentert fagbidrag innen idrettsvitenskap på over 13 vitenskapelige kongresser internasjonalt i 

tillegg til foredrag på flere faglige seminarer i Norge.  

Etter 7½ 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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Organisering 
 

Den 1. august 2012 ble førsteamanuensis Pierre-Nicolas Lemyre1 ansatt som leder for 

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett for en fireårsperiode. Forskningssenter for barne- og 

ungdomsidrett tilknyttet seksjon for coaching og psykologi (SCP), seksjon for kultur og samfunn (SKS) 

og seksjon for fysisk prestasjonsevne(SFP) ved NIH. Senteret var ledet av professor Jostein Hallén fra 

starten i 2008 og frem til 2011, og deretter av førsteamanuensis og forsker Lars Tore Ronglan frem til 

sommeren 2012.  

Det er opprettet en referansegruppe for FOBU. Referansegruppen består av medlemmer fra de tre 

hovedbidragsyterne til FOBU; Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund, Olympiatoppen og 

Norges idrettshøgskole. Referansegruppen vurderer og kommer med innspill til strategiske planer, 

årlige budsjetter, behandler fremdriftsplaner for FoU-prosjektene samt årsrapport og status innenfor 

virksomhetsområdene. Det ble gjennomført referansegruppemøte 9. februar 2015. 

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 ved NIH har økt forskningsaktivitet på dette temaet.  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 FOBU sine prosjekter.  

  

                                                           
1 Lemyre er også ansatt som leder for Seksjon for Coaching og Psykologi i perioden 01.08.13 – 01.08.17 
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Finansiering 
 

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett finansieres hovedsakelig gjennom bidrag fra 

Kulturdepartementet og Norges Idrettshøgskole. 

Kulturdepartementet bidrog i 2015 med 3,5 millioner kr. som en grunnstøtte til drift og 

videreutvikling av senteret. NIH har forpliktet seg til å bidra med satsning på senterets 

forskningsområdet. For 2015 er dette bidraget estimert til 3 375 976 kr. NIH bidrog med 

infrastruktur, arbeidskraft og arbeidsgiveransvar for senterets ansatte. NIH bidrog med finansiering 

av fire stipendiater og en Post Doc innenfor FOBU sitt forskningsfelt, prosjektledelse, veiledning og 

bidrag fra ingeniører på NIH sine laboratorium. Indirekte kostnader er knyttet til drift av senteret og 

senterets prosjekter deles mellom FOBU og NIH. 

Finansiering og økonomi 2015 

 Kulturdepartementet bevilget 3,5 millioner i grunnstøtte til drift og videreutvikling av senteret.  

 NIF bevilget 500 000 kr. til prosjektet "Utvikling av ungdomsidrett i Norge". 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. Overskudd fra prosjektet skal brukes til å 

finansiere delprosjekt II, dette gjelder Hedda Berntsen sin doktorgrads prosjekt "Betydningen av 

behovsstøttende coaching på unge utøvere i utvikling". Prosjektet skal gjennomføre en 

intervensjonsstudie, der alpintrenerne for unge utøvere skal få kunnskap om hvordan bli 

autonomi-støttende for å skape et godt motivasjonsklima. 

 Norges Skiforbund bevilget 118 000 kr. til prosjektet "Betydningen av behovsstøttende coaching 

på unge utøvere i utvikling" 

 Akershus fylkeskommune bevilget 199 233 kr. til prosjektet "Idrett og inkludering i 

Akershusidretten: Eksisterende tiltak og behov for støtte" 

 Kunsthøgskolen bevilget 156 060 kr. til prosjektet "Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst 

og idrett"  

 Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett mottok kr. 100 000,- fra Norges Idrettsforbund 

v/Olympiatoppen til prosjektet "Den gode utviklingsprosessen - en kartlegging av suksesskriterier 

for arbeidet med unge utøvere i norsk langrenn".  

 Norges Fotballforbund bevilget 50 000 kr. til prosjektet "kvalitetsklubb" i 2015. Norges 

Fotballforbund bidro også med midler til prosjektet 9'er versus 11'er. Tilskuddet til prosjektet ble 

bevilget i 2014 og dekker lønnskostnader og prosjektkostnader for 2015 i tillegg til midler fra 

basisbevilgningen. 

 Norges Toppfotballsenter bidro med støtte til prosjektet "Psykologiske faktorer av betydning for 

spiller- og prestasjonsutvikling i norsk fotball". Toppfotballsenteret bidro med midler i 2014 som 

delvis dekker lønnsutgifter for 2015. 
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 Universitetet i Birmingham bevilget via samarbeidspartneren UEFA kr. 25 086 kr. til en 

datainnsamling i prosjektet "Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett – persepsjoner av 

treners oppførsel og motivasjons kvalitet basert på PAPA-prosjektet". 

 EUs sjuende rammeprogram har finansiert "PAPA" prosjektet", som undersøker hvordan barne- 

og ungdomsfotball kan påvirke helsefremmende variabler. FOBU og NIH bidrar med lønnsmidler 

til to stipendiater og veiledere. 

 NIH har, i tillegg til lønn til forskere knyttet til senteret, finansiert en hel stipendiatstilling til 

forskningssenter for barne- og ungdomsidrett i tillegg til tre stipendiater og en Post Doc som 

forsker på temaer knyttet til senterets satsningsområde. NIH sitt bidrag til forskningssenteret er 

ikke inkludert i senterets regnskap og budsjetter, det er utarbeidet et eget underlag som 

forklarer NIH sine indirekte kostnader knyttet til forskningssenteret. NIH sitt bidrag for 2015 er 

beregnet til kr. 3 375 976. 

 Totale inntekter i 2015 var kr. 6 472 737,- og totale utgifter var på kr. 4 467 662. Dette gir et 

resultat på kr. 2 005 075,- som overføres til 2016. Av disse midlene gjelder 443 688,- midler fra 

NIF, kr. 100 000,- er midler fra Olympiatoppen, kr. 25 086,- er midler fra UEFA og 18 485,- er 

overskudd på oppdragsprosjekt finansiert av Akershus fylkeskommune. Dette betyr at  

kr. 1 417 817,- er overføring av basisbevilgning. Overføringen av basisbevilgning er knyttet til 

igangsatte prosjekter som avsluttes flere år frem i tid. 
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Personell 
 

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett har i 2015 hatt ansatte i 6,25 årsverk, i tillegg kommer 

forskningsmedarbeidere som har vært ansatt på timesbasis. I løpet av 2015 har 16 medarbeidere 

vært tilknyttet FOBU. NIH har støttet senteret med interne bidrag i form av veiledning av 

stipendiater, og satsning på prosjekter innenfor forskningssenterets satsningsområdet. På seksjon for 

coaching og psykologi (SCP), seksjon for kultur og samfunn (SKS) og seksjon for fysisk prestasjonsevne 

(SFP) har tilsammen 14 ansatte, beregnet til 4,1 årsverk, vært tilknyttet prosjekter og administrativ 

oppfølging av senteret.  

Følgende personer har vært ansatt ved FOBU i løpet av 2015: 

     

Pierre-Nicolas 
Lemyre  
Leder og forsker 

Lene Røe 
Forsknings-
koordinator 

Tynke Toering 
Forsker 
Barn- og 
ungdomsfotball 

Svein S Andersen  
Professor II 

 

Trygve B. Broch 
Forsker 
Idrett og inkludering 
i Akershusidretten 

     

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

Hege Landgraff 
Ph.d. stipendiat 
Fysisk utvikling hos 
unge 
utholdenhetsutøver
e 

Hedda Berntsen 
Ph.d. stipendiat 
Den 
behovsstøttende 
treneren 

Siv Gjesdal (SCP) 
Ph.d. stipendiat  
PAPA -Motivasjon i 
barne- og 
ungdomsidrett 

Heidi Haraldsen 
Ph.d. stipendiat 
Motivasjonsprosess
er i talentutvikling i 
kunst og idrett 
 

   

Ander forskningsmedarbeidere, 
Aksel Bineau 
Hallvar Sigmundstad 
Jesper Møller 

Albin Tenga  
Førsteamanuensis  
9er vs 11er  

Fam Lockert 
Vitenskapelig 
assistent 
 

Frode Bjerkehagen 
Smeland 
Vitenskapelig 
assistent 
Kvalitetsklub  
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Ansatte ved NIH sine fagseksjoner som var knyttet til prosjekter ved FOBU i 2015: 

     

 Yngvar 
Ommundsen (SCP) 
Professor 
PAPA-prosjektet  
Veilder Siv Gjesdal 
og Bård Erlend 
Solstad 

 Jostein Hallén 
(SFP) 
Professor 
Veileder Hege 
Landgraff 

Dag Vidar Hanstad 
(SKS) 
Professor 
Veileder Anna Maria 
Strittmatter 

Frank Abrahamsen 
(SCP) 
Førsteamanuensis 
Veileder Heidi 
Haraldsen 

Lars Tore Ronglan 
(SCP) 
Førsteamanuensis 
Veileder Christian 
Bjørndal 

   
  

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

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

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

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

Ørnulf Seippel 
(SKS) 
Professor  
Prosjektleder 
Kvalitetsklubb 
 

  
 

 

 

Kristin Andersen 
(SCP) 
Kontorsjef  
 

Kenneth Wilsgård 
(SCP) 
Overingeniør Ball 
laboratoriet 

Einar Sigmundstad 
(SCP) 
Amanuensis 
Prosjektleder 
9er vs 11er 

Per Øystein Hansen 
(SKS) 
Førsteamanuensis 
Internasjonale 
konkurranser 
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Forskningsprosjekter 
 

I 2015 har forskningssenteret vært involvert i flere prosjekter innen sitt fokusområdet på barne- og 

ungdomsidrett som studerer psykososiale samt fysiologiske variabler som påvirker talentutvikling og 

livslang deltagelse i organisert idrett. I tillegg til prosjekter som har foregått over flere år, er det 

påbegynt ett nytt doktorgradsprosjekter ved FOBU i løpet av 2015. 

 

Prosjekter som blir finansiert av midler fra FOBU 
 

Doktorgradsprosjekter FOBU 

Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere 
Ph.d. stipendiat Hege Wilson Landgraff 
Professor Jostein Hallén 
Pågående prosjekt – foreløpig sluttdato for prosjektet: 30.09.2017 
 

Ph.d.-prosjektet startet i november 2012 og vil undersøke fysisk utvikling hos barn i alderen 12-16 år 

og hvilken betydningen deltakelse i et en langrennsklubb har på denne utviklingen. I prosjektet 

undersøkes utvikling av antropometriske mål, kroppssammensetning, hjerte-  dimensjoner, 

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. Alle deltakerne vil fylle ut 

spørreskjema om fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter og treningsmengde. Prosjektet varer i 5 år og 

har et samarbeid med Rikshospitalet & Høgskulen i Sogn og Fjordane. I løpet av våren 2015 har vi 

hatt datainnsamling i forbindelse med en pilotstudie på unge utholdenhetsutøvere som startet i 

2009. Vi startet med 23 tolv år gamle utøvere rekruttert fra langrenns- og fotballklubber i 2009, og 12 

av disse var fortsatt med som 18 åringer i 2015. Vi har gjennomført målinger av VO2maks, 

hematologiske variabler og antropometri på disse utøverne i 2009, 2011, 2013 og 2015. Vi har også 

hatt en stor datainnsamling fra ny gruppe 12 år gamle jenter og gutter (51 barn) rekruttert fra 

langrennsklubber høsten 2015. Det betyr at vi nå har en gruppe på totalt 126 tolv år gamle 

langrennsløpere med i prosjektet. 

 
Talentutvikling i norsk håndball 
Ph.d. stipendiat Christian Thue Bjørndal 
Professor II Svein S Andersen 

Førsteamanuensis Lars Tore Ronglan 
Pågående prosjekt – foreløpig sluttdato for prosjektet: 30.11.2016 
 

I dette forskningsprosjektet undersøker vi utviklingsforløp som leder til toppnivå og hvordan en kan 

legge forutsetningene enda bedre til rette for unge lovende håndballspillere. Prosjektet består av fire 

studier hvor et felles fokus er samspillet mellom klubb, skole og forbund og hvordan egenarten ved 

utviklingsproblematikk i en lagidrettskontekst hele tiden involverer mange hensyn som må 

balanseres. Vi har undersøkt organiseringen av talentutvikling i norsk håndball og hvordan denne 

skaper muligheter og utfordringer i utviklingsarbeidet. Denne studien ble tildelt Young Investigators 
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Award på ECSS i Malmø sommeren 2015 og har også blitt presentert på JSPFSM konferansen i Japan 

høsten 2015. Vi har også undersøkt hvilke muligheter og utfordringer unge talentfulle utøvere 

opplever i sin egen treningshverdag og hvilke implikasjoner dette har for trenerrollen. Denne studien 

ble presentert på CRiC konferansen på Manchester Metropolitan University høsten 2015. De to siste 

studiene fokuserer på utviklingsforløp til elitenivå og hva som skiller de som tar steget helt opp fra de 

som ikke gjør det når forutsetningene er tilnærmet like. I disse studiene har vi fulgt 40 

aldersbestemte landslagsspillere gjennom årene på videregående skole.  

  
Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett – persepsjoner av treners oppførsel og motivasjons 
kvalitet basert på PAPA-prosjektet 
Ph.d. stipendiat Siv Gjesdal 
Professor Yngvar Ommundsen 
Pågående prosjekt som er finansiert av NIH – foreløpig sluttdato for prosjektet: 30.04.2018 
 

Ph.d.-prosjektet undersøker forhold mellom treners oppførsel og utøveres motivasjon i barne- og 

ungdomsfotball. Effektiviteten av en trenerintervensjon sentrert rundt motivasjonsmiljø på 

motivasjonen hos utøvere skal også vurderes. Hoveddelen av prosjektet er basert på data samlet inn 

gjennom den norske delen av PAPA-prosjektet. I tillegg er det samlet inn data på 500 jentespillere i 

håndball og fotball i aldrene 11-19 år, som en del av et UEFA finansiert prosjekt. Funn fra første 

artikkel ble presentert på European Sport Psychology Conference (FEPSAC) i Bern juli 2015.  Gjesdal 

har også deltatt på ECSS-konferanse i Malmø i juni og på Leaders In Performance konferanse i 

London i november. 

 

Betydningen av behovsstøttende coaching på unge utøvere i utvikling: et selvbestemmelsesteori 
perspektiv.  
Ph.d. stipendiat Hedda Berntsen 
Førsteamanuensis Pierre-Nicolas Lemyre  
Professor Michelle Fortier 
Pågående prosjekt – foreløpig sluttdato for prosjektet: 25.07.2018 
 

I dette prosjektet ønsker forskere å undersøke om den støttende trenerstilen kan læres og hva som 

er sammenhengen mellom trenerens handlinger og utøvernes motivasjon, trivsel og prestasjon. En 

gruppe trenere blir tilbudt kurset: "Kurs i å aktivere utøveres motivasjon – motiverte utøvere, trivsel 

og sportslig utvikling". Intervensjonen består av 3 workshops og et digitalt hefte der trenerne 

gjennomfører oppgaver for å lære de støttende strategiene. Forskningsprosjektet er longitudinelt og 

målingene skjer på tre tidspunkt over et år. Intervensjonen skal gjennomføres i august-oktober 2016. 

Ph.d.  studenten har gjennomført pliktarbeid for NIF i form av foredrag på Idrettsgallaseminaret i 

januar og utviklingsseminar i november. Pliktarbeidet for Norges skiforbund har hittil vært å bidra 

med kompetanse til utviklingen av den nye trenerløypa. Fokus i år har vært på filming av pedagogiske 

prinsipper vist gjennom eksempler på ski sammen med Sigurd Pettersen fra Høgskolen i Hedmark og 

utdanningsansvarlige ved Norges skiforbund. Det er også satt i gang et samarbeidprosjekt med 

Buskerud alpin som tar sikte på å utvikle kompetansemateriell til klubbene for hvordan foreldre, 

trenere og utøverne selv kan bidra til å skape små motivasjonsmiljøer. 
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Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett  
Ph.d. stipendiat Heidi Haraldsen  
Førsteamanuensis Frank Abrahamsen 
Førsteamanuensis Pierre-Nicolas Lemyre 
Pågående prosjekt – foreløpig sluttdato for prosjektet: 31.07.2019 
 

Prosjektet skal gjennomføres gjennom en kombinasjon av kvantitative og kvalitative 

forskningsmetoder gjennom flere delstudier (multiphase mixed methods design built on exploratory 

sequential and embedded QUAN (qual) designs).  Et kvalitativt retrospektivt studie av profesjonelle 

utøveres erfaring med interaksjonen mellom personlig motivasjonsprofil og tidligere læringsmiljø i 

klassisk musikk, ballett og idrett. Et eksplorerende og kartleggende kvantitativt tverrsnittstudie av 

utøvernes motivasjonsprofiler og oppfattede motivasjonsklima innenfor ulike læringsmiljøer. Et 

longitudinelt kvantitativt studie av interaksjonen mellom utøvernes motivasjonsprofiler og det 

motivasjonsklimaet i læringsmiljøene i ballett, klassisk musikk og idrett. Et kvalitative dybde studie av 

utvalgte utøveres erfaring av motivasjonsprosesser innenfor ulike læringsmiljøer gjennom semi-

strukturerte intervjuer og audio-logger. Deltagerne i prosjektet er studenter ved Kunsthøgskolen i 

Oslo ved Bachelor klassisk ballett der studentene er fra 15- 19 år. Studenter ved Barrat Due 

Musikkinstitutt ved prosjekt "Unge talenter" der studentene er fra 15-19 år og elever ved 

Toppidrettsgymnas som er fra 15-19 år. 

 
Andre pågående prosjekter med bidrag fra FOBU  

Barne- og ungdomsfotball: PAPA-prosjektet 
Professor Yngvar Ommundsen 
Veileder (knyttet til prosjekt frem til 30.04.18) 
 

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. Norge har hatt to 

hovedpartnere som har delt arbeidet seg imellom, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen. I 

Norge har omfattende datainnsamling blitt gjennomført i 2011 og 2012, i tett samarbeid med Norges 

Fotballforbund. I tillegg er det gjennomført en intervensjon på trenere i aldersbestemt fotball med 

mål om at disse skal innta en mer pedagogisk hensiktsmessig trenerrolle overfor sine unge spillere. 

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 ble i løpet av 2013 avsluttet i forhold til EU som 

finansieringskilde. Sluttrapport er sendt EU og denne er godkjent. Vitenskapelig publisering er i 

prosess og vil pågå for fullt i lang tid framover. FOBU har i samarbeid med seksjon for Coaching og 

Psykologi ved NIH for tiden ansatt to Ph.d. kandidater som arbeider med sine avhandlinger basert på 

norske data fra prosjektet. 
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Youth elite sport structures 
Professor II Svein Andersen 
Pågående prosjekt – foreløpig sluttdato for prosjektet: 31.12.2016 
 

Andersen bidro til tre kapitler i en bok om talentutvikling i nordisk idrett. Den ene tar 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. 
Funnene understreker at verdier og organisering av masseidretten i Norden, er et robust alternativ til 
tilnærming som dominerer internasjonal forskningslitterat 
 
Jubileumsgaveprosjekt, Utvikling av ungdomsidretten 
Forskningsmedarbeider Lene Røe og Fam Lockert 
Førsteamanuensis Pierre-Nicolas Lemyre 
Sluttdato for prosjektet: februar 2016 
 

I forbindelse med NIFs jubileumsgave ble midlene øremerket ungdomsidrett. Midlene fordeles til 

ulike særforbund, kretser og klubber og skal disponeres over en 3-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 barne- 

og ungdomsidrett har fullført intervjuer og analyser av prosjektene. Rapporten Ungdom i bevegelse 

er ferdigstilt og ble oversendt NIF 1. februar 2016. Prosjektet skal presenteres i forbindelse med 

Ungdoms OL på Lillehammer 18. februar 2016. Prosjektet ble gjennomført med bidrag fra NIF. 

 

Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk fotball  
Førsteamanuensis Tynke Toering 
Ph.d. stipendiat Mathias Haugaasen  
Professor Geir Jordet 
Pågående prosjekt – foreløpig sluttdato for prosjektet: 30.06.2017 
 

Gjennom et tett samarbeid med Norsk toppfotballsenter (som eies av Norsk toppfotball, 

interesseorganisasjonen til Tippe- og Adeccoligaen) har forskerne tilgang til forskningsdata på alle 

spillere, trenere og lag i den norske toppfotballen på herresiden. I dette prosjektet tester forskerne 

ut en modell som forsøker å predikere hvem som tar steget inn i toppfotballen og som 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 forskerne profilerings- og monitorerings verktøy som måler 

de ulike faktorene i modellen. Forskningsgruppen nå har begynt med å innføre disse i Norske 

toppfotballklubber, samt en Europeisk toppklubb. Forskningsresultatene vil bli brukt i praktisk 

treningsarbeid mot trenere og spillere. Stipendiat Mathias Haugaasen disputerte i juni 2015. Det ble 

publisert artikler/bokkapitler i vitenskapelige og faglige tidsskrifter og bøker. I tillegg ble resultater 

fra prosjektet blant annet presentert på World Conference of Science and Football i København (mai 

2015), European Congress of Sport Psychology i Bern (juli 2015) og Cupfinaleseminaret 2015 i Oslo 

(november 2015). 
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Kvalitetsklubb 
Forskningsmedarbeider Frode Smeland Professor  
Professor Ørnulf Seippel 
Sluttdato: Rapport levert 02.07.2015 
 

Prosjektet er et studie av NFFs prosjekt Kvalitetsklubb (KK). KK er et konsept der målet er å utvikle 

kvaliteten på arbeidet som drives i norske fotballag. Formålet med 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. Prosjektet startet høsten 2014 og ble avsluttet våren 2015. Det er publisert en 

rapport "For vi kommer ikke til å sitte i styret i all evighet". Det er presentert et paper “Because we 

will not be sitting on the board forever” – A study of football clubs’ reasons for taking part in a 

process of professionalization) basert på Kvalitetsklubbprosjektet på en konferanse: EASS (European 

Association for the Sociology of Sport), Dublin, Juni 2015. 

 
9'er versus 11'er fotball 
Førsteamanuensis Albin Tenga 
Amanuensis Einar Sigmundstad 
Sluttdato: Rapport levert NFF 14.10.15 
 
Ballspill-labben på Norges Idrettshøgskole har i samarbeid med Norges Fotballforbund gjennomført 

en pilotstudie med sikte på å sammenligne to ulike spillformer i nier- og elleverkamper. 

Utgangspunktet for pilotstudien var å undersøke forskjeller mellom nier- og elleverfotballens egenart 

for å kunne argumentere for eller imot innføring av nierfotball i trettenårsklassene.  Samlet bekrefter 

og tydeliggjør analysen av antall involveringer at høyere antall involveringer per utespiller per kamp i 

nierkamper enn i elleverkamper. Forskjellen var i midlertidig påvist hos jenter-14 kampene, mens 

gutter-14 kampene viser nærmest likt antall involveringer per utespiller per kamp i disse to 

spillformer. Samtidig viser resultater av typer involveringer ulikt kampbilde med blant annet mer 

balltap i elleverkamper enn i nierkamper. Forskjellen i balltap var signifikant hos gutter-13 kampene. 

Med sikte på ferdighetslæring (funksjonell individuell og relasjonell ferdighetsutvikling) i 

trettenårsklassene er nierfotball en mer gunstig spillform enn elleverfotball når det gjelder å øke 

både mengden (spesielt for jentefotball) og kvalitet (spesielt for guttefotball) av involveringer på og i 

tett nærhet til ballen. Sånn sett kan denne pilotstudien anses å dokumentere gode argumenter for 

innføring av nierfotball i trettenårsklassene. 

 

Idrett og inkludering i Akershusidretten: Eksisterende tiltak og behov for støtte  
Forsker Trygve B. Broch 
Sluttdato for prosjektet: Rapport levert 10.03.2015 
 

Dette er et studie bestilt av Akershus Fylkeskommune. Målet var å kartlegge og å bedre forstå 

forekomsten av inkludering av barn og ungdom med ikke-vestlig bakgrunn i Akershusidretten. Det 

ble kartlagt etablerte inkluderingstiltak, opplevde barrierer for inkludering, behov for å starte, eller 

opprettholde inkluderingsprosjekter i Akershus. Prosjektet varte i 6 måneder, startet høsten 2014 og 

varte til våren 2015. 

 

  



Årsrapport 2015 
 

 
13 

Kartlegging av klubbmiljø 
Forskningsmedarbeidere Hedda Berntsen og Lene Røe 
Førsteamanuensis Pierre-Nicolas Lemyre 
Sluttdato for prosjektet: Prosjektet var avsluttet, opptrykk og distribusjon vil bli gjort våren 2016 
 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke miljøfaktorer som hadde stor betydning for dagens 

topputøvere i ungdomsårene (12 – 16 år). Forskerne 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 ble det 

kartlagt ulike data om utøvernes klubb og treningsbakgrunn, analyser av trender og rapport har blitt 

gjennomført i 2014. Prosjektet har blitt gjennomført med bidrag fra Olympiatoppen og rapporten er 

levert. Foredrag basert på rapporten ble presentert på OLT forskningskonferansen i September 2014, 

samt på Club of Six meeting on Talent Identification and Development i Belgia i oktober 2014. 

Resultatene fra denne unike studien ble diskutert i flere internasjonale forum i 2015. Rapporten vil 

bli trykket opp og distribuert i 2016. 

 

Suksesskriterier i langrenn 
Førsteamanuensis Pierre-Nicolas Lemyre 
Førsteamanuensis Øyvind Sandbakk (NTNU)  
Prosjektet har planlagt oppstart våren 2016 
 

Bedre forståelse for den gode utviklingsprosessen hos unge utøvere i norsk idrett er sentralt både for 

å "gjøre de beste bedre, gjøre de beste flere" og for å beholde flest mulig lengst mulig i idretten. 

Prosjektet har tre delprosjekter. Del 1 er en større kartlegging av de viktigste faktorene som påvirker 

utviklingsprosessen hos 2500 norske langrennsløpere. Dette bygger en unik database med mulighet 

for å følge opp disse utøverne etter 5, 10 og 20 år. I del 2, vil disse faktorer bli undersøkt i dybden hos 

utøverne som har vunnet internasjonale gullmedaljer for Norge, og sammenlignet med utøvere som 

tilsynelatende hadde samme utgangspunkt men ikke lykkes. I del 3 vil vi kvalitativt undersøke noen 

av de beste utviklingsmiljøene. Forskningen vil bli gjennomført på vår nasjonalidrett langrenn, siden 

dette er en idrett der Norge har lykkes med å prestere både i topp og bredde. Funnene skal 

sammenlignes med internasjonal forskningslitteratur, samt andre idretter nasjonalt og 

internasjonalt, slik at allmenne konklusjoner til beste for norsk idrett kan dras. Prosjektets 

hovedmålsetning er å utvikle kunnskap som legger grunnlag for å drive mer målrettet talentutvikling i 

den praktiske idretten. Funnene vil ha direkte konsekvenser for arbeidet med unge idrettsutøvere, og 

kontinuerlig implementeres gjennom utviklingsavdelingene både i Skiforbundet, Olympiatoppen og 

NIF. Prosjektet er forsinket, men det er planlagt oppstart våren 2016.  
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Prosjekter ved NIH med tilknytning til 
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett 

 
Trenerutdanning og dens innvirkning på treneres holdninger og praksis i ungdomsidretten  
Ph.d. stipendiat Bård Erlend Solstad 
Professor Yngvar Ommundsen 
 

Det overordnede målet de tre siste årene har vært å få en bedre forståelse av hvordan trenere i 

ungdomsidretten oppfatter seg selv, og om treneres opplevelse er den samme som utøverens 

opplevelse i idrettskonteksten. Ved prosjektets slutt i september 2016 ønsker man å si noe om 

hvordan trenere opplever idrettskonteksten, hvordan de oppfatter sin egen atferd, hvilke tanker de 

har om trenerutdanning og om deltakelse i trenerutdanning har en effekt på deres atferd. PhD-

kandidaten holder i på med sine tre siste artikler. PAPA prosjektet er et samarbeid mellom Norge, 

Spania, England, Hellas og Frankrike. Solstad deltok på ECSS konferanse i Malmø i juni og FEPSAC 

konferanse i Bern i juli. I tillegg har Solstad vært på flere nettverkssamarbeidsmøter i Frankrike og 

England. 

   

Avgjørende faktorer for utvikling av toppidrettsutøvere i Norge 

Ph.d. stipendiat Gro Jordalen 

Førsteamanuensis Pierre-Nicolas Lemyre  

Førsteamanuensis Natalie Durand-Bush  

 

Prosjektet har som formål å studere assosiasjoner mellom motivasjon og ulike evner for selv-

regulering blant utøvere i utviklingen mot en toppidrettskarriere, og hvordan disse påvirker 

utøvernes treningsbelastning, utvikling, og prestasjoner. Det skal gjennomføres tverrsnitts- og 

longitudinelle studier, for å hhv kartlegge samt følge utøvere over tid. Første studie, en 

tverrsnittsundersøkelse blant unge utøvere, ble gjennomført i desember 2013/januar 2014. 

Resultater fra denne studien ble presentert ved konferansene til European College of Sport Science 

og Association for Applied Sport Psychology i 2015, og i tillegg blir artikkel sendt til Journal og Sport 

and Exercise Psychology for publisering. For studie to, en intervjustudie med eliteutøvere 

gjennomført i 2014, blir data analysert og artikkel sendt til Journal of Applied Sport Psychology for 

publisering. Studie tre, en longitudinell undersøkelse, blir gjennomført vintersesongen 2015/16, og 

undersøker motivasjon og selv-regulering blant unge vintersport utøvere gjennom en 

konkurransesesong. Prosjektet er et samarbeid mellom FOBU, Olympiatoppen, og School of Human 

Kinetics, University of Ottawa, Canada. 
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«Ungdomsløftet» og toppidrettsarrangement for ungdom  
Ph.d. stipendiat Anna Maria Strittmatter 
Professor Dag  Vidar Hanstad 
Professor Eyvind Skille  
 

I søknaden til Ungdoms-OL 2016 i Lillehammer ble det formulert at arrangementet skal være et 

bærekraftig arrangement i NIF sin ungdomsidrettspolitikk «ungdomsløftet». Prosjektet har som mål å 

rekruttere flere unge idrettsutøvere, unge trenere og unge ledere (frivillige) inn i idretten. 

Datainnsamlingen i 2015 hadde fokus på hvordan ungdomsløftet ble fulgt opp i forhold til ungdoms-

OL. Resultater viser at det ble tilrettelagt for unge ledere og unge frivillige, men ikke for rekruttering 

av unge trenere og utøvere.  I tillegg arrangerte NIF et «lederkurs for ungdom» i samarbeid med 

organisasjonskomiteen for Lillehammer 2016. Kurset danner grunnlag for datainnsamling og analyse i 

2016, før og under Ungdoms-OL. I 2015 ble to artikler som omhandler målene og 

implementeringsprosess av ungdomsløftet gjennom Ungdoms-OL levert til internasjonalepeer-

reviewed journal. 

 

Utvikling av unge utøvere 
Postdoktor Elsa Kristiansen  
 
I starten av prosjektet ble det sett på hvordan ulike stakeholderes har innflytelse og påvirkning på 

ungdom og talentutvikling. Kristiansen og medarbeidere har også undersøkt 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. I fase to av prosjektet ble 

det samlet inn data under European Youth Olympic Festival fra 25.-30. januar 2015 i Østerrike og 

Liechtenstein. Dette har resultert i to publikasjoner hvor en er akseptert og en er under review. 

Kristiansen er redaktør på et Routledge antologi hvor forfattere fra 17 land skriver om hvordan 

talentutvikling blir gjort i tre ulike idretter. Denne antologien skal være ferdigstilt 1. april 2016, og 

redaktørene har akkurat mottatt første utkast av artiklene. Kristiansen skriver også kapitlet om Norge 

hvor hun bruker kunstløp, langrenn og fotball som eksempler. Fase 3 i prosjektet vil handle om Youth 

Olympic Games. Flere artikler og bokkapittler er under planlegging.  

 

Internasjonale konkurranser for unge utøvere 
Førsteamanuensis Per‐Øystein Hansen og  
Professor 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 like konkurranser og hvordan mesterskapene 

brukes som en læringsarena for fremtidige toppidrettsutøvere og trenere/ledere. Prosjektet kom 

ikke i gang i 2015, men der er i prosess. 
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Formidling og informasjonsvirksomhet 
 

FOBU sin formidlingsvirksomhet i 2015 omfatter konferanser for praksisfeltet arrangert av senteret, 

foredrag på internasjonale og nasjonale forskningskonferanser, bidrag i idrettens egne 

utdanningsprogram, publisering på egne nettsider og jevnlig kontakt med norske og internasjonale 

medier.  

Konferanser arrangert av FOBU 
Den 15. september 2015 arrangerte FOBU konferansen: Coaching children and youth. Konferansen 

ble holdt som et fagseminar på dagtid. Konferansen hadde omkring 150 deltagere. Anerkjente 

forskere fra England og Canada ble invitert til Norges idrettshøgskole for å holde foredrag og 

diskutere hva forskning sier om trenerrollen for å sikre best mulig menneskelig og sportslig utvikling 

hos deltakere i barne-og ungdomsidrett. Foredragsholderne var Professor Nick Holt, University of 

Alberta (Canada), Førsteamanuensis Genevieve A. Mageau, University of Montreal, (Canada), 

Professor Robyn L. Jones, Cardiff Metropolitan University, (UK), Førsteamanuensis Martin Camiré 

University of Ottawa (Canada), Professor Yngvar Ommundsen (NIH) og PhD stipendiat Hege Wilson 

Landgraff (NIH). 

 

Kvalitetssikring - forskningsseminarer 

Det har vært gjennomført workshops med fordypning i metodespørsmål i samarbeid med seksjon for 

coaching og psykologi i 2015. Fire av senterets stipendiater og forskere deltok på metodekurs i 

Motivational Interviewing med Canadiske Prof. Michelle Fortier fra universitetet i Ottawa i mars 

2015.  

To av senterets forskere deltok på en workshop i mai med fokus på Interpretative phenomenological 

Analysis med førsteamanuenseis Lymarie Rodríguez fra Birkbeck University of London. 

Det ble gjennomført forskningsseminar i samarbeid med seksjon for coaching og psykologi på 

Norefjell fra 10. - 11. desember. Seminaret ble brukt til presentasjon av prosjektplaner og resultater 

for hvert av stipendiatprosjektene ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og seksjon for 

coaching og psykologi. Seminaret gav stipendiatene gode muligheter for verdifulle diskusjoner og 

tilbakemeldinger fra seniorforskere og andre kollegaer.   

 

Bidrag i idrettens egne utdanningsprogram 
Ansatte ved forskningssenteret har bidratt i trenerutdanningsprogram i regi av Håndball-, Fotball-, og 

Skiforbundet. I tillegg til bidrag i utvikling og gjennomføring av Olympiatoppen sin elitetrener-

utdanningsprogram og coach-utdanningsprogram, og har bidratt i arbeidsgrupper for NIF og NSFs 

trenerløype. Resultater fra FOBU sine prosjekter er synliggjort gjennom foredrag på nasjonale 

konferanser avholdt av høgskoler og idrettsbevegelsen.  
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Nettsider og mediekontakt  
 

Forskningssenterets nye nettsider ble lansert i april 2014 (http://www.nih.no/forskning/fobu/). 

Senteret oppdaterer regelmessig egne forskningsprosjekter og forskningsresultater. Resultater fra 

våre forskningsprosjekter publiseres på senterets sider så snart de foreligger. Trykte og digitale 

medier tar hyppig 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. Ansatte 

ved forskningssenteret er regelmessig i kontaktet av media i forbindelse med helse- og treningsstoff 

for barne- og ungdomsidrett.   Aktuelle nyheter og andre relevante publikasjoner legges ut på FOBU 

sin 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 sin referansegruppe, og det fremtidige tilskuddet til senteret fra KUD forutsetter at 

virksomheten drives i tråd med målsettinger og kjerneoppgaver som er skissert i detalj i FOBU sin 

strategiske plan for 2012 – 2016. Ny strategisk plan for 2017 – 2021 vil bli utarbeidet i løpet av 2016. 

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 framhevet «styrking av ungdomsidretten» som et 

overordnet mål for å skape en åpen og inkluderende idrett (s. 7). NIH sin strategisk plan for 2011-

2015 løftet frem satsing på forskning på «trening og prestasjonsutvikling innen bredde- og 

toppidrett» (s. 4). 
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